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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาข้อมูลพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง และการตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครอง เพ่ือศึกษา

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของประเทศไทยและต่างประเทศ  ศึกษา

ความส าคัญของปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 เกิดปัญหา ดังต่อไปน้ี 

ประการที่หน่ึง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ การบังคับใช้กฎหมาย

ตาม ข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ

ความไม่เป็นกลางของเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับ

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนการพิจารณาการร้องทุกข์  ตามข้อ 45 แห่งระเบียบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ

ส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 และประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่เป็นกลาง

ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับกระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์และกระบวนการพิจารณาการร้องทุกข์ ตามข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. 

พ.ศ. 2555   

                                                           

 นกัศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีหมวดว่าด้วย 

คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม และมีการก าหนดเน้ือหาของบทบัญญัติในเร่ืองหลักเกณฑ์

คุณสมบัติ ที่มา และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม รวมทั้งจะต้องมีการ

ก าหนดเน้ือหาของบทบัญญัติในเร่ืองอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมในระบบพิทกัษ์คุณธรรมจะต้องให้อ านาจแก่คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมใน

การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นที่เหมาะสมในการปฏบัิติงานด้วย นอกจากน้ีผู้เขียนเหน็ควรให้มี

การยกเลิก ข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สามารถสร้างความเป็นธรรมใน

ระบบพิทกัษ์คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติได้อย่างมีประสทิธภิาพ ตลอดจนยังเป็นการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรม

ในการปฏบัิติงานของข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าวได้อย่างย่ังยืนสบืไป 

 

1. บทน า 

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงผู้เขียน ขอกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์การบังคับใช้กฎหมาย

ตาม ข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดให้

ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์ ได้เช่นเดียวกันกับ

ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป แต่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือกรรมการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้งขึ้ นน้ัน กไ็ม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจ ฉัย

อุทธรณ์ได้ เน่ืองจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจรองรับไว้  จึงไม่สามารถน ากฎหมายเกี่ยวกับการ

พิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
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พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติโดยอนุโลมได้ ตามข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 ได้  

2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัความไม่เป็นกลางของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ส าหรับการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้น ากฎหมาย

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนพิจารณาการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน

สามัญมาใช้บังคับกบัข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

โดยอนุโลมทั้งฉบับน้ัน ท าให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี

ปัญหาในการด้านจัดการรูปแบบองค์กร จึงท าให้ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจองค์กรที่มีอ านาจ

พิจารณาลงโทษทางวินัยออกจากองค์กรที่ใช้อ านาจการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  ซ่ึงรูปแบบ

การจัดการองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะอยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาของเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึง

เป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ก  ากับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้ งส่วนกลางและจังหวัด ดังน้ัน เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดจึงใช้อ านาจ

บริหารองค์กร หรืออ านาจในพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองวินัย การอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์เพียงคน

เดียว จึงท าให้เกดิปัญหาส่วนที่เกี่ยวกบัการจัดการองค์กรหลายประการ เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏบัิติ

หน้าที่เกี่ยวกบักระบวนการอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์เป็นการเฉพาะ จึงท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่

สอดคล้องกบัการน าระบบพิทกัษ์คุณธรรมของข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้   

3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจของประธานกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจาก

เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดระเบียบ

เกี่ยวกบัการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะ จึงส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องน าระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ และกฎ ก.พ.ค. ว่า

ด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับโดยอนุโลม การ

ร้องทุกข์ที่มีเหตุความคับข้องใจที่เกิดจากการปฏบัิติหรือไม่ปฏบัิติต่อตนของผู้บังคับบัญชา (และ

เป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้) ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปตามล าดับ แต่ถ้าการ
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ร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ

ปฏิบัติราชการขึ้ นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ดังน้ัน กรณีถ้ามีเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันเกิดจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ จะต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมตามระเบียบข้าราชการพล

เรือนสามัญ  

  

2.แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกีย่วกบักระบวนการอุทธรณ์

และการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 

2.1 ทฤษฎีสิทธิและเสรีภาพ 

การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังน้ัน องค์กรของรัฐจึง

ต้องเคารพเช่นเดียวกัน ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐน้ันมี 3 ระดับ

ด้วยกนั คือ 

2.1.1 การคุ้มครองสทิธเิสรีภาพของรัฐ 

องค์กรของรัฐไม่สามารถละเมิดสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีได้เลย เสรีภาพดังกล่าวเป็น

เสรีภาพเดด็ขาด เช่น เสรีภาพในร่างกาย เสรีภาพในความเช่ือและศาสนา ดังน้ัน ถ้ามีกฎหมายที่

ตราออกมาแล้วกระทบต่อเสรีภาพแบบเดด็ขาดดังกล่าวกถ็ือว่าขัดรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญย่อมให้

หลักประกนัในการคุ้มครองสทิธข้ัินพ้ืนฐาน เทา่ที่ขอบเขตการคุ้มครองของสทิธิแต่ละสิทธิจะแผ่ไป

ถึงการที่จะพิจารณาว่าขอบเขตของการคุ้มครองของสิทธิแต่ละสิทธิจะกินเน้ือที่เพียงใดน้ัน 

พิจารณาได้จากบทบัญญัติของแต่ละสทิธน่ัินเอง 

2.1.2 การคุ้มครองสทิธเิสรีภาพจากการละเมิดของฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหารมีอ านาจตามความเป็นจริง เช่น มีก าลังทหารและก าลังต ารวจอยู่ในอ านาจ 

ดังน้ันจึงต้องมีการก าหนดการจ ากัดสิทธิเสรีภาพน้ันต้องน้ันกระท าโดยกฎหมายที่รัฐสภาตราข้ึน

เท่าน้ัน ด้วยเหตุที่ว่าการจะจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้น้ันต้องเป็นกฎหมายที่ตราออกมา

จากประชาชนหรือจากตัวแทนของประชาชนในรัฐสภา ไม่ใช่การตราออกมาจากองค์กรอื่นที่ไม่ใช่

ตัวแทนประชาชน เช่น การก าหนดโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ถือว่าเป็นการ

ลิดรอนสทิธเิสรีภาพในชีวิตร่างกายของประชาชน แต่กส็ามารถท าได้เพราะกฎหมายที่ตราออกมา

จากรัฐสภา หรือการเวนคืนที่ดินของประชาชนกถ็ือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในกรรมสิทธิ์

ของประชาชน แต่กท็ าได้เพราะมีกฎหมายเวนคืนที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

2.1.3 การคุ้มครองสทิธเิสรีภาพในกรณีที่มีการละเมิด 

ประชาชนสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ เช่น ถ้ารัฐสภาออกกฎหมายจ ากัดเสรีภาพขัด

รัฐธรรมนูญ ต้องมีองค์กรช้ีขาดให้กฎหมายน้ันใช้บังคับมิได้ ถ้าฝ่ายบริหารละเมิดเสรีภาพกต้็อง

287



ให้มีองค์กรช้ีขาดให้หยุดการกระท าและใช้ค่าเสียหายได้ นอกจากน้ีรัฐยังต้องมีภาระที่จะต้องดูแล

กรณีเอกชนคนหน่ึงละเมิดสิทธิเสรีภาพเอกชนอีกคนหน่ึง โดยก าหนดให้ศาลท าหน้าที่เยียวยา

ความเสยีหายแก่ประชาชนและลงโทษ ผู้ที่กระท าการกระทบต่อสทิธเิสรีภาพของประชาชน 

2.2 หลกันติิรฐั 

ค าว่า “นิติรัฐ” คือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย และยอมให้ความรับรองคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของราษฎร เพ่ือป้องกันมิให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจที่มีอยู่โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย และจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย  เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

“ความคิดเร่ืองนิติรัฐ เป็นความคิดของประชาชนที่ฝักใฝ่ในสิทธิ ปัจเจกนิยม และ

รัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐน้ี จะต้องมีบทบัญญัติในประการที่ส าคัญถึงเสรีภาพของราษฎร 

เช่น เสรีภาพในร่างกาย ในทรัพย์สนิ ในการท าสญัญา และในการประกอบอาชีพ ในฐานะน้ีรัฐจึงมี

สภาพเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจะเคารพต่อ

เสรีภาพต่างๆ ของราษฎรได้มีวิธีอยู่วิธีเดียว คือ ยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัด

เท่าน้ัน และตราบใดที่กฎหมายยังใช้อยู่ กฎหมายน้ันกจ็ะผูกมัดรัฐอยู่เสมอ และโดยการที่มี

บทบัญญัติให้ราษฎรเป็นองค์กร (Organ) ของรัฐในการบัญญัติกฎหมายโดยตรง ส าหรับรัฐที่ใช้

หลักประชาธิปไตยโดยตรงหรือโดยให้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรมาออกกฎหมายแทนตน (ส าหรับรัฐ

ที่ใช้หลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน) การที่รัฐจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรได้กด้็วย

ความยินยอมของราษฎรให้จ ากัดสิทธิและเสรีภาพเอง ฉะน้ัน กรณีที่ รัฐเป็นนิติรัฐจึงเป็น

หลักประกนัสทิธแิละเสรีภาพของราษฎร” 

2.3 หลกัความเป็นกลาง 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ผู้ท  าค าสั่งทาง

ปกครองมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในมาตรา 13 

ถึงมาตรา 16 

ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในเร่ืองน้ัน  หากผู้ใดไม่

มีอ านาจหน้าที่มากระท ากจ็ะเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผลจะเป็นโมฆะหรือเพิกถอนได้

หรือไม่เป็นอีกปัญหาหน่ึง ในขณะเดียวกันการท างานจะเป็นไปด้วยดีได้และเป็นที่ไว้วางใจได้ก็

ต่อเม่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติมีความเป็นกลางต่อทุกฝ่ายเพ่ือประกันกระบวนการปฏิบัติราชการโดย

เป็นธรรม กฎหมายจึงมีวิธีการควบคุมโดยวางมาตรการตรวจสอบข้ันตอนต่างๆ ตามที่เห็นว่า

จ าเป็นตามสภาพสงัคมในขณะน้ัน ๆ 

กรณีต่าง ๆ ที่กระทบต่อความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏบัิติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดไว้  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 
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2.3.1 ความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสยั 

ความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสัย หมายถึง ความไม่เป็นกลางที่ มีอยู่ภายนอก

ความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นความไม่เป็นกลางอันมีเหตุมาจากสถานภาพหรือฐานะของตัว

เจ้าหน้าที่โดยกรณีน้ีกฎหมายได้ค านึงถึงว่าการที่เจ้าหน้าที่มีสถานภาพหรือฐานะบางประการ

อาจจะกระทบต่อความไม่เป็นกลางในการพิจารณาปกครอง 

2.3.2 ความไม่เป็นกลางในทางอตัตะวิสยั 

ความไม่เป็นกลางในทางอัตตะวิสัย หมายถึง ความไม่เป็นกลางอันมีเหตุมาจากสภาพ

ภายในความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ โดยในกรณีน้ีหลักก าหมายค านึงถึงว่า ความไม่เป็นกลางอาจ

มาจากเหตุอื่นที่มิใช่เร่ืองของสถานภาพหรือฐานะของเจ้าหน้าที่กไ็ด้ 

 

3. กฎหมายทีเ่กีย่วกบัระบบพิทกัษคุ์ณธรรมของขา้ราชการพลเรือนในต่างประเทศ

และประเทศไทย 

3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัระบบพทิกัษคุ์ณธรรมของขา้ราชการพลเรือนในต่างประเทศ 

3.1.1 สหรัฐอเมริกา  

1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย 

การปกครองของสหรัฐอเมริกาเองที่ท  าให้ในแต่ละมลรัฐ หรือหน่วยการปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นของสหรัฐอเมริกา  จะมีระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลด้านวินัยที่

ต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยการปกครองน้ันๆ  ในส่วนของรัฐบาลกลาง จะมีองค์กรกลางที่มี

หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลด้านวินัยของสหรัฐอเมริกา  ได้แก่  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม หรือ Merit  System  Protection  Board (MSPB) ซ่ึงการเกิดของ MSPB น้ี  เป็นผล

จากการมีพระราชบัญญัติปฏรูิประบบข้าราชการ       พลเรือน (The Civil Service Commission) 

ได้แก่ 

(1) ส านักงานการบริหารงานบุคคล (Office of Personal Management) มีหน้าที่

ดูแลข้าราชการและก าลังคนภาครัฐ 

(2) การแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (The  Federal  Labor  Management)  มีหน้าที่

ดูแลในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองแรงงานสมัพันธใ์นส่วนที่เกี่ยวข้องกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

(3) คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 

2) อ านาจหน้าที่ 

บาทบาทหน้าที่หลักของ Merit  System  Protection  Board  มีดังต่อไปนี้  

1. การพิจารณาอุทธรณ์ แทนที่บทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

อดีต 

2. บทบาทในการศึกษาวิจัยพัฒนา ระบบคุณธรรม 

289



 3. พิจารณาผลการด าเนินงานที่กระทบต่อระบบคุณธรรม ของส านักงาน

บริหารงานบุคคล  เช่น  การสืบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎระเบียบหรือวิธีปฏบัิติ

ในด้านการบริหารงานบุคคล 

3) การด าเนินการทางวินัย 

การพิจารณาคดีเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนน้ัน  ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ Merit 

System Board ทุกกรณี แต่ต้องเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยซ่ึง The Civil Service 

Commission ได้พิจารณาแล้วหรือเกิดจากการริเร่ิมพิจารณาของคณะกรรมการเอง  แต่ต้องเป็น

กรณีที่มีสาเหตุจากการกระท าตามที่ The Civil Service  Reform  Act 1978  ก าหนดไว้เทา่นั้น 

3.1.2 เครือรัฐออสเตรเลีย 

1) องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลด้านวินัยของเครือรัฐ

ออสเตรเลีย ได้แก่ มนตรีว่าการราชการแผ่นดิน  หรือ Public Service Commissioner โดยมี

มนตรีช่วยว่าราชการแผ่นดิน  และมนตรีว่าการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ โดยบุคคล

ทั้งสามดังกล่าวรวมกันเรียกว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ  Public  Service  

Commission โดยจะมีหน่วยงานประจ าเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

2) อ านาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย 

ภายใต้ Public  Service  Act 1999 น้ัน หน้าที่ของมนตรีว่าราชการแผ่นดิน  

มนตรีช่วยว่าราชการแผ่นดิน และมนตรีว่าการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ จะ

ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ เป็นหน่วยงานของรัฐในสงักัดฝ่ายบริหาร และที่

เป็นหน่วยงานของรัฐในสงักดัฝ่ายนิติบัญญัติ  

3) การจัดโครงสร้างองค์กร 

ก าหนดให้ มนตรีว่าการราชการแผ่นดินและ Merit  Protection Commissioner 

ตามล าดับจะต้องได้รับแต่งตั้งโดยผู้ส าเร็จราชการจากกระบวนการสรรหา และมีวาระการด ารง

ต าแหน่ง 5 ปี 

4) อ านาจหน้าที่ของมนตรีว่าการราชการแผ่นดินไว้ดังน้ี 

1. ประเมินระดับการท างานของหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมค่านิยมที่ดี 

ในราชการของรัฐ   

2. ประเมินความเหมาะสมของระบบและกระบวนการของหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือเป็นหลักประกนัการปฏบัิติตามกฎเกณฑค์วามประพฤติ  

  3. ไต่สวนรายงานที่เสนอต่อ  Commissioner 

4. พิจารณาและรายงานต่อรัฐมนตรีที่ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐรวมทั้งเร่ืองที่รัฐมนตรีส่งให้  Commissioner  

พิจารณา 

5. ส่งเสริมให้มีกฎเกณฑค์วามประพฤติ  และค่าที่นิยมที่ดีในราชการของรัฐ   

290



6. ไต่สวนข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ความประพฤติ ที่กระท าโดยหัวหน้า

องค์กร และรายงานผลการไต่สวนต่อหน่วยงานที่มีอ านาจพิจารณา รวมถึงค าแนะน าส าหรับ

มาตรการที่เหมาะสมด้วย 

7. พัฒนา ยกระดับ  ทบทวนและประเมินนโยบายการจ้างงานและการ

ปฏบัิติหน้าที่ของข้าราชการของรัฐ (APS) 

8. ให้ความสะดวกในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการของรัฐ  

9. ประสานงานและสนับสนุนการจัดอบรมและโอกาสในการพัฒนาอาชีพใน

ราชการของรัฐ  

10. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นผู้น าในราชการของรัฐ  

11. ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือการจัดบริการสาธารณะเมื่อมีการร้อง

ขอ 

12. ปฏบัิติหน้าที่อื่นที่ก  าหนดในกฎระเบียบต่างๆ 

5) การด าเนินการทางวินัย 

การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการแยกออกเป็น 2 กรณี  คือ  กระบวนการ

ลงโทษข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง และกระบวนการลงโทษข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง

อื่น 

3.1.3 สาธารณรัฐฝร่ังเศส  

 1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

 องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  คือ  สภาช้ันสูงของ

ข้าราชการของรัฐ  จะได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ปี 1946 สภาช้ันสูงมีอ านาจให้ค าปรึกษา

แก่นายกรัฐมนตรีในเร่ืองที่เกี่ยวกบัข้าราชการของรัฐ การบริหารจัดการข้าราชการของรัฐโดยหลัก

เป็นอ านาจของ ฝ่ายบริหารซ่ึงก ็คือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ  อย่างไรก็

ตามกม็ีส านักงานฝ่ายปกครองและข้าราชการของรัฐซ่ึงมีฐานะเป็นกรมจัดตั้งขึ้ นตามพระราช

ก าหนดลงวันที่ 9 ตุลาคม 1945 ซ่ึงเป็นกรมที่ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ในฐานะที่เป็น

ฝ่ายธุรการของนายกรัฐมนตรีในเร่ืองที่เกี่ยวกับข้าราชการของรัฐ เช่น รวบรวมเอกสารและสถิติ

เกี่ยวกับข้าราชการของรัฐ เข้าร่วมและเจรจาในเร่ืองเงินเดือนและค่าตอบแทน  จัดสอบแข่งขัน

ข้าราชการบางต าแหน่ง ควบคุมการรับสมัคร ข้าราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นต้น 

 องค์ประกอบขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

 สภาช้ันสงูของข้าราชการของรัฐมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็นประธาน  และมีสมาชิกจ านวน 38 คน  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาในจ านวน  

38 คน  ดังกล่าว 19 คน จะมาจากผู้แทนของผู้บริหารส่วนราชการ และอีก 19 คน มาจากผู้แทน

ขององค์กรต่างๆ ของข้าราชการ สมาชิกทั้ง 38 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และสามารถ

ด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก สภาช้ันสูงของข้าราชการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 2 คณะ คือ คณะทาง
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ปกครองและคณะขององค์กรข้าราชการซ่ึงทั้งสองส่วนจะประกอบด้วยสมาชิกทั้งสองประเภทดังที่

ได้กล่าวข้างต้น การประชุมใหญ่ของสภาจะมีอย่างน้อย 1คร้ัง/3 เดือน โดยการประชุมจะเกิดขึ้ น

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่าง 2 คณะ  หรือในกรณีที่มีการร้องเรียนข้ึนมายังสภาช้ันสงู 

สภาช้ันสูงของข้าราชการแห่งรัฐ ประกอบด้วย  คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

และส่งเสริมด้านสังคม คณะกรรมการว่าด้วยสถานะของข้าราชการ คณะกรรมการว่าด้วยการรับ

เร่ืองร้องเรียน และคณะกรรมการเหล่าน้ีจะมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายข้าราชการ

จ านวนเท่าๆ กัน  คณะกรรมการอื่นๆ  อาจได้รับการจัดตั้งขึ้ นส าหรับพิจารณาปัญหาหน่ึง

โดยเฉพาะ 

2) อ านาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

สภาช้ันสงูของข้าราชการของรัฐมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (1) พิจารณาตัดสินใจในปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการของรัฐหรือได้รับ

การร้องขอจากนายกรัฐมนตรีหรือ 1 ใน 3 ของสมาชิกสภา 

 (2) ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่จะมีผลเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ข้าราชการของรัฐโดยให้เสนอความเหน็ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 

 (3) ท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการ  เช่น  เร่ือง

วินัย การเล่ือนต าแหน่ง การไล่ออกจากงาน  ซ่ึงในกรณีดังกล่าวน้ี  จะเป็นอ านาจของ

คณะกรรมการว่าด้วยการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้พิจารณา  โดยกระบวนการพิจารณาจะต้องเป็น

กระบวนการที่ให้คู่กรณีโต้แย้งกนัได้ 

 (4) รับฟังรายงานประจ าปีที่เกี่ยวข้องกบัสภาพของระบบข้าราชการภาครัฐ  โดย

มีสทิธใินการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

      (5) ให้ความเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการ เช่น แนวทางทั่วไปในการ

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการ  การก าหนดและการปฏบัิติเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพ 

 สภาช้ันสูงข้าราชการของรัฐจะมีบทบาทแต่เพียงในการให้ค าปรึกษาเท่าน้ัน ซ่ึงมี

บทบาทคล้ายคลึงกับสภาช้ันสูงของข้าราชการทหาร  สภาช้ันสูงของข้าราชการตุลาการและ สภา

ช้ันสงูของข้าราชการครู 

 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 

 ค าสั่งลงโทษทางวินัยถือเป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับทนัท ี ข้าราชการผู้ถูก

ลงโทษมีสทิธใินการอุทธรณ์ใน 2 กรณี คือ 

 การอุทธรณ์ต่อผู้ออกค าสั่งลงโทษ หรือุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ออกค าสั่ง

ลงโทษกไ็ด้ผู้ออกค าสั่งลงโทษหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ออกค าสั่งลงโทษมีอ านาจสั่งเพิกถอนค าสั่ง

ลงโทษในกรณีที่ค าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจะยืนยันค าสั่งลงโทษดังกล่าวกไ็ด้  แต่ไม่มี
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สิทธิเพ่ิมโทษแต่ประการใด  การอุทธรณ์ในกรณีน้ีมีผลค่อนข้างน้อยและไม่ท าให้ค าสั่งลงโทษ

สะดุดหยุดลงแต่อย่างใด 

 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองประการที่สอง ซ่ึงใช้กบักรณีการสั่งลงโทษในกลุ่ม

ที่สองข้ึนไปข้าราชการผู้ถูกลงโทษทางวินัยอาจอุทธรณ์ต่อสภาช้ันสูงของข้าราชการของรัฐได้ 

คณะกรรมการชุดน้ีจะท าหน้าที่สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและพยานต่างๆ  และจ าท าความเห็น

เสนอแนะต่อผู้ออกค าสั่งลงโทษทางวินัย  โดยข้อเสนอแนะอาจจะเป็นการยืนยันค าสั่งลงโทษ  

หรือให้ความเหน็ว่าควรลดโทษหรือยกเลิกโทษทางวินัยกไ็ด้  แต่ความเหน็ดังกล่าวไม่ผูกพันผู้มี

อ านาจออกค าสั่งลงโทษแต่ประการใด  การอุทธรณ์น้ีศาลปกครองไม่ถือว่าเป็นข้ันตอนที่บังคับ

ก่อนที่จะไปฟ้องศาลปกครองได้ 

 3.1.4 สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย 

 กฎหมายว่าด้วยวินัยของสหพันธ์น้ัน ไม่ปรากฏว่ามีองค์กรกลางใดท าหน้าที่

บริหารงานบุคคลด้ายวินัยของข้าราชการ จะมีกแ็ต่เพียงศาลวินัยซ่ึงเป็นแผนกหน่ึงในศาลปกครอง

ที่ท  าหน้าที่วินิจฉัยความผิดวินัยในบางกรณี 

 กฎหมายว่าด้วยวินัยของสหพันธ์ใช้บังคับส าหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้น

ข้าราชการทหารซ่ึงมีกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารเป็นการเฉพาะนอกจากน้ัน กฎหมายว่าด้วยวินัย

ของสหพันธยั์งใช้บังคับข้าราชการบ านาญด้วยกระบวนการลงโทษทางวินัย 

 กระบวนการลงโทษทางวินัยน้ันอาจแบ่งได้เป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ

พิจารณาแบบไม่เป็นทางการและกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ 

(1) กระบวนการพิจารณาแบบไม่เป็นทางการ  

ในกรณีที่มีข้อเทจ็จริงที่ก่อให้เกิดความสงสัยว่าจะมีการกระท าความผิดที่

เป็นโทษทางวินัย หรือไม่น้ันให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้น้ันด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้เกิด

ความชัดเจน รวมถึงพิจารณาพฤติการณ์ที่มีความส าคัญที่จะน าไปสู่การลงโทษทางวินัยด้วย ในช้ัน

สอบสวน  หากการสอบสวนจะไม่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องเปิดโอกาสให้แก่

ข้าราชการผู้น้ันได้มีโอกาสช้ีแจงแสดงเหตุผลด้วย ก่อนการเปิดรับฟังความในคร้ังแรกจะต้องให้

ข้าราชการผู้น้ันทราบถึงข้อหาของเขาด้วย และต้องแจ้งให้ข้าราชการผู้น้ันทราบด้วยว่าตนอาจให้

ความเหน็ โดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรหรืออาจไม่แสดงความคิดเหน็ใดๆ กไ็ด้ อย่างไรก็

ตามต้องถามข้าราชการผู้น้ันด้วยว่าต้องการที่ปรึกษาหรือไม่ 

ผลการสอบสวนให้แจ้งให้ข้าราชการผู้น้ันและอัยการส าหรับเร่ืองวินัยของ

สหพันธไ์ด้ทราบ ข้าราชการผู้น้ันอาจย่ืนค าร้องของให้ด าเนินการสอบสวนต่อไปได้ ให้หัวหน้าของ

หน่วยงานน้ันเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยว่าจะให้ด าเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชา

ของข้าราชการผู้น้ันเหน็ว่าเป็นเร่ืองที่ไม่อาจจะลงโทษทางวินัยได้ กใ็ห้ยุติการสอบสวนเสีย แต่การ
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ให้ยุติการสอบสวนไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาที่สูงข้ึนไปที่มีอ านาจลงโทษได้  หรือเจ้าหน้าที่ริเร่ิม

กระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการอาจด าเนินการตามกระบวนการต่อไปได้ 

หากผู้บังคับบัญชาเหน็ว่าผลการสอบสวนเป็นกรณีที่จะสั่งลงโทษทางวินัยได้

ให้ผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการได้  

หรืออาจเสนอเร่ืองเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาล าดับสูงขึ้นไปพิจารณาวินิจฉัยได้ ค าสั่งลงโทษทางวินัย

ตามกระบวนการน้ี  ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษได้ 2 สถานเท่าน้ัน คือโทษภาคทัณฑ์ หรือโทษ

ปรับ 

(2) กระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ 

กระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการเร่ิมต้นด้วยการเสนอเร่ืองของเจ้าหน้าที่

ริเร่ิมเร่ืองทางวินัย ค าร้องในการเสนอเร่ืองต่อศาลให้ส่งให้กับข้าราชการผู้น้ัน และอัยการทางวินัย

ของสหพันธ์ด้วยกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ แยกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น

การแสวงหาข้อเทจ็จริงกบัส่วนที่เป็นการพิจารณาในศาล  โดยก าหนดให้มีศาลวินัยของสหพันธ์ข้ึน

ส าหรับกระบวนพิจารณาแบบเป็นทางการ  

 

ระบบอุทธรณ ์

กระบวนการพิจารณาแบบไม่เป็นทางการ  หากข้าราชการประสงค์จะโต้แย้ง

ค าสั่งลงโทษ ทางวินัยให้โต้แย้งไปยังผู้บังคับบัญชาที่ออกค าสั่งดังกล่าวภายใน 2 สัปดาห์ นับจาก

ได้รับค าสั่งดังกล่าว  และผู้บังคับบัญชาที่รับเร่ืองจะต้องส่งเร่ืองไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุด  หรือ

ผู้บังคับบัญชาที่มีการก าหนดให้มีอ านาจในการวินิจฉัยเร่ืองน้ันๆ ภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อได้มีการ

วินิจฉัยอุทธรณ์ ค าโต้แย้งของข้าราชการแล้ว หากข้าราชการผู้น้ันยังไม่พอใจ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค า

วินิจฉัยอุทธรณ์ กอ็าจเสนอเร่ืองไปยังศาลวินัยแห่งสหพันธ์ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยศาล

จะต้องเปิดโอกาสให้อยัการในเร่ืองทางวินัยให้ความเหน็ในเร่ืองดังกล่าวด้วย 

ส าหรับกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ  กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าหากจะ

มีการอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของศาลวินัยของสหพันธ์กใ็ห้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองของสหพันธ ์

3.2 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัระบบพทิกัษคุ์ณธรรมของขา้ราชการพลเรือนของประเทศไทย 

การพิจารณาเ ร่ืองอุทธรณ์และการ ร้องทุกข์ ข้ าราชการพลเ รือนสามัญตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

การอุทธรณ์เป็นวิธีการอย่างหน่ึงของกระบวนการยุติธรรม ในการบริหารทรัพยากร

บุคคล ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีทาง

ร้องขอรับความยุติธรรมจากการพิจารณาโดยองค์กรเหนือขึ้ นไปอีกช้ันหน่ึง  องค์กรที่มีอ านาจ

เหนือผู้สั่งลงโทษ หรือผู้สั่งให้ออกจากราชการ ซ่ึงรับพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมซ่ึงมีหน้าที่พิทกัษ์ระบบ

คุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยผู้น้ันต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
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คุณธรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้

ออกจากราชการ 

 1) การอุทธรณ์ 

 การอุทธรณ์ท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) ต้องเป็นการลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. 2551 ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษสถานใด แต่ไม่รวมถึงการลงโทษตามกฎหมายอื่น 

(2) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเจบ็ป่วย 

(3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป 

(4) ถูกสั่ งให้ออกจากราชการเพราะไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธพิลในระดับอนัเป็นที่พอใจของทางราชการ 

(5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่

ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

(6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทนิมัวหมอง 

(7) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาใน

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือโดยค าสั่งของศาล 

 การอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งน้ัน   

 2) การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะพิจารณา

วินิจฉัยเองหรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็

ได้ ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ.ค. เมื่อคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งมาตรา 57 ด าเนินการให้เป็นไป

ตามค าวินิจฉัยน้ัน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมี ค าวินิจฉัย 

หากผู้อุทธรณ์ไม่เหน็ด้วยกบัค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมให้ฟ้องคดี

ต่อศาลปกครองสงูสดุภายใน 90วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ คณะกรรมการ

พิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่

วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีกไม่เกิน 2 คร้ัง โดยแต่ละ

คร้ังจะต้องไม่เกนิ 60 วัน และให้บันทกึเหตุขัดข้องที่ปรากฏไว้ด้วย 

 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีอ านาจไม่รับ

อุทธรณ์ หรือยกอุทธรณ์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ งลงโทษ และให้เยียวยาความ

เสยีหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือด าเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้ แต่ในการพิจารณา
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วินิจฉัยน้ันคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมจะเพ่ิมโทษไม่ได้ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจาก 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 104 ว่าสมควรเพ่ิมโทษ  

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการอุทธรณแ์ละการรอ้งทุกขข์อง

ขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

4.1ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการพิจารณาอุทธรณ ์การบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามขอ้ 

45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคลของส านกังาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 

ปัจจุบันการอุทธรณ์เป็นวิธีการอย่างหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมในระบบการ

บริหารงานบุคคล ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้าราชการผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการมีทางร้องขอรับความยุติธรรมจากการพิจารณาโดยองค์กรเหนือช้ันไปอีกช้ันหน่ึง และ

องค์กรที่มีอ านาจเหนือผู้สั่งลงโทษ หรือ ผู้สั่งให้ออกจากราชการ โดยผู้มีอ านาจในการพิจารณา

อุทธรณ์ข้าราชการพลเรือนฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ. 2551 คือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ซ่ึงเรียกย่อว่า “ก.พ.ค.” มีหน้าที่

พิทกัษ์ระบบคุณธรรมรวมทั้งพิจารณาเร่ืองการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ข้าราชการพลเรือนในบาง

กรณี โดยหลักการหรือปรัชญาในการคุ้มครองระบบคุณธรรมของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม น้ัน จะอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า การด าเนินการต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของทางราชการ

และให้ความคุ้มครองรักษาความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบกับคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติแต่งตั้งขึ้ นน้ัน กไ็ม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ เน่ืองจากไม่มี

กฎหมายให้อ านาจรองรับไว้  จึงไม่สามารถน ากฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับ

กับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยอนุโลมไ ด้ 

ตามข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 ได้ 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ไม่สามารถใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์

และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กับ
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ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จริง เมื่อมี

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ

ทางวินัยหรือค าสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ. 2551 กจ็ะท าให้ไม่มีคณะกรรมการที่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง

ลงโทษทางวินัยของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ได้ จึงส่งผลกระทบให้ข้าราชการที่อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกให้ออกจากราชการ ไม่ได้

รับการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ท าให้ข้าราชการผู้อุทธรณ์ค าสั่งไม่มีหลักประกันความเป็น

ธรรมหรือได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กล่าวคือ ไม่มีกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย อันที่จะตรวจสอบ และควบคุมการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา

หรือฝ่ายปกครองได้  

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความไม่เป็นกลางของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกีย่วกบักระบวนการอุทธรณแ์ละการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการ

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

ของหน่วยงานใช้อ านาจบริหารงานบุคคล และการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ออก

จากหน่วยงานตรวจสอบการอ านาจการใช้อ านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยได้

มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท าหน้าที่เป็นองค์กรกึ่งตุลาการ ตลอดจนมี

อิสระจากองค์กรฝ่ายบริหาร และมีความเป็นกลาง ส่งผลให้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และ

กระบวนพิจารณาการร้องทุกข์ ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการ หรือขั้นตอนส าคัญในการออกค าสั่งทาง

ปกครอง ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้รับค าสั่งทางปกครอง เมื่อกระบวนการพิจารณา

อุทธรณ์และกระบวนพิจารณาการร้องทุกข์ ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ ข้ันตอนที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย โปร่งใสตรวจสอบได้ กย่็อมเป็นหลักประกนัการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับค าสั่งทาง

ปกครอง และจะส่งผลให้การออกค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งน้ี เพ่ือเป็น

หลักประกนัในการคุ้มครองสทิธขิองผู้อุทธรณ์หรือร้องทุกข์  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้น ากฎหมาย

เกี่ยวกบักระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้

บังคับกบัข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยอนุโลม

ทั้งฉบับน้ัน ท าให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีปัญหาใน

การด้านจัดการรูปแบบองค์กร จึงท าให้ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจองค์กรที่มีอ านาจพิจารณาลงโทษ

ทางวินัย ออกจากองค์กรที่ใช้อ านาจการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ซ่ึงรูปแบบการจัดการ

องค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะอยู่ภายใต้การ

บังคับบัญชาของเลขาธกิารคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ก  ากับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้ งส่วนกลางและจังหวัด ดังน้ัน เลขาธิการ

คณะกรรมการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

จึงใช้อ านาจบริหารองค์กร หรืออ านาจในพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองวินัย การอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์

เพียงคนเดียว ท าให้เกิดปัญหาส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กรหลายประการ เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์เป็นการเฉพาะ  จึงท าให้การบังคับใช้

กฎหมายไม่สอดคล้องกบัการน าระบบพิทกัษ์คุณธรรมของข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้   

ดังน้ัน การที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติน า

กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน

สามัญมาใช้บังคับกับข้าราชการส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติโดยอนุโลมทั้งฉบับน้ัน โดยที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ไม่มีการจัดตั้งองค์กรพิทกัษ์คุณธรรมในส านักงาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์คุณธรรม ส่งผลท าให้ข้าราชการส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.ผู้อุทธรณ์ หรือผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครอง

สทิธอิย่างแท้จริง 

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการใชอ้ านาจของประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจ ริตแห่งชาติ ในการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ของข้าราชการส า นักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเหตุแห่งการรอ้งทุกขเ์กิดจาก

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

การร้องทุกข์ มีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้

อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสามารถขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนแก้ไข

หรือช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนที่เหตุให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรมหรือเกิดความคับข้องใจ  อันจะท าให้ลดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงานได้และเพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบน าไปสู่การแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมและผู้ใต้บังคับบัญชาเองได้มี

โอกาสช้ีแจงท าความเข้าใจหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนอย่าง

เหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไป

โดยถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน

บุคคลของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏบัิติงานของข้าราชการ อัน

จะน าไปสู่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบัิติราชการในระยะยาวด้วย  

จากการศึกษา  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนด

ระเบียบเกี่ยวกบัการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไว้เป็นการเฉพาะ จึงส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องน าระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ และกฎ 

ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับโดย

อนุโลม โดยการร้องทุกข์ที่มีเหตุความคับข้องใจที่เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ

ผู้บังคับบัญชา (และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้) ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้ นไป

ตามล าดับ แต่ถ้าการร้องทุกข์ที่เหตุเกดิจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏบัิติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบ

คุณธรรม ดังน้ัน กรณีถ้ามีเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันเกิดจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ จะต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมตามระเบียบข้าราชการพล

เรือนสามัญ  ซ่ึงเป็นกฎหมายที่น ามาใช้บังคับ แต่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ยังไม่มีการจัดตั้ งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งผลให้ในทางปฏิบัติส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ น าช่องว่างทางกฎหมายที่ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

หรือกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติน้ัน ให้ข้าราชการที่มีเหตุแห่งการร้องทุกข์ที่เกิดจากเลขาธิการ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึ งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร้องทุกข์ต่อประธาน

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยค าร้องทุกข์ดังกล่าว  

โดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับ หรือให้อ านาจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติในการพิจารณาและวินิจฉัยการร้องทุกข์ดังกล่าวได้  ดังน้ัน การใช้อ านาจของประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการ

ปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบ ซ่ึงจะส่งผลการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ดังน้ัน การที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงไม่มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา

วินิจฉัยค าร้องทุกข์ที่มีเหตุแห่งการร้องทุกข์ที่ เกิดจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงาน คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจประธานกรรมการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติน้ัน  ท าให้ข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่มีหลักประกันความเป็นธรรมในการ

ปฏิบัติงานระบบการบริหารงานบุคคลในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ เน่ืองผู้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  จึงท าให้ไม่มีการ

ตรวจสอบ การถ่วงดุลอ านาจของผู้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือ
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ความถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะสม และเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บังคับบัญชา  ซ่ึงจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ อนัจะน าไปสู่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบัิติราชการต่อไป  

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้ยกเลิก ข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยบัญญัติเพ่ิมเติมดังน้ี    

หมวดว่าด้วย คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  ก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ือง

คุณสมบัติ ที่มา และกระบวนการสรรหากรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมให้ชัดเจน รวมทั้งบัญญัติ

ให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ์และ

เร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พร้อมทั้งบัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการออกระเบียบว่าด้วยการ

คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และให้อ านาจในการออก

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วย โดยให้น าหลักเกณฑ์ รูปแบบ กฎ 

และระเบียบในการจัดตั้งคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนมาเป็นแบบ

ในการบัญญัติเพ่ิมเติมในเร่ืองดังกล่าวด้วย 
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