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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ขององค์การมหาชน และศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ในต่างประเทศและประเทศไทย  

ตลอดจนเพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยและ

กระบวนการร้องทุกข์ ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 รวมถึงเพ่ือ

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย และกระบวนการ

ร้องทุกข์ ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่า

ด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556  อีกทั้งเพ่ือให้สามารถ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพต่อไป 

จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและ     ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556  เกิดปัญหาทางกฎหมายดังต่อไปน้ี ประการที่หน่ึง ปัญหาทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย โดยทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธ ิ

ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการ ร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง

โครงการ และประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ 

ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ กรณีคัดค้านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน  

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่าส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) ควรน าเอาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รวมถึง

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การน ากฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 และกฎ 

ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 มาปรับใช้เพ่ือให้

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม โดยการก าหนดเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับให้ทายาท 

ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิน้ันสามารถท าค าขอเพ่ือใช้สิทธิในการอุทธรณ์แทนเจ้าหน้าที่ซ่ึงถูก

ค าสั่งลงโทษทางวินัยกรณีถึงแก่ความตาย อีกทั้งควรยกเลิกข้อก าหนดที่ก  าหนดให้กรรมการซ่ึง

คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือมิให้มีการใช้อ านาจซ่ึงขัดต่อหลัก

ความเป็นกลาง และการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาบริหารงานบุคคล ตลอดจน ควรก าหนดเพ่ิมเติม

ให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ สามารถคัดค้านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

ร้องเรียน ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุ

ให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือมี

ส่วนได้เสยีในเร่ืองที่ร้องทุกข์ หรือมีสาเหตุโกรธเคืองกบัผู้ร้องทุกข์  

 

1. บทน า 

จากการศึกษา พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับข้อก าหนดตามระเบียบของส านักงานฯ ที่ขัดต่อ

หลักการและทฤษฎีตามกฎหมาย ท าให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการเสียสิทธิในการได้รับ

ความคุ้มครอง หรือสทิธติามกระบวนการยุติธรรม โดยสามารถแบ่งเป็นประเดน็ปัญหา ดังน้ี 

1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยโดยทายาท 

ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิ ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

ในอดีตถึงปัจจุบันการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยน้ัน เป็นช่องทางหน่ึงที่กฎหมายได้

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงถูกด าเนินการทางวินัยที่จะขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้ นไป

พิจารณาทบทวนค าสั่งลงโทษว่าถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม โดยถือว่าเป็นมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในของฝ่ายบริหารเพ่ือจะท าการแก้ไขเปล่ียนแปลงปรับปรุงค าสั่งลงโทษเสียใหม่ให้

ถูกต้อง โดยถ้าเหน็ว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้วกจ็ะมีมติยกอุทธรณ์ แต่

ถ้าเหน็ว่าการสั่งลงโทษไม่เหมาะสมกับความผิด กอ็าจมีมติให้เพ่ิมโทษ หรือลดโทษ หรืองดโทษก็

ได้ตามแต่กรณีที่ เกิดข้ึน และถ้าเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่มีความผิดวินัย หรือ

พยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย กอ็าจมีมติให้ยกโทษ นอกจากน้ี ถ้าเห็นว่า

ข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกอ็าจมีมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความให้

ถูกต้องเหมาะสม ทั้งน้ี ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

จึงได้ออกระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้ด้านการพัฒนาองค์กร 

หรือบุคลากร หรือบริหารงานบุคคล โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้อง

ทุกข์ และร้องเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการอุทธรณ์ ร้องทุกข์  และร้องเรียนของส านักงาน
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พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส และเป็นธรรม ดังน้ัน การอุทธรณ์จึงเป็นหลักประกันความเป็นธรรมความมั่นคงในอาชีพ 

และยังถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองสทิธติามกระบวนการยุติธรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

หากไม่ได้ก าหนดไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ซ่ึงถูกลงโทษถึงแก่ความตาย ใครจะเป็นผู้ท าการอุทธรณ์

แทนอาจส่งผลให้ทายาท ผู้รับมรดก และผู้รับสิทธิน้ันจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เน่ืองจากการไม่

มีข้อก าหนดให้ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องทั้งหมด ย่อมไม่สามารถอุทธรณ์ในค าวินิจฉัยข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ซ่ึง

ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยกรณีถึงแก่ความตายได้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงจะไม่สามารถได้รับ แม้แต่ความเป็นธรรมในการ

พิสูจน์ข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ ซ่ึงถูกลงโทษทางวินัยกรณีถึงแก่ความตายได้รับ ซ่ึงขัดต่อการ

คุ้มครองสทิธ ิและการใช้สทิธใินกระบวนการยุติธรรม 

2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง

โครงการตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่า

ด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

ในอดีตจนถึงปัจจุบันการร้องทุกข์เป็นวิธีการหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ได้ระบายความคับข้องใจในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซ่ึง

ผู้บังคับบัญชาปฏบัิติต่อตนว่าเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือผู้บังคับบัญชาจะได้มีโอกาสทบทวน

การปฏบัิติน้ัน และแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเพ่ือเป็นการช้ีแจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏบัิติไป

ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและเข้าใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงอยู่เหนือขึ้ นไปได้พิจารณาให้ความเป็น

ธรรม เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้ นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจกัน ดังน้ัน เมื่อผู้

อยู่ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับ

ผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาน้ันให้โอกาสรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพ่ือเป็น

ทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันต้น ดังน้ัน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้มีการออกระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนขึ้น 

โดยมีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ เพ่ือปฏบัิติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและธ ารงรักษาไว้ซ่ึงความ

เที่ยงธรรม 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงอ านาจของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน 

ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ

พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดไว้ ปัญหาทางกฎหมาย
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เกี่ยวกบัการกระบวนการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจ

ของผู้ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เน่ืองจากประธาน

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนนั้น ยังมีต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารส านักงาน

อีกด้วย อีกทั้งเมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ได้ท าการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้ถือค าสั่งเป็นที่สุดน้ัน แต่

อย่างไรกต็าม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ต้องท าสรุปค าวินิจฉัยเพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ หรือหากคณะกรรมการบริหารเหน็เป็นอย่างอื่นกจ็ะมี

การลงมติให้เป็นเอกฉันทใ์นการพิจาณาเร่ืองน้ันๆ ที่ขัดต่อหลักความเป็นกลาง 

3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ

ลูกจ้างโครงการ กรณีคัดค้านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ตามระเบียบ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร

และบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556   

นับตั้งแต่มีการร้องทุกข์ เพ่ือใช้เป็นช่องทางหน่ึงที่กฎหมายได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่

รัฐสามารถร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนถึงการกระท าของตนว่าให้ถูกต้องเหมาะสม

และเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย โดยถือว่าการร้องทุกข์เป็นอีกมาตรการหน่ึงในการร้องขอความ

เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือที่จะท าการแก้ไขเปล่ียนแปลงปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม หรือ

กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการให้ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ได้ตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ หรือเพ่ือท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หากเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่ถูกต้อง หรือหากผู้บังคับบัญชาซ่ึง

ใช้อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์น้ันเป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือมีส่วนได้เสีย

กบัผู้ร้องทุกข์ ส่งผลให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณา จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ร้อง

ทุกข์ต้องด าเนินการคัดค้านผู้บังคับบัญชาที่ท  าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

ร้องเรียน ทั้งน้ี ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้

ออกระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ

พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ

บุคลากร หรือบริหารงานบุคคล โดยก าหนดหลักเกณฑก์ารร้องทุกข์เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ดังน้ัน การร้องทุกข์จึง

เป็นหลักประกนัความเป็นธรรม 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

หากไม่ได้ก าหนดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ซ่ึงเป็นผู้ร้องทุกข์ และต้องการ

คัดค้านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ
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น้ันจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เน่ืองจากการไม่มีข้อก าหนดในการคัดค้านคณะอนุกรรมการ

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนเพราะหากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เป็น

ผู้บังคับบัญชา หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือมีเหตุโกรธเคืองผู้ร้อง

ทุกข์ ส่งผลขัดต่อระบบพิทกัษ์คุณธรรม 

  

2. แนวความคิด หลกัทัว่ไป และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ด าเนนิการทางวินยั อุทธรณ ์และรอ้งทุกขข์ององคก์ารมหาชน 

2.1 หลกัการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ความหมายของสทิธติามรัฐธรรมนูญ 

สิทธิ
1
 หมายถึง อ านาจหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองและบังคับให้ เช่น 

สทิธใินการรับมรดก เป็นต้น 

สิทธิ
2
 หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยันกับผู้อื่น เพ่ือคุ้มครองหรือรักษา

ผลประโยชน์ อันเป็นส่วนที่พึงได้ของบุคคลน้ัน หรือเป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใน

อันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตน กฎหมายที่

รับรองสิทธิแก่บุคคลน้ันอาจจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนกไ็ด้ ดังน้ันสิทธิจึงเป็น

ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองซ่ึงหมายความว่า เป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่ 

และเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง คือ คุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ รวมทั้งบังคับให้เป็นไป

ตามสทิธใินกรณีที่มีการละเมิดด้วย 

ความหมายของสิทธิที่กล่าวข้างต้นเป็นสิทธิตามความหมายทั่วไป แต่สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญน้ันผู้วิจัยเหน็ว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนหมายถึงอ านาจตามรัฐธรรมนูญ หรือ

กฎหมายสูงสุดให้การบัญญัติรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท าการใด หรือไม่

กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใด

แทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้

แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึงการให้หลักประกันในเชิง

สถาบัน ดังน้ัน สทิธติามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสมัพันธร์ะหว่างปัจเจกบุคคลต่อรัฐ และสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญสิ่งที่ผูกพันองค์กรการผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และ

คุ้มครองสทิธติามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพ่ือให้สทิธติามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลในทางปฏบัิติ 

 

                                                           
1
 พรชัย เลื่อนฉวี. (2552). กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง. (พิมพ์คร้ังที่ 8). กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติ. หน้า 151. 
2
 หยุด แสงอทุยั. ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไป. หน้า 206. (2556). อ้างถึงใน เกรียงไกร เจริญธ

นาวัฒน์. (2556). อ้างแล้ว. หน้า 204. 
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สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

หลักการด าเนินคดีที่เป็นธรรม (Right of Fair Trial) ได้ขยายความรวมเอา

แนวความคิดเร่ืองสิทธิผู้ถูกกล่าวหา (Right of Accused) ไว้เป็นส่วนหน่ึงของหลักการด าเนินคดี

ที่เป็นธรรมด้วยและได้ก าหนดไว้ดังน้ี 

อน่ึงบุคคลย่อมมีสทิธใินกระบวนการยุติธรรม
3
 ดังต่อไปนี้  

1) สทิธเิข้าถึงกระบวนยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเรว็ และทั่วถึง 

2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเร่ือง

การพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเทจ็จริงและตรวจสอบเอกสารอย่างเพียงพอ การ

เสนอข้อเทจ็จริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้าน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ การ

ได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการซ่ึงน่ังพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบ

เหตุผลประกอบค าวินิจฉัย ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 

3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ         

เป็นธรรม 

4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ

ได้รับการปฏบัิติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับ

การสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเรว็ เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏปัิกษ์ต่อตนเอง 

5) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และ

ความช่วยเหลือที่จ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นให้เป็นไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

6) เดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ

คุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่

เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศ 

7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่

ถูกต้อง รวดเรว็ และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ

พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการ

ปล่อยตัวช่ัวคราว 

8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสทิธไิด้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 

2.2 หลกัความเป็นกลาง 

หลักความเป็นกลาง (Impartiality) เป็นหลักการส าคัญประการหน่ึงเน่ืองจากเป็นการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และยังเป็นหลักประกันความเสมอภาคของการใช้กฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกันโดยศาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                                                           
3
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 40. 
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พุทธศักราช 2550 ได้ให้การรับรองไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทยีมกนั ซ่ึงจากหลักการดังกล่าวประชาชนมีสทิธิสามารถเรียกร้องอย่าง

เท่าเทียมกันต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองให้มีความเป็นกลางและใช้ดุลพินิจอย่าง

ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรืออคติความล าเอียง ซ่ึงเป็นหลักการที่จะควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เพราะองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองมีอ านาจในการออกค าสั่งที่ส่งผล

กระทบต่อสิทธิของประชาชนได้ ดังน้ัน เมื่อมีการพิจารณาเร่ืองใดๆ หรือท าค าสั่งทางปกครอง

จะต้องอาศัยความเป็นกลางอนัเป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญของความซ่ือสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ซ่ึง

เป็นมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพราะหากขาดคุณธรรมข้อน้ีการให้ความเป็นธรรมจะ

เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากย่ิง 

การปฏิบัติราชการเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

เจ้าหน้าที่เป็นกลไกในการท าหน้าที่ น้ี การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่จึงมิใช่การปฏิบัติเพ่ือ

ประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามหลัก

กฎหมาย น่ันคือ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเป็นกลางไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใด อน่ึง กฎหมายมีข้ึน

เพ่ือวางหลักการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าจะหาจุดสมดุลระหว่างประโยชน์ของ

เอกชนและประโยชน์ส่วนรวมของรัฐอย่างไร การแก้ปัญหาจึงต้องเป็นไปตามจุดสมดุลน้ัน 

เจ้าหน้าที่จะเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากไปหรือเหน็แก่ประโยชน์ของเอกชนมากไปกไ็ม่ได้เพราะ

จะท าให้เสยีดุลภาพแห่งความยุติธรรม 

กฎหมายที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นกลาง เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิหรือเป็น

หลักในการประกันสิทธิของประชาชนที่อาจถูกกระทบ โดยมีทั้งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของตุลาการ เร่ืองการคัดค้านตัวผู้พิพากษา และ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครอง  อาทิ การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีลักษณะ

เป็นค าสั่งกึ่งตุลาการ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เป็นต้น และการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มี

ลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องถือหลักความเป็นกลางในกระบวนการ

พิจารณาออกค าสั่งทางปกครองโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการใช้อ านาจดุลพินิจเพ่ือออกค าสั่งทาง

ปกครองอนัส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยศาลไม่สามารถก้าวล่วงเข้าตรวจสอบความเหมาะสมได้ 

ผลของการกระท าทางปกครองที่ขาดความเป็นกลางน้ันถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่

ทั้งน้ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดมาตรการเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาควรได้รับผลของการกระท า

อย่างไร ซ่ึงพระราชบัญญัติวิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดเป็นหลักการว่า 

ถ้าผู้น้ันเหน็ว่าตนมีกรณีอื่น หรือพฤติการณ์อันที่ถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอาจท าให้การพิจารณา

ทางปกครองไม่เป็นกลางต้องหยุดเร่ืองพิจารณาไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป

ช้ันหน่ึง หรือประธานคณะกรรมการทราบ เ พ่ือจะได้มีค าสั่งหรือมติว่าผู้น้ันมีอ านาจในการ
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พิจารณาทางปกครองหรือไม่ แนวคิดที่กฎหมายก าหนดน้ันกเ็พ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้น้ัน

ต้องแจ้งข้อเทจ็จริง ซ่ึงเป็นไปตามหลักความโปร่งใสของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซ่ึง

หลักการน้ีเปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกค าสั่งหรือมีมติให้ถือเป็น

ที่สดุ โดยคู่กรณีไม่อาจอุทธรณ์ต่อได้ 

 

3. การด าเนนิการทางวินยั อุทธรณ ์และรอ้งทุกขใ์นต่างประเทศ และประเทศไทย 

3.1.1 สหรฐัอเมริกา 

ระบบการบริหารงานบุคคลของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกระบวนการอุทธรณ์ และร้อง

ทุกข์ของข้ารัฐการพลเรือน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา 

(U.S. Merit Systems Protection Board : MSPB) เน่ืองจากสหรัฐอเมริกามีแนวคิดในการแก้ไข

ระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวกซ่ึงเกดิจากข้ารัฐการการเมือง ในการบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งข้า

รัฐการประจ า รวมถึงการให้คุณให้โทษแก่ข้ารัฐการประจ าจากข้ารัฐการการเมือง โดยส่งผลต่อการ

บริหารงานรัฐการ และยังสร้างความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งน้ีคณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรกลางบริหารด้านทรัพยากรบุคคลเกิดขึ้ นในปีพ.ศ. 

2527 โดยเป็นผลมาจากรัฐบัญญัติปฏรูิประบบข้ารัฐการฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1978 

ท าให้เกิดองค์กรอิสระขึ้นใหม่ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการข้ารัฐการพลเรือน (The Civil Service 

Commission หรือ CSC) ซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทั้งน้ี กฎหมาย Pendleton Act of 1883 

ได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เป็นทั้งผู้ออกกฎ ผู้

วินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท และผู้บังคับใช้กฎ ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมศูนย์อ านาจ จึงเป็นบทบาทที่

ขัดแย้งกนัเอง คือ เป็นผู้แทนรัฐการ และผู้พิทกัษ์ระบบคุณธรรม ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

ดังกล่าว รัฐสภาจึงได้ตรากฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) โดยแยก CSC  

ออกเป็นหน่วยต่างๆ ให้มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกนั  

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา คือ U.S. Merit Systems 

Protection Board หรือเรียกย่อว่า MSPB โดยท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมของ

สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เป็นการน าระบบคุณธรรมมาใช้ตาม Civil Service Reform Act of 1978  

section 2301 ซ่ึง 5 U.S.C. s. 2301 ประกอบด้วย 

1) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานหน่วยงาน จะต้องคัดเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติ ตามที่ก  าหนดและมีความเหมาะสม โดยด าเนินการสรรหาจากทุกภาคส่วนของสังคม 

และการคัดเลือกต้องอยู่บนพ้ืนฐานในการเปรียบเทยีบความรู้และทกัษะ และกระบวนการแข่งขัน

ต้องยุติธรรมและเปิดเผย เพ่ือเป็นหลักประกนัว่าทุกคนได้รับโอกาสอย่างเทา่เทยีมกนั 

2) ผู้สมัครคัดเลือก ต้องได้รับการปฏบัิติที่เป็นธรรมและเท่าเทยีมกันในทุกแง่มุมของ

การบริหารบุคคล และต้องไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ สีผิว ความคิดทางการเมือง
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ชาติก าเนิด สภาวะ สถานการณ์ หรือสภาพความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย ภายใต้สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญและสทิธส่ิวนบุคคล 

3) การท างานในลักษณะเดียวกนัต้องได้รับค่าตอบแทนที่เทา่เทยีมกัน ซ่ึงต้องค านึงถึง

อัตราค่าตอบแทนในระดับชาติและท้องถิ่นที่ จ่ายโดยเอกชน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่ จ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่การปฏบัิติงานที่มีประสทิธภิาพ 

(1) พนักงานทุกคนต้องรักษามาตรฐานในการปฏบัิติงาน 

(2) ก าลังคนจะต้องถูกใช้อย่างมีประสทิธภิาพ 

(3) พนักงานซ่ึงปฏิบัติได้ตามกรอบมาตรฐานจะต้องคงสภาพการจ้าง และ

พนักงานซ่ึงไม่สามารถปฏบัิติได้ตามกรอบมาตรฐานต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

(4) พนักงานพึงได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือส่งผลให้เกิดการปรับปรุงในทาง

ที่ดี 

(5) พนักงานจะต้องได้รับการคุ้มครองจากการกระท าตามอ าเภอใจ เอื้อประโยชน์

ส่วนบุคคล หรือการกระท าที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือถูกห้ามปรามไม่ให้ใช้อ านาจหน้าที่

ของตนเพ่ือแทรกแซง หรือก่อให้เกดิผลในการเลือกตั้ง 

(6) พนักงานจะต้องได้รับการคุ้มครองจากการเปิดเผยข้อมูล โดยชอบด้วย

กฎหมาย ซ่ึงมีเหตุผลพร้อมพยานว่ามีการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย หรือบริหารโดยผิดพลาด ซ่ึง

เป็นการใช้เงินจ านวนมากไปอย่างไม่เกดิประโยชน์ 

3.1.2 สหราชอาณาจกัร 

การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการจะมี 2 องค์กรท าหน้าที่ คือ The Civil Service 

Commissioners (The Commissioners) และ The Civil Service Appeal Board (CSAB) ซ่ึงแต่

ละองค์กรมีกระบวนการพิจารณาที่แตกต่างกนั 

The Civil Service Commissioners (the Commissioners) ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 

1885 เป็นคณะกรรมการซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาหลักปฏบัิติ (Upholding the Principle) 

เกี่ยวกับการคัดเลือก และแต่งต้ัง Employee ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมบนพ้ืนฐานแห่งการ

แข่งขันที่เสรีและยุติธรรม ต่อมาในปี 1995 The Commissioners ได้รับบทบาทใหม่เพ่ิมเติม คือ 

บทบาทเป็น ผู้พิจารณาและตัดสินข้ออุทธรณ์ในกรณีที่เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสม และมโน

ธรรมในการปฏบัิติราชการภายใต้บทบัญญัติ The Civil Service Code โดยข้าราชการผู้ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากกระบวนการเยียวยาภายในหน่วยงานของตน ซ่ึงเมื่อ The Commissioners 

พิจารณาอุทธรณ์แล้วกจ็ะต้องรายงานค าตัดสนิดังกล่าวต่อ The Queen และต่อสาธารณชน  

The Commissioners และ CSAB น้ันต่างเป็นหน่วยงานที่ก่อต้ังข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ใน

ส่วนพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ ซ่ึงเร่ืองที่จะน ามาสู่การพิจารณาของทั้ง 2 หน่วยงานมี

ความแตกต่างกนัดังน้ี 
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1) เร่ืองที่สามารถรายงานให้ The Commissioners เมื่อข้าราชการเช่ือว่าตนถูกบังคับ

ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม ขัดต่อหลักจริยธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือหลัก

วิชาชีพ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือพบการ

กระท าใดที่ผิดกฎหมายอาญา หรือผิดกฎหมายใด ๆ ซ่ึงกระท าโดยข้าราชการอื่น 

ในขั้นแรกน้ัน ควรจะรายงานเร่ืองดังกล่าวโดยอาศัยกระบวนการที่ก  าหนดไว้ตาม

ระเบียบของหน่วยงานของตนเสยีก่อน 

2) เร่ืองที่ CSAB พิจารณา คือ เร่ืองที่เกี่ยวกับการถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก

จากราชการก่อนเกษียณราชการ การถูกระงับค่าตอบแทนเน่ืองจากสาเหตุหย่อนความสามารถ 

และการถูกห้ามไม่ให้ร่วมกจิกรรมทางการเมืองกรณีที่ข้าราชการมีสทิธ ิ

3.1.3 เครือรฐัออสเตรเลีย 

การบริหารงานบุคคลซ่ึงเกี่ยวกบัการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนน้ันได้

มีการจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการที่

เรียกว่า “คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของเครือรัฐออสเตรเลีย (The Public Service and 

Merit Protection Commission)” เรียกโดยย่อว่า “PSMPC” มีบทบาทส าคัญในการสร้าง

หลักประกนัค่านิยมของระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซ่ึงได้น าไปใช้โดย

หน่วยงาน หรือการจ้างงานต้องอยู่บนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม ใน

การปฏบัิติงานและการเล่ือนต าแหน่งที่ต้องเป็นธรรม เพ่ือส่งเสริมให้งานบริการสาธารณะสัมฤทธิ์

ผลและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นในเร่ืองการให้บริการประชาชนเป็นหลัก โดยให้ค าแนะน าและให้

แนวทางการปฏบัิติงานแก่หน่วยงานต่างๆ 

3.1.4 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

การร้องทุกข์ของข้ารัฐการที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏบัิติหรือไม่ปฏบัิติการ

ใดๆ ของผู้บังคับบัญชาในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) การร้องทุกข์อย่างไม่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า “การร้องเรียน” เป็นสิทธิในการ

ร้องเรียนที่ได้รับการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายระเบียบข้ารั ฐการพลเรือนสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนแล้วจึงมีสิทธิ

ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้ นไปตามล าดับ เว้นแต่เป็นการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาใน

ล าดับถัดไปได้ทนัท ี 

นอกจากน้ีข้ารัฐการยังมีสทิธร้ิองเรียนไปยังคณะกรรมการบุคลากรประจ าหน่วยงานอีก

ด้วย 

การร้องเรียน เป็นรูปแบบการร้องทุกข์แบ่งได้เป็น 

1) การร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการ จึงมีความแตกต่างจากการอุทธรณ์ที่เป็นการร้อง

ทุกข์อย่างเป็นทางการ ดังต่อไปนี้  
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(1) การร้องเรียนน้ันจะไม่มีก าหนดระยะเวลาและไม่มีก าหนดรูปแบบการ

ร้องเรียนไว้อย่างแน่นอน 

(2) การร้องเรียนไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง และ 

(3) หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนไม่มีอ านาจในการ

ด าเนินการแทนผู้ถูกร้องเรียนดังเช่น กรณีการร้องเรียน การพิจารณาเล่ือนขั้นเพ่ือขึ้นเงินเดือนของ

ผู้อ านวยการกองต่ออธิบดีกรม หากอธิบดีเหน็ด้วยกับข้อร้องเรียน อธิบดีกไ็ม่สามารถสั่งเล่ือนขั้น

เงินเดือนให้ผู้ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องใช้อ านาจในการสั่งการไปยังผู้อ านวยการกอง

เพ่ือให้ด าเนินการตามที่เหน็ว่าถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้อ านาจสั่งการตามระบบบังคับบัญชา

ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนกรณีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ

บุคลากรซ่ึงประจ าหน่วยงานน้ัน คณะกรรมการดังกล่าวไม่มีอ านาจสั่งการใดๆ ที่จะเป็นการผูกพัน

ผู้บังคับบัญชาทั้งสิ้ น แต่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้โดยวิธีเจรจาไกล่เกล่ียกับ

ผู้บังคับบัญชาเพียงเทา่นั้น 

2) การร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หรือที่เรียกว่า “การอุทธรณ์” ในกฎหมายระเบียบ

ข้ารัฐการพลเรือนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าสั่งหรือ

การกระท าอื่นๆของผู้บังคับบัญชาไว้เป็นการเฉพาะเพียงแต่มีบทบัญญัติบางมาตราที่ก  าหนด

ลักษณะพิเศษบางประการของการอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบข้ารัฐการพลเรือน ดังน้ันโดยหลัก

แล้วการด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงเป็นไปตามหลักการทั่วไปที่ก  าหนดไว้ใน

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงถือว่ากฎหมาย

สองฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางในเร่ืองการอุทธรณ์ในทุกประเภทน่ันเอง 

3.1.5 ประเทศไทย  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีคณะกรรมการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีหน้าที่เสนอแนะหรือปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐซ่ึงเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ รวมถึงการออก

กฎ ก.พ.ค. ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด โดย คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม หรือ ก.พ.ค. มีอ านาจและหน้าที่ ดังน้ี 

1) ก ากับ ดูแลให้การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 ดังต่อไปนี้  

(1) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้อง

ค านึงถึง ความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์ของทาง

ราชการ 

(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ

องค์กร และลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏบัิติอย่างไม่เป็นธรรม 
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(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่น

แก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 

และจะน าความคิดเหน็ทางการเมืองหรือสงักดัพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้  

(4) การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 

2) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพ่ือให้ ก.พ. หรือ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ด าเนินการจัดใหม่หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลในส่วนที่เกี่ยวกบัการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงในงานบริหารบุคคลน้ัน จะประกอบด้วย การวางแผนส่วนก าลังคน การ

ก าหนดค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การพ้นจากราชการ การก าหนด

ต าแหน่ง การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอน ย้าย หรือวินัย และ

บ าเหนจ็บ านาญ ตามบทบัญญัติดังกล่าว อ านาจของ ก.พ.ค. จะเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง

ลงโทษทางวินัย หรือค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ โดยวิธีการพิจารณาของ ก.พ.ค. 

เป็นในส่วนของวินัยข้าราชการพลเรือน 

4) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดสิทธิในการร้องทุกข์ คือ กรณีข้าราชการพลเรือนซ่ึงมี

ความคับข้องใจที่เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ที่ไม่ใช่เร่ืองที่อุทธรณ์ได้ 

ข้าราชการพลเรือนผู้น้ันมีสิทธิสามารถร้องทุกข์ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์คือให้ร้องทุกข์ต่อ

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับ 

5) พิจารณาเร่ืองการคุ้มครองระบบคุณธรรม มาตรา 126 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นอ านาจของ ก.พ.ค. ในการตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ 

หรือค าสั่งใด หากไม่สอดคล้องกบัระบบคุณธรรมที่ก  าหนดไว้ ก.พ.ค. ต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ออก

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ท าการแก้ไข  

6) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราช

กจิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

7) แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. ก าหนดเพ่ือ

เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให้ ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็น เจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา เมื่อ ก.พ.ค. วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุ ต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่  ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัย หาก

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏบัิติตามค าวินิจฉัยให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบ 
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เพ่ือให้เกดิความเสยีหายแก่บุคคลอื่นและในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เหน็ด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 

ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค า

วินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการอุทธรณก์ารลงโทษทางวินยั 

และกระบวนการรอ้งทุกข ์ตามระเบียบส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ว่าดว้ยการพฒันาองคก์รและบุคลากร และ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556  

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยโดยทายาท ผู้จัดการ

มรดก หรือผู้รับสทิธ ิตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

จากการศึกษาระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 พบว่า หมวด 

11 การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนข้อ 59 ซ่ึงได้ก าหนดการใช้สิทธิการอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ 

ลูกจ้าง หรือลูกจ้างโครงการให้มีสทิธอิุทธรณ์ ดังน้ี  

1) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ งดบ าเหน็จ

ความชอบ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อคณะอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ เมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

ร้องเรียนพิจารณาวินิจฉัยประการใดให้ถือเป็นที่สดุ      

2) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง ได้แก่ โทษปลดออก ให้อุทธรณ์ต่อ

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนภายในสามสบิวัน นับตั้งแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ 

เมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน พิจารณาวินิจฉัยประการใดให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันไม่ได้กระท าผิด หรือกระท าผิดแต่ไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออก และไม่

มีกรณีที่จะต้องออกจากงานด้วยเหตุอื่น กใ็ห้ผู้อ านวยการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏบัิติงานได้โดย

ให้น าความในข้อ 40 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

หากไม่ได้ก าหนดในกรณีหากเจ้าหน้าที่ซ่ึงถูกค าสั่งลงโทษถึงแก่ความตาย ใครจะเป็นผู้ท าการ

อุทธรณ์แทน จะเหน็ว่าทายาท ผู้รับมรดก และผู้รับสิทธิน้ันจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เน่ืองจาก

การไม่มีข้อก าหนดผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่สามารถจะอุทธรณ์ในค าวินิจฉัยข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ซ่ึง

ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยกรณีถึงแก่ความตาย และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แม้แต่ความเป็นธรรมในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่
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เจ้าหน้าที่ซ่ึงถูกลงโทษทางวินัยกรณีถึงแก่ความตายได้รับ ย่อมส่งผลเป็นการขัดต่อการคุ้มครอง

สทิธ ิและการใช้สทิธใินกระบวนการยุติธรรม  

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ

ลูกจ้างโครงการ ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ

พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

จากการศึกษาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ได้วางหลักในมาตรา 19 (3) (ค) คณะกรรมการ

บริหารมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด

ไว้ อ านาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึงการก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบ

แผนการด าเนินงานของส านักงาน อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไป

ของส านักงาน และควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานในเร่ืองดังต่อไปน้ี การคัดเลือก การบรรจุ 

การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการ

อุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้าง รวมทั้ง

การกระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

ระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่า

ด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดโครงสร้างและ

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ดังน้ี ข้อ 56 ให้มี

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วย (1) 

กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ ข้อ 57 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 

ร้องทุกข์ และร้องเรียนมีอ านาจและหน้าที่ ดังน้ี (1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลด

ออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน งดบ าเหนจ็ความชอบ ภาคทณัฑ์ (2) พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ (3) 

พิจารณาเร่ืองร้องเรียน ในการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนให้คณะอนุกรรมการ

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซ่ึงความเที่ยง

ธรรม 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงอ านาจของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน 

ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ

พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2556 ที่ก าหนดไว้ จะเหน็ได้ว่าเป็น

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระบวนการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ 

ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจขัดต่อหลักความเป็นกลางของผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณารับและวินิจฉัย

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เน่ืองจากประธานคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

ร้องเรียนน้ัน ยังมีต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารส านักงานฯ และเมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 

ร้องทุกข์ และร้องเรียน ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยโดยถือค าสั่งเป็นที่สุด อย่างไรกต็าม
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คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ต้องท าสรุปค าวินิจฉัยเพ่ือน าเสนอต่อ  

คณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ หรือหากคณะกรรมการบริหารเหน็เป็นอย่างอื่นกจ็ะมีการลงมติ

ให้เป็นเอกฉันทใ์นการพิจาณาเร่ืองน้ันๆ ซ่ึงขัดต่อหลักความเป็นกลาง 

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ

ลูกจ้างโครงการ กรณีคัดค้านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ตามระเบียบ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร

และบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

จากการศึกษาระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 พบว่า หมวด 

11 การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนข้อ 60 ซ่ึงได้ก าหนดการใช้สิทธิการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ 

ลูกจ้าง หรือลูกจ้างโครงการได้ในกรณีดังน้ี  

1) เม่ือเหน็ว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏบัิติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏบัิติ

ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งอื่นใดของส านักงาน หรือ

มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏบัิติของผู้บังคับบัญชาต่อตน โดยให้ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ตาม

ขั้นตอน คือ 

1.1) ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงสูงขึ้ นไปหน่ึงช้ันจากผู้ปฏบัิติต่อตน หากผล

การวินิจฉัยยังไม่เป็นที่พอใจกใ็ห้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงข้ึนไปตามล าดับจนถึงผู้อ านวยการ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิดสิทธิให้ร้องทุกข์หรือทราบผลการวินิจฉัย หากผลการวินิจฉัยของ

ผู้อ านวยการยังไม่เป็นที่พอใจ    กใ็ห้ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

และร้องเรียนภายในสามสิบวัน เมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนวินิจฉัย

ประการใดให้ถือเป็นที่สดุ 

1.2) ร้องทุกข์ต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน กรณีที่

ผู้อ านวยการเป็นผู้ปฏิบัติต่อตนภายในสามสิบวันนับตั้ งแต่วันเกิดสิทธิให้ร้องทุกข์ เมื่ อ

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนวินิจฉัยประการใดให้ถือเป็นที่สดุ 

ดังน้ันเมื่อพิจารณาระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

หากไม่ได้ก าหนดในกรณีเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ซ่ึงเป็นผู้ร้องทุกข์ และต้องการ

คัดค้านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ

ลูกจ้างโครงการน้ันไม่ได้รับความเป็นธรรม เน่ืองจากการไม่มีข้อก าหนดในการคัดค้าน

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เพราะหากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

และร้องเรียน เป็นผู้บังคับบัญชา หรือมีส่วนได้เสยี หรือเป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือมีเหตุ

โกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ ส่งผลขัดต่อระบบพิทกัษ์คุณธรรม 

 

281



 

5. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการอุทธรณค์ าสัง่ลงโทษทางวินยัโดยทายาท 

ผูจ้ัดการมรดก หรือผูร้ ับสิทธิ ตามระเบียบส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ว่าดว้ยการพฒันาองคก์รและบุคลากร และบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2556 ดังน้ี  

ข้อ 59 (3) เก้าสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 

หรือหน่ึงปีนับแต่วันที่ ผู้ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษถึงแก่ความ

ตาย ให้ทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสทิธน้ัินท าค าขอเพ่ือใช้สทิธใินการอุทธรณ์แทน 

5.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการรอ้งทุกข์ของเจ้าหนา้ที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง

โครงการ ตามระเบียบส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ (องคก์ารมหาชน) ว่าดว้ยการ

พฒันาองคก์รและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ดังน้ี  

มาตรา 19 (ค) ที่ก  าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการคัดเลือก การ

บรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์

และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขการจ้างลูกจ้าง 

และระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ

พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

ข้อ 56 ที่ก  าหนดให้กรรมการที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นประธาน

อนุกรรมการโดยการยกเลิก เพ่ือมิให้มีการใช้อ านาจขัดต่อหลักความเป็นกลาง และจัดตั้งองค์กร

กลางขึ้ นมาบริหารงานบุคคลโดยดูแลเร่ืองการลงโทษทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์เป็นการ

เฉพาะ 

5.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินการรอ้งทุกขข์องเจ้าหนา้ที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง

โครงการ กรณีคัดคา้นคณะอนุกรรมการอุทธรณ ์ร้องทุกข์ และรอ้งเรียน ตามระเบียบ

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ว่าดว้ยการพฒันา

องคก์รและบุคลากร และบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2556 ดังน้ี 

282



 

ข้อ 60 (3) การร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์อาจคัดค้านคณะอนุกรรมการ

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 

(2) เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในเร่ืองร้องทุกข์  

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกบัผู้ร้องทุกข์  

(4) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติ หรือทางสมรส อนัอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

แก่ผู้ร้องทุกข์ 
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