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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายศึกษาถึงปญหากฎหมายในการจัดระเบียบองคกรและ

การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ท่ีกําหนดใหมี

การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีในการพิทักษระบบคุณธรรมใน

ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยมุงศึกษาในเร่ืองปญหาความไมเหมาะสมของบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีกอใหเกิดปญหาในดานการประกันความเปนความเปนอิสระขององคกร การกระจาย

อํานาจดําเนินการไปยังภูมิภาคอยางเสมอภาค และความไมครอบคลุมในอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันมาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบองคกรและการ

กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศไทยไดมีการกําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนทําหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการโดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนเลขานุการคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  

ในขณะเดียวกันเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก

กรรมการพิทักษระบบคุณธรรมรวมกับผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ       

พลเรือนอีกดวย ประกอบกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมยังไมมีหนวยงานในภูมิภาคเพื่อ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอยางท่ัวถึง รวมถึงกรณีท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไมมี

อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการ

บังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และการส่ังการใหหนวยงานของรัฐใหความ

คุมครองผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม    

ซึ่งลวนสงผลใหเกิดปญหาในการใชบังคับกฎหมายเปนอยางมาก  

ดังนั้น ตามท่ีไดมีการศึกษาวิเคราะหถึงปญหาดังกลาวแลว เห็นควรใหมีการบัญญัติ

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรม โดยแกไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ 2551 ดวย

การบัญญัติเพ่ิมเติมใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม การบรรจุแตงตั้ง

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ขาราชการ   การบริหารสํานักงาน กําหนดตัวเลขานุการคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมข้ึนใหม บัญญัติใหมีการจัดตั้งสํานักงาน

พิทักษระบบคุณธรรมและแตงตั้งกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขข้ึนในภูมิภาค บัญญัติ

ใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทท่ีผานช้ันการ

พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงานมาแลว และบัญญัติใหคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ใหความคุมครองแก

บุคคลผูใหถอยคําท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี โดยนําหลักการของ

กฎหมายตางประเทศ ไดแก ขอแนะนําระหวางประเทศเก่ียวกับหลักธรรมมาภิบาลขององคการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหราช

อาณาจักร ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมท่ีเหมาะสมมาปรับใชกับประเทศไทยเพ่ือใหการปรับปรุง

ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของขาราชการพลเรือนเปนไป

ตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง     

 

1. บทนํา 
 ผูเขียนไดพบปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดระเบียบองคกรและการกําหนด

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ดังนี้ 

1.1  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมยังคงไมมี

บทบัญญัติกําหนดหนวยงานธุรการในการรับผิดชอบดําเนินการตามบทบาทภารกิจเปนของตนเอง

เปนการเฉพาะ ยังคงตองอาศัย สํานักพิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งปนสวนงานหนึ่งของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการ และอาศัยบุคคลากรซึ่งเปนขาราชการ

ในสังกัดคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนผูดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและเลขาธิการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษพิทักษระบบ

คุณธรรม ท้ังนี้กฎหมายยังกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีฐานะเปน

เลขานุการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมอีกดวย ซึ่งเปนการไมสอดคลองกับหลักทฤษฎี

และแนวความคิดในการจัดระเบียบราชการบริหาร หลักการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

แนวคิดการพิทักษระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ ลดการผูกขาด 

เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจก โดยเนนความโปรงใส มีสวนรวม และตรวจสอบได รวมท้ัง

ไมสอดคลองตอเจตนารมณของกฎหมายในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคลภาครัฐ          

ท่ีตองการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรในการบริหารงานบุคคลดานตางๆ ออกจากกัน 

เพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระและสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของขาราชการพลเรือน 
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พรอมท้ังสรางหลักประกันความม่ันใจและภาพลักษณในระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให

สอดคลองกับการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลภาครัฐอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

อีกดวย   

 1.2  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกรณีท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมยังคงไมมี

บทบัญญัติท่ีกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานและกําหนดใหมีบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสวนของ

การพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขข้ึนในภูมิภาค ซึ่งเปนการไมสอดคลองหลักฤษฎีและแนวความคิดใน

การพิทักษระบบคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และหลักการ

จัดระเบียบราชการบริหารและการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม ท่ีปจจุบันมุงเนนการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจ และการใหความคุมครองแกขาราชการในภูมิภาคใหท่ัวถึงและเทาเทียม 

เพ่ือใหคุมครองสิทธิและเสรีภาพของขาราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังตอบสนอง

ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนกับการบริหารอัตรากําลังบุคลากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 1.3  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับท่ีกรณีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมท่ีไมมี

บทบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาในการบังคับใชประมวล

จริยธรรมในช้ันตอจากการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงานตางๆ ท้ังท่ี 

งานดังกลาวมีความเก่ียวเน่ืองกับการคุมครองและใหความเปนธรรมแกขาราชการท่ีมีสวน

เก่ียวของ ซึ่งควรจะเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม แตในกรณีดังกลาว

ประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือนกําหนดไววาใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือนท่ีดูแลเฉพาะงานบุคคลภาครัฐเทานั้นเปนองคกรผู วินิจฉัยปญหา ท้ัง ท่ี สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีหนาท่ีเฉพาะทางอยูแลวนอกจากนี้ยังเปนผูออกกฎ ควบคุม

กํากับการบังคับใชกฎ และมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทอันเกิดจากการบังคับใชกฎอันเปนลักษณะ

ขององคกรก่ึงตุลาการที่การผูกขาดการใชอํานาจไวยังองคกรเดียว 

  ท้ังนี้ ยังอาจไมทําความเห็นตอเร่ืองท่ีหนวยงานย่ืนมาใหวินิจฉัยได อันเปนการ                

ไมสอดคลองกับแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีตองการให

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีอํานาจหนาท่ีในเพียงการจัดการงานบุคคลภาครัฐ

เทานั้น รวมท้ังในการพิจารณาอุทธรณขอพิพาทท่ีเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรม            

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนอาจไมไดวินิจฉัยเปนอ่ืนภายใน 60 วันนับแตไดรับ

เร่ืองโดยใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนท่ีสุด ซึ่งไมเปนธรรมแกผูท่ีไดรับผลกระทบหรือจะตกอยู

ภายใตบังคับของกฎหรือคําส่ัง และยังไมเปนไปตามหลักการควบคุมตรวจสอบฝายปกครอง       

ท่ีมุงเนนการคุมครองสิทธิเสรีภาพ โดยตองมีการชี้แจงใหเหตุผลประกอบคําพิจารณาในการ

กระทําทางปกครองเสมอ และนอกจากนี้ยังเปนการไมสอดคลองกับการคุมครองความเปนธรรม        

ตามระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินภารกิจภาครัฐอีกดวย 

1.4  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับท่ีกรณีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไมมี

กฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีในการสั่งใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหความคุมครองแกผูท่ีให
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ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือเปน

หลักประกันใหแกผูใหขอมูลมีความม่ันใจวาจะไมถูกกล่ันแกลงหรือขมขูคุกคามพรอมท้ังไดรับ

การเยียวยาหากไดรับความเสียหายจากการแกแคนตอบโต ตามหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

และการใหความคุมครองผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอรัฐ 

 

2. แนวความคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ 
 2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบราชการ 

 ระบบราชการ หมายถึง องคกรขนาดใหญท่ีมีการจัดโครงสรางและสายการบังคับ

บัญชาท่ีชัดเจนและเปนระบบแนนอน(มักซ เวเบอร, 2555: 2)รวมถึงมีการบริหารงานในระบบ

คุณธรรม(merit system)นอกจากนั้น ตองมีลักษณะการบริหารงานโดยยึดหลักของเหตุผลในการ

ตัดสินใจ รวมถึงมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกฎหมายและระเบียบท่ีชัดเจน

แนนอน มีความตอเนื่องและแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน  

 ในการบริหารราชการจะแบงองคกรในการดําเนินการออกเปนอีก 2 ระดับ ไดแก  

ฝายการเมือง คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งใชอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และฝายประจํา คือ ฝายปกครอง ซึ่งใชอํานาจตาม

พระราชบัญญัติ บังคับใชกฎหมายและนํานโยบายของฝายการเมืองไปสูการปฏิบัติ (ชาญชัย  

แสวงศักดิ์, 2548: 97-100) 

 โดยที่ฝายปกครองจะอยูภายใตกลไกการควบคุมกํากับใหการดําเนินภารกิจเปนไป

โดยชอบจากฝายบริหารโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของกิจการ และกลไกการบังคับ

บัญชาซ่ึงเปนระบบภายในฝายปกครองท่ีสามารถแกไขส่ังการการดําเนินการตางๆ ไดท้ังในแง

ความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ 

ฝายปกครองอีกท้ังระบบรองเรียนการอุทธรณภายในท่ีเปนกระบวนการปลดเปล้ืองทุกขเบื้องตน      

และการควบคุมจากองคกรภายนอก เชน องคกรตุลาการ หรือ องคกรอิสระตาง  

 วัฒนธรรมของระบบราชการไทย หมายถึง ระบบการกระทําตางๆ ท่ีทําใหเกิด

พฤติกรรมทางสังคมของผูคนในระบบราชการ ซึ่งก็จะแตกตางกันไปตามบริบทของสังคมในแตละ

ประเทศ สําหรับในประเทศไทยนั้นดวยภูมิหลังทางประวัติศาสตรการเมืองการปกครองและสังคม

ท่ีรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลางและตัวบุคคลเพียงคนเดียว มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมระบบราชการเปน

อยางมาก โดยแสดงออกในรูปของแนวความคิดเร่ือง ระบบศักดินานิยม ระบบอํานาจนิยม  

ระบบวิถีประชา ระบบอุปถัมป ระบบบารมี ท่ียังคงปรากฎอยูในระบบราชการปจจุบัน 
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2.2  ประวัติความเปนมาของขาราชการพลเรือนและความหมายของขาราชการพลเรือน 

      ขาราชการพลเรือนถือกําเนิดอยางเปนทางการในรัชสมัยของพระปกเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี 7 โดยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 

ซึ่งมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 เมษายน 2472 โดยไดบัญญัติใหมี ขาราชการพลเรือน ซึ่งรับราชการ

ในกระทรวงทบวงการฝายพลเรือน และรวมถึงขาราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมดวย 

จากนั้นในระยะหลังสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ก็เร่ิมมีการจําแนกขาราชการพลเรือนออกเปนประเภท

ตางๆ โดยจะมีกฎหมายวาดวยระเบียบราชการประเภทนั้นๆ และมีองคกรกลางบริหารงานบุคคล

ของตนเอง(ประวีณ ณ นคร, 2547: 1-2)ปจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 จัดแบงขาราชการพลเรือนออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1) ขาราชการพลรือนสามัญ หมายถึง ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับการ

บรรจุแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งคํานึงถึงความรูความสามารถ ความเสมอภาค ความเปน

ธรรม และประโยชนของทางราชการประกอบกัน โดยมีการกําหนดเปน ตําแหนงประเภทบริหาร 

อํานวยการ วิชาการ และท่ัวไป  

 2) ขาราชการพลเรือนในพระองค หมายถึง ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการ             

โดยไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามท่ีกําหนดในพระราช

กฤษฎีกา โดยเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

2.3  แนวความคิดวาดวยระบบคุณธรรม การพิทักษระบบคุณธรรม จริยธรรขาราชการ 
พลเรือน และหลักธรรมาภิบาล 

 2.3.1 แนวความคิดวาดวยระบบคุณธรรม  

 ระบบคุณธรรม หมายถึง ระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของ

บุคลากรของหนวยงานโดยการสรางส่ิงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให

หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และขาราชการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด    

ในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยยึดหลักความสามารถ หลักความเสมอภาค หลักความม่ันคง 

และหลักความม่ันคงในทางการเมือง(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2554: 5)     

ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดนําเอาระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลภาครัฐดวยแลว 

 2.3.2 การพิทักษระบบคุณธรรม 

 การพิทักษระบบคุณธรรม หมายถึง ระบบการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามหลักเกณฑของระบบคุณธรรมตามท่ีไดกลาวมาแลว โดยมีการจัดตั้งหนวยงาน

เฉพาะข้ึนเพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งสวนในตางประเทศ 

เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย จัดองคกรดังกลาว          

ในรูปแบบของคณะกรรมการโดยจะมีช่ือเรียกตางกันไป มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานเพ่ือให 

กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติใหเปนไปในแนวเดียวกัน และตรวจสอบใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของระบบดังกลาว สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการจัดตั้งองคกรข้ึนทําหนาท่ีดังกลาวในรูปของ
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คณะกรรมการซึ่ ง เปนอิสระในฝายบริหาร(ประวีณ  ณ  นคร , 2553: 10) มี ช่ือเ รียกว า 

“คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม” 

 2.3.3 จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 จริยธรรมขาราชการพลเรือน คือ คุณความดีท่ีขาราชการพลเรือนควรยึดถือปฏิบัติ 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและสรางความม่ันใจใหกับ

ประชาชน ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนผูกําหนดไวในประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน และยังมีหนาท่ีควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

อยางท่ัวถึงและจริงจัง ไมวาจะเปนการวางระเบียบปฏิบัติ คุมครอง เผยแพรและสงเสริมการ

ปฏิบัติตาม รวมท้ัง ตีความ วินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรม รวมท้ัง

มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม 

กํากับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสวนราชการตางๆ อีกดวย ท้ังนี้สวนราชการตองจัดตั้ง

กลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในสวนราชการโดยข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการโดยตรง 

 2.3.4 หลักธรรมมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ท่ีวางกฎเกณฑ

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศเพ่ือภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนท่ีจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสงบสุข(บวรศักดิ์ อุวรรณโน, 2542: 18, 29)โดยมี

องคประกอบสําคัญ คือ หลักความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม 

หลักความคุมคา และหลักการมีสวนรวม 
2.4 หลักทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 2.4.1 หลักนิติรัฐ 

 หลักนิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีใชอํานาจปกครองโดยกฎหมายและตองมีกฎหมายหรือ

กฎเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพข้ันมูลฐานของประชาชนและ

หากมีความจําเปนท่ีจะตองริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตองมีกฎหมายกําหนดข้ึนและใช

บังคับ โดยเปนไปเพ่ือประโยชนแกสาธารณชนและหากมีการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิของ

ประชาชนโดยรัฐ ประชาชนสามารถใชนิติวิธีท่ีกฎหมายรับรองไวเขาเยียวยาได 

 2.4.2 หลักการแบงแยกอํานาจ 

 หลักการแบงแยกอํานาจ เปนหลักการสําคัญในการจัดระเบียบโครงสรางของรัฐโดยจะ

การแบงลักษณะการใชอํานาจอธิปไตยไปยังองคกรตางๆ ของรัฐ เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจกัน

ระหวางองคกรผูใชอํานาจ มิใหมีองคกรใดใชอํานาจเบ็ดเสร็จเพียงองคกรเดียว เพ่ือเปน

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปจเจกไมใหถูกคุกคาม และเพ่ือเปนการสอดคลองกับ         

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเนนการเปดโอกาสใหบุคคลตางๆ ในสังคมเขามามีสวน

รวมในการใชอํานาจรัฐ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดความเช่ียวชาญในการดําเนินภารกิจของรัฐ

แตละดาน (วรเจตน ภาคีรัตน, 2555: 150)เพราะมีบุคคลากรในองคกรของรัฐเปนผูรับผิดชอบ
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ดําเนินการเปนการเฉพาะ และกอใหเกิดการแบงแยกองคกรในแงของภารกิจและตัวบุคคลซึ่ง

เรียกรองใหอํานาจหนาท่ีของรัฐท่ีมีการแบงแยกนั้นตองมีเจาหนาท่ีของตนเองอันมิใชเปน

เจาหนาท่ีของรัฐองคกรอ่ืนดวย 

 2.4.3 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนไปตามหลักการท่ีรัฐรับรองสิทธิใหปจเจก       

ก็ยอมเปนหนาท่ีของรัฐดวยท่ีตองเอื้ออํานวยและคุมครองสิทธิและเสรีภาพไมใหถูกคุกคามหรือ

ละเมิดท้ังจากการขัดกันระหวางสังคมหรือรัฐฝายหน่ึงกับเอกชนในรัฐอีกฝายหนึ่ง หรือระหวาง

เอกชนดวยกันเอง โดยมีมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการควบคุมตรวจสอบในการใช

อํานาจรัฐรวมท้ังการใชสิทธิและเสรีภาพการของเอกชนเองมิใหมีการลวงละเมิดสิทธิของผูใด 

 2.4.4 หลักความเสมอภาค 

 หลักความเสมอภาค หมายถึง หลักการท่ีสิทธิของพลเมืองจะไดรับการรับรองและ

ปฎิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม การรับภาระสาธารณะ การเขาทํางานกับ

ภาครัฐ การเลือกตั้ง และการรับบริการสาธารณะโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

โดยมีขอยกเวนหลักความเสมอภาค คือ หากการเลือกปฏิบัตินั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ

หรือลดความเหล่ือมลํ้าท่ีเปนอยู(เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2556: 135 - 136) 

 2.4.5 หลักการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครอง 

 หลักการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครอง หมายถึง การควบคุมกํากับการใช

อํานาจรัฐใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณาทบทวนเพ่ือยกเลิกเพิกถอนหรือ

กลับแกเยียวยา หากมีการใชอํานาจรัฐไปในทางที่มิชอบจนกอใหเกิดความไมเปนธรรมและสงผล

เสียหายแกปจเจก ซึ่งการควบคุมนั้นจะมีการควบคุมอยูสองระบบ คือ การควบคุมภายใน       

ฝายปกครอง ท่ีเปนการควบคุมการกระทําท้ังดานความเหมาะสมและความชอบดวยกฎหมาย   

โดยมี ผูบังคับบัญชา ระบบการอุทธรณรองทุกข และคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท เปนกลไกใน

การดําเนินการ สวนการควบคุมภายนอกฝายปกครอง เปนการควบคุมตรวจสอบเฉพาะควมชอบ

ดวยกฎหมายของการใชอํานาจรัฐเทานั้น โดยมีกลไกขององคกรตุลาการซึ่งก็คือศาลปกครอง       

เปนองคกรหลัก 

2.5  แนวคิดการใหความคุมครองผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอรัฐ 

 รัฐดําเนินภารกิจตางๆ นั้นก็ลวนเพ่ือประโยชนสาธารณะที่ไมมีผูใดไดประโยชน      

เปนการสวนตัว ดังนั้นจึงควรเปนสํานึกรวมของคนในสังคมท่ีจะตองรวมกันดูแลรักษามิให

ประโยชนสาธารณะถูกละเมิดกระทบกระเทือนโดยไมถูกตองดวยประการใดๆ  

 ผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอรัฐจึงมีบทบาทสําคัญย่ิง ในฐานะท่ีเปนกลไกในการท่ีจะ

เปดเผยการกระทําท่ีอาจกระทบตอประโยชนสาธารณะแกรัฐ เพ่ือท่ีรัฐจะไดดําเนินการพิทักษรักษา

ประโยชนสาธารณะตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบหรือไมถูกตอง       

ไมเหมาะสม การกระทําดังกลาวยอมเปนการกระทบตอประโยชนสาธารณะ จึงเปนเหตุให
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ประชาชนในฐานะผูทรงสิทธิในประโยชนสาธารณะซึ่งไววางใจใหรัฐเปนผูดูแลรักษาประโยชน

สาธารณะ ตองเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยการเปดเผยขอมูลอันเก่ียวกับ

การกระทําอันมิชอบในรูปแบบตางๆ และยังถือเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีก

ทางหนึ่งดวย (ศศินา เงยวิจิตร, 2550: 13)โดยท่ีสิทธิในการเปดเผยขอมูลเปนในการรองเรียน

และการมีสวนรวม อันเปนสิทธพ้ืนฐานท่ีรัฐจําตองรับรองคุมครองใหแกพลเมืองอีกดวย 

 สําหรับคําจํากัดความของผูใหขอมูลนั้น เทาท่ีผานมาไดมีผูใหคําจํากัดความไวหลาย

กรณี ซึ่งเม่ือสรุปแลวไดความดังนี้ 

 ผูใหขอมูล หมายถึง ผูท่ีอยูในองคกรท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน หรือบุคคลทั่วไป 

ท่ีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย กฎเกณฑ แบบแผน จริยธรรมซึ่งผล

ของการกระทํานั้นกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

 อยางไรก็ดียอมเปนการสุมเส่ียงท่ีผูใหขอมูลจะถูกแกแคนตอบโตจากผูกระทํา

ความผิด ผูมีสวนไดเสียในกรณีกระทําความผิด การคุมครองผูใหขอมูลจึงเปนการสงเสริมให     

คนกลาหาญท่ีจะเปดเผยหรือใหขอมูลโดยไมเกรงกลัวการตอบโตหรือคุกคามอันอาจเกิดจากการ

เปดเผยขอมูล โดยในการกําหนดมาตรการคุมครองผูใหขอมูลนั้นตองคํานึงถึงความประสงคท่ีจะ

ไดรับความคุมครองของผูใหขอมูล ประกอบกับรูปแบบของการตอบโตเปนสําคัญ 

 
3. การจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมขององคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ตางประเทศ และประเทศไทย 
 3.1 การจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมขององคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

 ขอแนะนําระหวางประเทศอันเปนมาตรฐานสากลในเร่ืองการจัดองคกรในการ       

บริหรงานภาครัฐ คือ “Governance for Sustainable Human Development” ขององคกรพัฒนา      

แหงสหประชาชาติ(UNDP)ซึ่งเนื้อหากลาวถึงหลักธรรมาภิบาลโดยไดกําหนดและนําเสนอ

หลักการไว
 
กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

(1)  พลเมืองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันกันภายใตบังคับของกฎหมายและมีสวน

รวมในการตัดสินใจท้ังตรงหรือผานองคกรตางๆ ท่ีเปนส่ือกลางตามกฎหมายเพื่อเปนตัวแทนตาม

เจตจํานงค โดยการมีสวนรวมดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพในการพูดและการรวมตัวและ

อยูรวมกันอยางสรางสรรคมุงสรางจุดรวมและสงวนจุดตาง 

(2)  การกําหนดทิศทางในการบริหารตองมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธภาครัฐและ 

ภาคสังคมตองมีความคิดกวางไกลและรอบดานปราศจากการแทรกแซง โดยเขาใจถึงความ

ซับซอนประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสังคมท่ีดํารงอยู 
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(3) ผลการดําเนินงานของสถาบันและองคกรในดานตางๆ ตองตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดเสียเปนกลางไมถูกแทรกแซงจากฝายใด พรอมท้ังคํานึงถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใตการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 (4)  ความพรอมท่ีจะรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการ และมีความพรอมท่ีจะรับ

การตรวจสอบจากท้ังสังคมและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใส โดยที่พลเมืองสามารถ

รับรูและเขาถึงขาวสารตางๆ ไดอยางเสรีและเพียงพอ  

(5) พลเมืองทุกคนตองไดรับความยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายโดยเสมอภาค

เทาเทียมกันภายใตกรอบของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ท้ังยังมีโอกาสท่ีจะไดรับการ

ปรับปรุงรักษาความเปนอยูท่ีดี  

 สําหรับการปฏิบัติตามแนวทางของหลักธรรมมาภิบาลควรมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือ

ดําเนินการใหชัดเจนเนื่องจากตองมีการดําเนินการในหลายชวงระยะเวลาซึ่งอาจแบงไดเปนชวง

ระยะเฉพาะหนา ชวงระยะกลาง ชวงระยะยาว นอกจากนี้ยังตองมีการปฏิรูปรวมกันใน 3 ภาคสวน 

คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมุงเนนถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ           

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง ซึ่งภาครัฐท่ีดําเนิน

กิจการตางๆ ก็เพ่ือประโยชนสาธารณะย่ิงตองใหความสําคัญและถือเปนแนวทางในการดําเนินการ

ตางๆ ดวย ซึ่งก็รวมไปถึงในกรณีของการจัดระบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมก็ตองอาศัยหลักการพื้นฐานนี้ดวยเชนกัน  

 3.2 การจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกลาวถึงการจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไวในกฎหมาย Civil Service Reform  Act of 1978 

โดยมีการกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน คือ 

ประธาน รองประธาน และกรรมการ โดยกรรมการท้ัง 3 คน ตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลามีสถานะ
เปนองคกรอิสระก่ึงตุลาการในฝายบริหาร โดยประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

วุฒิสภา มีหนวยงานธุรการของตนเองเปนการเฉพาะ มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดีซี และมี

สํานักงานภาค 8 ภาค ประกอบไปดวย
 Atlanta Region Office, Chicago Region Office, Washington 

DC Region Office, Dallas Region Office, Philadelphia Region Office, Denver Region Office,  

New york Region Office, San Francisco Region Office (US Merit System Protection Board, 

2014: 2 - 5) โดยมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีและเจาหนาท่ีประจําอยู ท้ังนี้ ประธานกรรมการมีฐานะเปนหัวหนาคณะผูบริหาร โดย

รับผิดชอบบริหารหนวยงานและเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน โดยมีหัวหนาสํานักงาน

เปนผูชวยในการบริหารงาน โดยในดานอํานาจหนาท่ีนั้นคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมยังมี
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อํานาจหนาท่ีส่ังใหหนวยงานของรัฐ ใหความคุมครองผูใหการหรือพยานท่ีถูกขมขูคุกคามจากเหตุ

ท่ีไดใหการตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมดวย 

3.3 การจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมในประเทศออสเตรเลีย 

  ประเทศออสเตรเลียมีการกลาวถึงการจัดระเบียบองคกรและกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไวในกฎหมาย The Public Service Act 1999 โดย

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน คือ The Public Service Commissioner, The Deputy Public 

Commissioner และ The Merit Protection Commissioner (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน, 2556: 1) โดยมิไดแยกเปนอิสระจากฝายบริหาร สวนในกรณีอํานาจหนาท่ีของคณะ

กรรรมการพิทักษระบบคุณธรรมนั้น กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องของคานิยมและ

จริยธรรม รวมท้ังอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาทบทวนคําตัดสินของหนวยงานตนสังกัดวา

เจาหนาท่ีละเมิดประมวลจริยธรรม หรือกรณีท่ีตองการทบทวนการลงโทษเจาหนาท่ีโดยหนวยงาน

ตนสังกัดฐานละเมิดประมวลจริยธรรม 

3.4 การจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมในประเทศสหราชอาณาจักร 
  ประเทศสหราชอาณาจักร มีการกลาวถึงการจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไวในกฎหมาย The Constitutional Reform and 

Governance Act 2010 โดยคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกอตั้งข้ึนในป 1885 มีหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการพิทักษระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก

และบรรจุแตงตั้ง เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระบบคุณธรรมและตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

แหงการแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรม ซึ่งตอมาในป 1995 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมก็

ไดรับบทบาทหนาท่ีใหมเพ่ิมข้ึน คือบทบาทการเปนผูพิจารณาและตัดสินขออุทธรณในคดีพิพาท  

ท่ีเก่ียวกับความถูกตองเหมาะสมและหลักจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามบทบัญญัติของ     

The Civil Service Code ในกรณีท่ีขาราชการผูใดไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการทบทวน

เยียวยาจากภายในหนวยงานของตน โดยที่คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไดรับการแตงตั้ง

โดยตรงจากกษัตริยโดยคําแนะนําของ Minister of Civil Service ไมไดอยูในสถานะขาราชการจึง

มีความเปนอิสระปลอดจากการควบคุมโดยฝายบริหารและมีหนวยธุรการเปนของตนเอง

โดยเฉพาะ(UK Civil Service Commissioners, 2013: 2)  

3.5 การจัดระเบียบองคกรและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมในประเทศไทย 

 ประเทศไทย มีการกลาวถึงการจัดระเบียบองคกรและกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไวในกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
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พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีจํานวน 7 คน มีสถานเปนองคกรอิสระ

ในฝายบริหาร (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2555: 1) มีลักษณะเปนกรรมการ

ประจําตองทํางานเต็มเวลา มีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนเลขานุการของ

คณะกรรมการการ โดยการไดมาซึ่งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม มาจากกระบวนการ

เลือกสรรของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบไปดวย ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน 

โดยมีกรรมการสรรหา 3 คน ไดแก รองประธานศาลฎีกา กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ และ 

มีเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ และกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมและมีสถานท่ีทําการอยู ณ สวนกลางเพียงแหงเดียว คือ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการ  พลเรือน รับผิดชอบดําเนินงานในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมท้ังหมด การจัดระเบียบองคกรในลักษณะนี้นํามาซึ่งปญหาในดานหลักประกันความเปน

อิสระขององคกร เห็นไดจากกรณีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในกรณี

โยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี ท่ีคําวินิจฉัยมีความโนมเอียงไปในทางที่เปนประโยชนของฝายบริหาร

โดยไมคํานึงถึงหลักการในการพิจารณาอันปนสาระสําคัญ แมวาลักษณะขององคกรคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมจะมิไดเปนองคกรตุลาการแตก็ตองการความเปนอิสระพอสมควรเพราะ

บอยคร้ังตองกระทบกระท่ังกับฝายการเมือง และอาจถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง ความเปน

อิสระจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับองคกรนี้เปนอยางย่ิง อีกท้ังสภาพปญหาดานความเทาเทียมท่ัวถึงใน

การดําเนินงานท่ีมีองคคณะวินิจฉัยเพียง 7 องคคณะ (สํานักพิทักษระบบคุณธรรม, 2557: 207) 

ท้ังยังขาดองคกรในระดับภูมิภาคเพื่อกระจายการบริการใหเทาเทียม สะดวก และสอดคลองกับ

ภาระงานที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในสวนภูมิภาค แมเม่ือพิจารณาในอีกแนวทางหนึ่งแมจะอยูใน 

ตางพ้ืนท่ีท่ีอาจทําใหมาตรฐานการพิจารณาตางกันและถูกแทรกแซงจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน 

ไดงายแตนั้นก็เปนเพียงขอสันนิษฐานหนึ่งเทานั้น 

 สําหรับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดใหมี หรือ

ปรับปรุงนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ในสวนท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม        

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ รองทุกข การพิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรม การออกกฎ 

ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. 2551 และแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด  

เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

 สําหรับกระบวนวิธีพิจารณาเร่ืองอุทธรณและรองทุกขของคณะกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณและรองทุกข จะตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานของการพิจารณาในรูปคณะบุคคลท่ีมีความ

เช่ียวชาญเพ่ือถวงดุลกัน หลักความเปนกลาง และหลักรับฟงคูความท้ังสองฝาย เพ่ือใหเกิดความ

ยุติธรรมอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินวิธีพิจารณาจะใชระบบไตสวน มีการเปดโอกาสใหมีการ
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คัดคานกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขสามารถแสวงหาและรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีเพียงพอแกการพิจารณา และเม่ือไดขอเท็จจริงท่ี

เพียงพอแลวนิติกรซึ่งเปนผูชวยกรรมการเจาของสํานวนจะดําเนินการสรุปและเสนอไปยัง       

องคคณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณา ซึ่งจะมีกรรมการเจาของสํานวน และนิติกรผูแถลง และองคคณะ

วินิจฉัยดําเนินการพิจารณาในระบบการถวงดุลสามฝายเชนเดียวการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

และในตอนทายยังมีการเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะไดอีกดวย  

  สําหรับการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมก็ปรากฎวา

ยังไมครอบคลุมในกรณีคําวินิจฉัยช้ีขาดปญหาในการในการบังคับใชประมวลจริยธรรม             

ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนองคกรวินิจฉัย และอาจไมพิจารณาคําวินิจฉัยท่ี

หนวยงานสงมาไดอีกดวยโดยมีเง่ือนเวลา 60 วันนับแตไดรับเร่ือง ดังกรณีปญหาท่ีขาราชการ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีตองรอเวลาในการพิจารณาการละเมิดประมวล

จริยธรรมของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนทําใหการใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมตองลาชาออกไปโดยท่ีไมไดพิจารณาวินิจฉัยนับแตท่ีหนวยงานไดย่ืนผลการวินิจฉัย

มายังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน อยางไรก็ดีหากพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่งจะเห็น

วาการใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนผูพิจารณาวินิจฉัยดังเดิมก็ทําได แตจะเปนการท่ีไม

สอดคลองกับหลักความเปนกลาง การผูกขาดการใชอํานาจ และถือเปนการละเวนในการไม

พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทอีกดวย ดังนั้น หากคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไมมีอํานาจ   

ในการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทจากการบังคับใชประมวลจริยธรรมจึงไมเปนการสอดคลองกับหลัก

ทฤษฎีและไมเปนธรรมแกผูไดรับผลกระทบและขอใหมีการทบทวนตรวจสอบเปนอยางย่ิง 

 รวมท้ังในกรณีท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไมมีอํานาจส่ังใหหนวยงานของ

รัฐใหความคุมครองแกผูท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการ ซึ่งในปจจุบันก็ไดมีกฎหมาย

และระเบียบท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหบุคคลสงขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณรองทุกข การท่ีจะกําหนดไมใหคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมมีอํานาจส่ังคุมครองบุคคลเหลานั้นจึงไมสอดคลองกับหลักการขางตนและไมเปน

ธรรมแกผูใหขอมูลอยางย่ิง ดังกรณีปญหาท่ีมีการคุกคามขมขูผูท่ีมาใหขอมูลตอคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม  

 
4.  วิเคราะหปญหากฎหมายและแนวทางแกไขปญหากฎหมายในการจัดระเบียบ
องคกรและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมตาม
กฎหมายไทย 
 4.1 ปญหากรณีควรจัดตั้งหนวยงานธุรการขึ้นเปนการเฉพาะ  

   ดวยเหตุท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551กําหนดใหสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนข้ึนเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

456



 

โดยมีการจัดตั้งสํานักพิทักษระบบคณุธรรมข้ึนสังกัดในสํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงาน ประกอบกับการกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

และผูทรงคุณวุฒิในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการสรรหา

กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และนอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนยัง

ดํารงตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมอีกดวย ยอมเปนการไมสอดคลอง

กับเจตนารมณของกฎหมายในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคลภาครัฐท่ีตองการแบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบขององคกรในการบริหารงานบุคคลดานตางๆ ออกจากกันเพ่ือเปนหลักประกัน

ความเปนอิสระและสามารถบริหารงานของหนวยงานไดเองท้ังดานนโยบายและยุทธศาสตร ดาน

อัตรากําลัง และดานงบประมาณ เพ่ือใหปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหารอันจักทําใหการ

คุมครองคุมครองสิทธิเสรีภาพของขาราชการพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตในปจจุบัน

ปรากฎวาการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมยังคง

ดําเนินการโดยหนวยงานธุรการอันมีตนสังกัดท่ีแทจริงอยูภายใตการบังคับบัญชาของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดฝายบริหาร การกําหนดอัตรากําลังของ

หนวยธุรการเองก็ยังคงตองดําเนินการไปโดยอาศัยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

เปนผูดําเนินการ และในสวนของงบประมาณก็ไดรับการจัดสรรมาในสวนของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน นอกจากนี้ในคณะกรรมการสรรหากรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมยังประกอบดวยตัวแทนของฝายบริหารคือผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนสองคน และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนยังดํารงตําแหนงเลขานุการของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมอีกดวย อันเปนภาพสะทอนท่ียอนแยงความเปนอิสระภายใต

อิทธิพลของฝายบริหารของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไดเปนอยางดี แมวาสภาพของ

องคกรจะเปนองคกรภายในฝายปกครองมิใชองคกรตุลาการก็ตามแตก็จะเห็นไดวาความเปน

อิสระมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมท่ีจะผดุงไว ซึ่งความ

ยุติธรรมอันเปนประโยชนสูงสุดของกฎหมาย 

4.2  ปญหากรณีควรจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในสวนภูมิภาค 

ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมมีสถานท่ีตั้งสํานักงานเฉพาะในสวนกลาง รวมท้ังคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมและในสวนของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขเพ่ือดําเนินการตาม

บทบาทภารกิจก็มีการแตงตั้งข้ึนเฉพาะในสวนกลาง เห็นไดวาเปนการไมสอดคลองกับหลักการ

จัดระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมท่ีปจจุบันมุงเนนการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจและการใหบริการอยางท่ัวถึงและเสมอภาค และยังตองสอดคลองกับระบบคุณธรรม 

เนื่องจากปจจุบันขาราชการท่ัวประเทศมีความตื่นรูในสิทธิและเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิของ

ตนจากการขมเหงหรือกล่ันแกลงจากผูบังคับบัญชา จึงทําใหภาระงานของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข การออกกฎ 
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ระเบียบ เพ่ือคุมครองระบบคุณธรรม เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องนับแตท่ีไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งท่ีสําคัญเปนกรณีของขาราชการในสวนภูมิภาคเสียสวนใหญ และในบาง

ข้ันตอนมีความจําเปนจักตองเดินทางมาเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมอันมีท่ีตั้งอยู ณ สวนกลางเพียงแหงเดียวยอมทําใหเกิดความไมสะดวกลาชา

และเสียเวลาดําเนินการในข้ันตอนอ่ืนๆตอไปอีกดวย เห็นไดวาการจัดระเบียบองคกรในลักษณะ

ดังกลาวเปนอุปสรรคตอการจัดระเบียบบริหารราชการในแนวใหมท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ 

เพ่ือใหเปนไปโดยท่ัวถึงและเสมอภาค มีประสิทธิภาพรวมท้ังเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาใน

การดําเนินการใหตอบสนองความตองการของขาราชการพลเรือนท่ีมีอยูท่ัวประเทศเปนสําคัญ  

แมการจัดตั้งองคกรข้ึนในสวนภูมิภาคดังกลาวอาจจะมีความเส่ียงตอการรักษา

มาตรฐานในการพิจารณาท่ีอาจมีความแตกตางหลากหลายกันไปในแตละทองท่ีตามบุคคลคลกร 

อีกท้ังในกรณีของการคุกคามจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการกระทําผิดกับหนวยงาน

ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอยูบางก็ตาม แตก็ถือวาคุมคากับการกระจายความเสมอภาคใน

กระบวนการยุติธรรมไปสูทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

4.3  ปญหากรณีควรกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจหนาที่
วินิจฉัยช้ีขาดในการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มิไดบัญญัติใหกรณี

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาในการ

บังคับใชประมวลจริยธรรม ในช้ันตอจากการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงาน

ตางๆ ท้ังท่ีลักษณะงานดังกลาวมีความเก่ียวเน่ืองกับการคุมครองและใหความเปนธรรมแก

ขาราชการที่มีสวนเก่ียวของซึ่งควรจะเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม แตใน

กรณีดังกลาวประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือนกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการ        

พลเรือนท่ีดูแลเฉพาะงานบุคคลภาครัฐเทานั้นเปนองคกรผูวินิจฉัยปญหา ท้ังท่ีคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนมีหนาท่ีเฉพาะทางอยูแลว นอกจากนี้ยังเปนผูออกกฎ ควบคุมกํากับการบังคับ

ใชกฎ และยังมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทอันเกิดจากการบังคับใชกฎอีกดวย จึงเปนลักษณะของ

องคกรก่ึงตุลาการที่ผูกขาดการใชอํานาจไวยังองคกรเดียว ยอมเปนการไมสอดคลองกับแนวคิด  

ในการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนตองการใหคณะกรรมการขาราชการ   

พลเรือนมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการงานบุคคลภาครัฐเพียงประการเดียว  

 สําหรับในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาท่ีเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรม   

ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนยังอาจไมไดวินิจฉัยเปนอ่ืน หรือไมทําความเห็นตอเร่ืองท่ีย่ืน

มาภายใน 60 วันนับแตไดรับเร่ือง และใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนท่ีสุด ยังไมเปนไปตามหลักการ

ควบคุมตรวจสอบและทบทวนภายในฝายปกครองท่ีตองมีการใหเหตุผลประกอบคําพิจารณา

เสมอ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูท่ีไดรับผลกระทบหรือจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีของฝายปกครองใหไดรับการเยียวยาในเบื้องตนกอน และยอมเปนการลาชา  
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โดยไมมีเหตุอันควรซึ่งเปนการไมสอดคลองกับการคุมครองความเปนธรรมตามระบบคุณธรรม

และหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินภารกิจภาครัฐ ท้ังยังกอใหเกิดความลาชาแกผูเสียหายจากการ

บังคับใชประมวลจริยธรรมหากมีความตองการดําเนินการในข้ันตอนอ่ืนๆ ตามกฎหมายเพ่ือ

คุมครองสิทธิหรือเยียวยาความเสียหายตอไปอีกดวย  

 ดังนั้นการกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจในกรณีนี้ดวยยอม

เปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ท้ังยังเปนหลักประกันความเปนธรรมใหกับขาราชการท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการวินิจฉัยหรือไมวินิจฉัยประเด็นปญหาขอพิพาทท่ีเกิดในหนวยงานราชการได

ดีกวาเดิมที่กําหนดใหคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการขาราชพลเรือนซึ่งเปน          

ฝายอํานวยการเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย  

  อยางไรก็ดีในกรณีดังกลาวยอมมีท้ังฝายท่ีไดประโยชนและเสียประโยชนจาก         

คําวินิจฉัย โดยสวนใหญฝายผูเสียประโยชนมักดําเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด

ตอไป แตฝายท่ีไดประโยชนมักจะนิ่งเฉยและถือปฏิบัติตาม 

4.4 ปญหากรณีควรกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจหนาที่สั่ง
การใหหนวยงานของรัฐใหความคุมครองแกผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

 สําหรับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มิไดบัญญัติให

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งใหหนวยงานของรัฐใหความคุมครอง

แกผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือเปน

หลักประกันใหกับผูใหขอมูลมีความม่ันใจวาจะไมถูกกล่ันแกลงหรือขมขูคุกคามพรอมท้ังไดรับ

การเยียวยาหากไดรับความเสียหาย แมปจจุบันจักมีกฎ ก.พ.วาดวยการคุมครองพยานออกมา

บังคับใชแลวก็ตามแตความคุมครองในกรณีดังกลาวก็คุมครองเฉพาะในกรณีท่ีพยานเปน

ขาราชการพลเรือนสามัญเทานั้น อีกท้ังรูปแบบการใหความคุมครองก็ยังไมครอบคลุมถึงกรณีการ

คุมครองชีวิตและความปลอดภัยในทรัพยสินดวยแตอยางใด ประกอบกับในปจจุบันไดมีกฎหมาย

และระเบียบท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหบุคคลสงขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขอีกดวย การท่ีจะกําหนดไมใหคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจส่ังคุมครองบุคคลเหลานั้นจึงไมสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพและหลักการใหความคุมครองผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอรัฐอีกดวย  

 

5. ขอเสนอแนะ 
จากปญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบองคกรและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   

ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนมีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ใหสอดคลองกับแนวความคิด

ทฤษฎีและเปนไปตามแนวทางของขอแนะนําระหวางประเทศเกี่ยวกับหลักธรรมมาภิบาลของ
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องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และ

ประเทศอังกฤษ ดังนี้  

 5.1 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ืองของหนวยงานธุรการ บุคลากรในการดําเนินงาน
ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และในสวนของคณะกรรมการสรรหา  
 โดยยกเลิกของเดิมตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 มาตรา 13(1) มาตรา 24 วรรคทาย และมาตรา 26 เพ่ือใหสอดคลองกับหลักธรร

มาภิบาลและเปนไปตามแนวทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราช

อาณาจักร ดังท่ีกลาวมาขางตน ท้ังนี้ ขอเสนอแนะโดยการแกไขเพ่ิมเติมโดยใหมีการจัดตั้ง

หนวยงานธุรการพรอมท้ังบรรจุแตงตั้งขาราชการใหมในสังกัดเปนการเฉพาะประกอบกับกําหนด

คณะกรรมการสรรหากรรมการพิทักษระบบคุณธรรมข้ึนใหมในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมดังนี้  

“มาตรา 24/1 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา 

“สํานักงาน ก.พ.ค.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการและบริหารราชการการของสํานักงาน ก.พ.ค. ข้ึนตรงตอประธานคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรม  

ท้ังนี้ ให เลขาธิการคณะกรรมการพิ ทักษระบบคุณธรรม เปนเลขานุการของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  

การบรรจุแตงตั้งขาราราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม    

ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551          

โดยอนุโลม” 

“มาตรา 26/1 ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรม โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 25 จํานวน 

เจ็ดคน  

ใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกประชุมเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. 

แลวใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงโปรดเกลาแตงตั้ง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด”  

 5.2  แกไขเพ่ิมเติมใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานธุรการรวมท้ังบุคคลากร
เพ่ือดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขตามอํานาจหนาที่ใหครอบคลุมไปถึงในสวน
ภูมิภาค  

 ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมและสรางความเทาเทียมกันและอํานวยความสะดวก 

และภาระงานในสวนภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับขอแนะนําระหวางประเทศเก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาลตาม “Governance for Sustainable Human Development” ขององคกรพัฒนา

แหงสหประชาชาติและเปนไปตามแนวทางของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอเสนอแนะ
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โดยการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดตั้งสํานักงาน ก.พ.ค.รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขเพ่ือปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     

พ.ศ. 2551 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

“มาตรา 24/2 การจัดตั้งและการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงาน ก.พ.ค. ในภูมิภาค 

ใหกระทําโดยประกาศกําหนดของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม โดยคํานึงถึงปริมาณคดี

และการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ.ค. โดยกําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ค. มีเขตอํานาจ

ครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได 

ใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณรองทุกข

ไปประจํา ณ สํานักงานภูมิภาค เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี โดยใหมีหัวหนาสํานักงาน 

ก.พ.ค. ในภูมิภาคเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการการของสํานักงาน ก.พ.ค.  

ข้ึนตรงตอประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

ประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมอาจพิจารณามอบหมายเปนลายลักษณ

อักษรใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคนใด ควบคุมกํากับสํานักงาน ก.พ.ค. ในภูมิภาค

แทนตนก็ได” 

 5.3  แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาขอพิพาทอันเกิดจากการบังคับ
ใชประมวลจริยธรรมในช้ันตอจากการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงาน
ตางๆ     

 เพ่ือควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองและสรางหลักประกันความเปน

ธรรมแกขาราชการ พรอมท้ังกอใหเกิดความเปนเอกภาพมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังสอดคลองกับ

ขอแนะนําระหวางประเทศอันเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลตาม “Governance for 

Sustainable Human Development” ขององคกรพัฒนาแหงสหประชาชาติ และเปนไปตาม

แนวทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอเสนอแนะแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

“มาตรา 31 ก.พ.ค. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให ก.พ. หรือ

องคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(2)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 

(3)  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา 123 

(4)  พิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 

(5)  ออกกฎ  ก .พ .ค .ระเบียบ  หลักเกณฑ  และวิธีการเ พ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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(6)  แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด 

เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

(7)  พิจารณาวินิจฉัยขอช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรม” 

ท้ังนี้ เห็นควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในหมวด 3 กลไก

และระบบการบังคับใชประมวจริยธรรม สวนท่ี 1 องคกรคุมครองจริยธรรม ขอ 13(9) โดย

ยกเลิกอํานาจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในการตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาจากการ

บังคับใชประมวลจริยธรรมประกอบกับแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรม 

ตามขอ 15 เพ่ือใหสอดรับกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 31 ดวย ดังนี้  

“ขอ 15 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้” 

(1)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําการบังคับใชประมวลจริยธรรมในสวน

ราชการ 

(2)  สอดสองใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ……………. 

(3)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรมในสวน

ราชการเม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให ก.พ.ค. วินิจฉัยโดยพลัน 

(4)  สงเร่ืองให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ………... 

(5) ……………………………………………………………………………………... 

  “ ” 

(9)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

 5.4 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมในการใหความคุมครองผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ  

โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งใหหนวยงานรัฐใหความคุมครองผูท่ีใหขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือ

เปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูใหขอมูลวาจะไดรับการคุมครองหากถูกขมขูคุกคามและไดรับ

การเยียวยาหากไดรับความเสียหายตามหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพ และการใหความคุมครอง

ผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอทางราชการเฉกเชนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยขอ

เสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติมดังนี้   

“มาตรา 31 ก.พ.ค. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให ก.พ. หรือ

องคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(2)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 

(3)  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา 123 
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(4)  พิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 

(5) ออกกฎ  ก .พ .ค .  ระเบียบ  หลักเกณฑ  และวิธีการเ พ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

(6)  แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด 

เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

(7)  พิจารณาวินิจฉัยขอช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมของ

คณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน 

(8)  พิจารณาและส่ังการใหหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ใหความคุมครองผูให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี” 

 หากไดมีการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามท่ีไดมีการศึกษาวิเคราะหตาม        

หลักทฤษฎี แนวความคิด และแนวทางตามกฎหมายของตางประเทศ ตามที่เสนอแนะมาแลว         

ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวาจะสามารถแกไขสภาพปญหาในการจัดระเบียบองคกรและการกําหนด

อํานาจหนาท่ีใหองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของไทยมีความเปนอิสระ และมีอํานาจหนาท่ี

ครอบคลุม เพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระอันจักสงผลตอประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิ

และสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในระบบราชการอยางเสมอภาคตอไป 
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