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บทคัดย่ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง
กระบวนการพิจารณาและการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกรุ งเทพมหานคร
โดยทาการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิดและหลักการทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางปกครอง
กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม รวมทั้งศึกษามาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายที่ ขอ้ งกับโครงสร้ าง กระบวนการพิจารณาและการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องในบทบัญญัติหรื อ
กฎในการร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกรุ งเทพมหานครให้มีความเหมาะสมและบังคับ
ใช้ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
จากการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2554 และกฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ.
2555 พบว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างและวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
พิ ท ัก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมที่ ข ัด ต่ อ หลัก ความเป็ นกลาง การก าหนดสิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมต่อศาลปกครองที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายมิได้กาหนดระยะเวลาในการโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานเพิ่มเติมของคู่กรณี ที่อาจส่ งผลให้เกิ ดการประวิงเวลา กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จึงควร
ได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมาย
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติระเบีย บข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เกี่ ยวกับ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

*

**

673

2
โครงสร้างและวิธีการได้มาซึ่ งคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร และการกาหนดให้อุทธรณ์คาวินิจฉัย
ต่อศาลปกครองสู งสุ ด และในส่ วนของกฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ว่าด้วยการร้ องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัย เรื่ องร้ องทุ ก ข์ พ.ศ.2555 โดยให้มี ก ารก าหนดวันสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้อ เท็จ จริ ง ให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้ความเป็ นธรรมและการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้เป็ นองค์กรที่มีความ
เป็ นอิสระ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ABSTRACT
This thesis has objective to study legal problems regarding to the structure process for
considering and enforcing the laws of Bangkok Metropolitan Administration Merit System Protection
Commission. By studying basic information Public law concepts and principles related to administrative
organizations. Consideration process related to Bangkok Metropolitan Administration of Merit Systems
Protection Commission. Including studying legal measures related to the Merit System Protection
Committee in foreign countries and Thailand. To analyze legal problems related to the structure, considering
process and enforcing the laws of Bangkok Metropolitan Administration Merit Systems Protection
Commission. As well as suggesting ways to improve the deficiencies in the provisions or rules for
grievances of the Bangkok Metropolitan Administration Merit System Protection Commission to be
appropriate and enforceable in accordance with the spirit of the law.
From the study of The Bangkok Civil Service Commission and Personnel Act B.E. 2554 and
the law of Bangkok Metropolitan Administration Merit Systems Protection Commission on complaints and
consideration of complaints B.E. 2555. Found that both laws have problems in determining the structure
and the method of acquisition of Bangkok Metropolitan Administration Merit System Protection
Commission is against the principle of neutrality. The determination of the right to appeal the decision of
Bangkok Metropolitan Administration Merit System Protection Commission to the Administrative Court
that is inconsistent with The Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court
Procedure B.E. 2542. As well as the law does not specify the length of the dispute and provides additional
evidence of the parties that may result in delay. Both of these laws should be revised to prevent problems
in performing duties and enforcing laws.
Therefore this thesis has a suggestion to improve and amend the provisions of Bangkok Civil
Service Commission and Personnel Act B.E. 2554 about the structure and methodofacquiringtheboardof
Bangkok Metropolitan Administration Merit Systems Protection Commission and the determination to appeal
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the decision to the Supreme Administrative Court. In the Rules of Bangkok Metropolitan Administration Merit
Systems Protection Commission on the complaint and consideration of complaints B.E. 2555. By having
the deadline of facts finding to be in accordance with the intent of the law in fairness and protection of the
merit system. In order to be an independent organization and can continue to perform duties effectively.
1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริ หารงานบุคคลของกรุ งเทพมหานครที่มุ่งเน้นการพิทกั ษ์และ
คุ ้ม ครองระบบคุ ณ ธรรม ท าให้ เ กิ ด พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยบัญญัติให้มี
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร หรื อเรี ยก
โดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร” ให้เป็ นองค์กรผูท้ าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องอุทธรณ์และเรื่ อง
ร้ องทุกข์ของข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ที่มีความเป็ นกลางและทาหน้าที่อย่างอิสระซึ่ งจากเดิมอานาจใน
การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ องอุ ท ธรณ์ แ ละเรื่ องร้ อ งทุ ก ข์ ดัง กล่ า วเป็ นอ านาจของ ก.ก.แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
จากการศึกษา พบว่า กฎหมายที่เกี่ ยวกับโครงสร้ าง กระบวนการพิจารณา และการบังคับใช้กฎหมายของ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกรุ งเทพมหานคร บางประการมีความบกพร่ องที่จะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับโครงสร้ างและวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิ ทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมข้าราชการกรุ งเทพมหานครที่ขดั ต่อหลักผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
กาหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ที่ประกอบไปด้วย ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
รองประธานศาลฎี กา ผูท้ รงคุ ณวุฒิจาก ก.ก. และหัวหน้าสานักงาน ก.ก. ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มาจากฝ่ าย
บริ หารของกรุ งเทพมหานครถึง 2 คน นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่ได้กาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานครโดยก าหนดไว้แต่ เพี ย งคุ ณสมบัติข องผูท้ ี่ ม าดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ทาให้ไม่ครบองค์ประกอบขององค์กรทางปกครองในรู ปแบบ
คณะกรรมการที่ควรจะประกอบไปด้วยผูแ้ ทนของส่ วนราชการ ผูแ้ ทนของภาคเอกชน รวมไปถึงทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้ง การไม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากร
กรุ งเทพมหานครมีส่วนร่ วมในการสรรหาคัดเลื อกคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ผูซ้ ่ ึ งทาหน้าที่
เป็ นคนกลางในการวินิจฉัยข้อพิพาท ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเหตุที่อาจส่ งผลกระทบต่อการได้มาซึ่ ง
คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็ นกลาง
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2) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุ กข์ที่ไม่มีการกาหนด
ระยะเวลาในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
การพิ จารณาวินิจฉัย เรื่ องร้ องทุ ก ข์ใ ช้ระบบไต่ ส วน กรรมการเจ้า ของส านวนจะต้องท าการ
แสวงหาข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยการพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริ งจากเอกสารหลักฐาน
จากคาร้ องทุกข์คาแก้คาร้ องทุกข์ คาคัดค้านคาแก้คาร้ องทุกข์ คาแก้คาร้ องทุกข์เพิ่มเติม รวมไปถึงเอกสาร
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการในเรื่ องนั้น เพื่อให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐาน
ที่จาเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งให้ได้มากที่สุดและอย่างรอบด้านประกอบกับวิธีพิจารณาที่มีลกั ษณะโต้แย้ง
กัน กล่าวคือ การฟังคู่กรณี ทุกฝ่ าย ตลอดจนให้โอกาสคู่กรณี ในการชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบข้ออ้าง
ของตน ตลอดจนแก้ขอ้ อ้างของอี กฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งในระหว่างการพิจารณาคู่กรณี สามารถโต้แย้งแสดงพยาน
หลักฐานเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตนได้อย่างอิสระ โดยการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อกรรมการเจ้าของ
สานวนได้อย่างไม่มีระยะเวลาจากัด แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่กรรมการเจ้าของสานวนเห็ นว่าข้อเท็จจริ ง
เพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้ว การที่ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
โดยการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนั้น เป็ นการให้สิทธิ แก่คู่กรณี อย่างไม่จากัด และอาจทาให้เกิ ดการใช้
สิ ทธิ เพื่อประวิงเวลาส่ งผลให้การพิจารณาวินิจฉัยเกิดความล่าช้าในท้ายที่สุด
3) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการอุ ทธรณ์ คาวินิจฉัยตามมาตรา 62แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
เมื่อ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร มีคาวินิจฉัยประการใด ย่อมมีผลผูกพันคู่กรณี ให้ตอ้ งถือปฏิบตั ิ และ
คาวินิจฉัยดังกล่าวเป็ นที่สุดในฝ่ ายบริ หารจะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติวา่
หากผูอ้ ุทธรณ์ ยงั ไม่พอใจกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร สามารถใช้สิทธิ อุทธรณ์ คา
วินิจฉัยอุ ทธรณ์ ข อง ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ต่อศาลปกครองชั้นต้นการที่ กฎหมายกาหนดให้สิทธิ แก่ ผู ้
อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร โดยให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น
นั้น ส่ งผลต่อสถานะของการเป็ นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกึ่งตุลาการ ที่คาวินิจฉัยมีลกั ษณะเป็ นคาสั่ง
ทางตุลาการ และมีกระบวนวิธีพิจารณาที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น
ซึ่ งส่ งผลให้สถานะของคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร กลายเป็ นเพียงคาสั่งทางปกครองทัว่ ไป
เหมื อ นเช่ น ค าสั่ ง ของหน่ ว ยงานทางปกครองอื่ น ประกอบกับ บทบัญ ญัติ ดัง กล่ า วไม่ ส อดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ที่ให้ผอู ้ ุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ
ก.พ.ค. ไปฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองสู งสุ ด เนื่ องจากทั้ง 2 องค์กรมี สถานะเท่ากัน มีกระบวนการพิจารณา
วินิจฉัยเหมือนกัน แต่ในท้ายที่สุดสถานะของคาวินิจฉัยนาไปสู่ ศาลต่างระดับกัน
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2. ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับระบบพิทกั ษ์คุณธรรม
1) องค์กรทางปกครอง
องค์กรทางปกครองคือ การจัดองคาพยพของฝ่ ายปกครองโดยมีองค์กรหลายรู ปแบบที่สัมพันธ์
กันโดยองค์กรแต่ละรู ปแบบจะเหมาะสมกับภารกิ จที่แตกต่างกันและต่างจะดาเนิ นงานแทน “รัฐ” เพื่อการ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมหรื อคุม้ ครองประโยชน์ของเอกชน การจัดองค์กรให้ทางานแทนรัฐ อาจจาแนกได้
เป็ น ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
รายบุคคล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนผูร้ ับมอบหมาย
(1) องค์กรทางปกครองในรู ปแบบคณะกรรมการ
การจัดตั้งคณะกรรมการในงานต่างๆ อาจมีลกั ษณะแตกต่างกันได้ คณะกรรมการในองค์กรทาง
ปกครองจึ งอาจมี การจัดตั้งและวิธีดาเนิ นงานหลายรู ปแบบ แต่โดยที่ คณะกรรมการในการใช้อานาจทาง
ปกครองนั้นจะต้องมีลกั ษณะเฉพาะบางประการ พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงได้บญั ญัติเรื่ องคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองไว้โดยเฉพาะ
การแต่ ง ตั้ง กรรมการคณะกรรมการในการพิ จ ารณาทางปกครองโดยมากจะตั้ง จากผู ้เ ป็ น
ข้าราชการตาแหน่งต่างๆ ตามความรู ้ความสามารถในการรับผิดชอบ เพราะข้าราชการจะมีวนิ ยั กากับให้ตอ้ ง
ท างานด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต อย่า งไรก็ ตามในกรณี ต้องการความโปร่ ง ใสหรื อต้องการส่ วนร่ วมจาก
ภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาร่ วมเป็ นคณะกรรมการได้ และในบางกรณี ตอ้ งการความรู ้
ความสามารถสู งในความรู ้ดา้ นใดโดยเฉพาะก็จะกาหนดให้มีกรรมการที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิได้ โดยไม่เลือกว่า
บุ คคลดังกล่ าวจะมาจากภาครั ฐหรื อภาคเอกชน ในกรณี กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิน้ ี จึงมี หลัก ว่า การ
แต่งตั้งต้องระบุตวั บุคคลว่าเป็ นผูใ้ ด จะระบุเป็ นตาแหน่งไม่ได้ เพราะการระบุเป็ นตาแหน่งหรื อเป็ นผูแ้ ทน
สถาบันนั้นเท่ากับมิได้พิจารณาคุณสมบัติของตัวบุคคล แม้ว่าโดยทัว่ ไปบุคคลระดับหนึ่ งในสถาบันนั้นๆ
มักจะมีความรู ้ความสามารถระดับผูท้ รงคุณวุฒิก็ตาม
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญ ญัติ จ ัด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมายของคาว่า “คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท” ไว้เหมือนกัน คือ คณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสาหรับ
การวินิจฉัยชี้ขาดสิ ทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย”
2) คาสั่งทางตุลาการ
คาสัง่ ทางตุลาการ คือ คาสัง่ ทางปกครองประเภทหนึ่ งที่มีลกั ษณะพิเศษทานองการใช้อานาจของ
ศาล มีความเป็ นกลาง มีความเป็ นอิสระและมีกระบวนการดาเนิ นงานที่ยึด ความเป็ นธรรม ซึ่ งในแง่ ของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คาสั่งทางตุลาการอยูใ่ นบังคับหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
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ฐานะที่เป็ นคาสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ ง แต่จะมีหลักเกณฑ์เฉพาะบางอย่างเพิ่มขึ้นในฐานะเป็ นคาสั่งทาง
ปกครองประเภทคาสั่งทางตุลาการ
3) หลักความเป็ นกลาง
หลักความเป็ นกลางมาจากแนวคิดพื้นฐานว่าบุคคลที่มีอานาจสั่งการ หากมีอคติต่อคู่กรณี ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ่งหรื อมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันแล้วย่อมไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยปราศจากอคติในเรื่ องนั้นได้
กรณี ต่างๆ ที่กระทบต่อความเป็ นกลางของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 กาหนดไว้ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) ความไม่เป็ นกลางในทางภาวะวิสัยหรื อความไม่เป็ นกลางโดยสภาพภายนอก คือ ความไม่
เป็ นกลางที่มีอยู่ภายนอกความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่อนั มีเหตุมาจากสถานภาพหรื อฐานะของตัวเจ้าหน้าที่
ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้แก่กรณี ที่เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านใดด้านหนึ่งใกล้ชิดกับคู่กรณี จนอาจเกิดความไม่
เป็ นกลาง
(2) ความไม่เป็ นกลางในทางอัตตะวิสัยหรื อความไม่เป็ นกลางโดยสภาพภายใน คือ ความไม่เป็ น
กลางอันมีเหตุมาจากสภาพภายในความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งต้องเป็ นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่จะเห็นได้
ว่าอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็ นกลางได้
4) หลักในการพิจารณาทางปกครอง
ในการพิจารณาว่าคาสั่งทางปกครองใดชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ นอกจากจะต้องพิจารณาจาก
เนื้ อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นแล้ว จะต้องพิจารณาด้วยว่า คาสั่งทางปกครองนั้น ออกมาโดยถูกต้องตาม
กระบวนการที่กฎหมายกาหนดไว้หรื อไม่ ในการออกคาสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะคานึ งถึงแต่ตวั ผลผลิต
ของกระบวนการพิจารณาคือ คาสั่งทางปกครองเท่านั้นไม่ได้ แต่จะต้องเตรี ยมการและดาเนิ นการให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดด้วย มิฉะนั้นคาสั่งทางปกครองดังกล่าวอาจเป็ นคาสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และอาจถู กเพิกถอนได้ในภายหลังหลักในการพิจารณาทางปกครองประกอบไปด้วย
หลักการไม่ยดึ แบบพิธี หลักการใช้ภาษาไทย หลักการไต่สวนหลักการให้โต้แย้ง หลักการเปิ ดเผย หลักความ
เป็ นกลางหลักความรวดเร็ วและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และหลักการพิสูจน์ความจริ งและการ
ควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
สิ ทธิในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
หลัก ประกัน การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนในการโต้แ ย้ง และแสดงพยานหลัก ฐานหรื อ
หลักการรับฟั งคู่กรณี เป็ นหลักการที่กาหนดขึ้นด้วยเหตุผลที่วา่ แม้ฝ่ายปกครองจะมีอานาจกระทาการทาง
ปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจใช้อานาจได้ตามอาเภอใจหากการกระทานั้นจะมี
ผลกระทบกระเทื อ นต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภาพหรื อประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของประชาชนที่ เ ป็ นคู่ ก รณี ใ น
กระบวนการพิจารณาทางปกครองฝ่ ายปกครองจะต้องให้โอกาสคู่กรณี ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอ
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และมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่ อนออกคาสั่งทางปกครอง และเพื่อให้ฝ่ายปกครอง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสมก่อนที่จะออกคาสั่งทางปกครองมาบังคับใช้กบั ประชาชนถือ
เป็ นหัวใจสาคัญก่อนการออกคาสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็ นไปตามหลักการฟั งความทุก
ฝ่ ายและหลักสิ ทธิ ป้องกันตนเอง ซึ่ งเป็ นหลักประกันความเป็ นธรรมของผูถ้ ูกกล่าวหา
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับโครงสร้ าง กระบวนการพิจารณา และการบังคับใช้กฎหมายของ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย
แนวคิ ดการจัดตั้ง คณะกรรมการพิ ท กั ษ์ระบบคุ ณธรรมนั้น เป็ นแนวคิ ดที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น การจัดโครงสร้างองค์กรของ ก.พ.ค. มีความจาเป็ นต้องศึกษาตัวอย่าง การจัดองค์กรและ
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานของต่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและการ
ดาเนินงานของ ก.พ.ค. ของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป
1) โครงสร้ างและวิธีการได้มา และกระบวนการพิจารณาเกี่ ยวกับระบบพิทกั ษ์คุณธรรมของ
ต่างประเทศ
ในการบริ หารงานบุคคลภาครัฐต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ที่สาคัญ โดยองค์กรที่ทาหน้าที่พิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมเป็ นองค์กรที่มีความสาคัญในการบริ หารงานบุคคลองค์กรหนึ่ง ซึ่งผูเ้ ขียนจะได้ศึกษา
โครงสร้างและวิธีการได้มา และกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับระบบพิทกั ษ์คุณธรรมของต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
(1) สหรัฐอเมริ กา
คณะกรรมการพิ ท ัก ษ์ร ะบบคุ ณ ธรรมของสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นไปตามกฎหมาย Civil Service
Reform Act of 1978 ที่กาหนดให้คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม (U.S.Merit SystemProtectionBoard)
หรื อเรี ยกโดยย่อว่า “MSPB”ทาหน้าที่เป็ นองค์กรพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ โดยมีฐานะเป็ น
องค์ ก รอิ ส ระจากฝ่ ายบริ ห าร มี ล ัก ษณะเป็ นองค์ ก รอิ ส ระกึ่ ง ตุ ล าการ ท าหน้ า ที่ เ สมื อ นตุ ล าการ โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 คน ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิ บดีตามข้อเสนอแนะ
ที่ผา่ นความเห็นชอบจากวุฒิสภา มีวาระการดารงตาแหน่ง 7 ปี ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการจากสองพรรค
การเมือง เนื่ องจากสหรัฐอเมริ กามีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระว่าคณะกรรมการต้อง
ประกอบไปด้วยคนทุกฝ่ ายเพื่อถ่วงดุลซึ่ งกันและกัน
ในการพิจารณาของ “MSPB” ที่เกี่ ยวกับวินยั ข้ารัฐการพลเรื อน จะพิจารณาเฉพาะกรณี ที่มีการ
อุทธรณ์คาวินิจฉัยซึ่ง TheCivil ServiceCommission ได้พิจารณาแล้ว และต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ The
Civil Service Reform Act 1978 ก าหนดไว้เท่ า นั้น และส่ วนใหญ่ ก ารอุ ท ธรณ์ ม กั จะเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับการ
โยกย้าย ถูกพักงาน การลดขั้นเงินเดือน และการอุทธรณ์ คาตัดสิ นของ Office of Personal Management ใน
เรื่ องเกี่ ยวกับการออกจากราชการ การปฏิ เสธการรับเข้าทางานใหม่ และการเลิ กจ้างพนักงานที่อยู่ในช่ วง
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ทดลองงาน เป็ นต้น ซึ่งการวินิจฉัยของ “MSPB” ถือเป็ นที่สุดไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นได้ และยังเป็ น
คาสั่งทางปกครอง ซึ่ งข้ารั ฐการพลเรื อนหรื อลู กจ้างของรั ฐบาลกลางที่ มีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อศาลชั้นต้นของ
รัฐบาลกลาง (Federal District Court) โดยศาลจะพิจารณาเฉพาะในปั ญหาข้อกฎหมายเท่านั้น
(2) สหราชอาณาจักร
คณะกรรมการพิ ท ัก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมของสหราชอาณาจัก ร ประกอบด้ว ย 2 องค์ก ร คื อ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน หรื อ The Civil Service Commissionersซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริ ย ์
โดยคาแนะนาขององคมนตรี และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขา้ ราชการพลเรื อน (The Civil Service
AppealBoard) โดยที่กรรมการทุกคนที่ไม่ใช่ประธานจะคัดเลือกจากข้าราชการบานาญที่มีประสบการณ์ ใน
ด้านการบริ หารงานบุคคลมาเป็ นเวลานานในหน่ วยงานราชการหรื อในด้านการดาเนิ นกิ จกรรมของ Trade
Union และตามนโยบายของสานักงานเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ส่ วนประธานกรรมการจะแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่ งมากด้วยประสบการณ์ในการบริ หารงานบุคคลในภาคเอกชน โดยจะได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อมา
คณะมนตรี แห่ งสหภาพข้าราชการพลเรื อน(CouncilofCivilServiceUnion)หรื อจากหน่ วยงานราชการและ
หน่ วยงานอื่ นที่ รัฐตั้งขึ้ น ดังนั้น คณะกรรมการจึ งมีสถานะเป็ นองค์กรที่ อิสระปลอดจากการควบคุมและ
แทรกแซงโดยฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการจะมี ค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น2กรณี คื อ หากเห็ นชอบด้วยกับ อุ ท ธรณ์ ก็ จะมี ค าแนะน า
(Recommendation)ไปยังหน่ วยงานต้นสังกัดของผูอ้ ุทธรณ์ ยืนยันตามคาตัดสิ นของหน่วยงานเดิ มผูอ้ ุทธรณ์ ก็
จะต้องปฏิบตั ิตามคาตัดสิ นของหน่ วยงานต้นสังกัดของตน แต่อย่างไรก็ตาม คาตัดสิ นดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน
หน่วยงานราชการแต่อย่างใด
(3) เครื อรัฐออสเตรเลีย
เครื อรัฐออสเตรเลียเป็ นประเทศที่ใช้กฎหมายจารี ตประเพณี ที่ในระบบบริ หารงานบุคคลเฉพาะ
การอุทธรณ์ และร้ องทุกข์ของข้าราชการพลเรื อน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิ สระขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่
พิจารณาเรื่ องอุทธรณ์ และร้ องทุกข์ของข้าราชการไว้โดยเฉพาะเรี ยกว่าคณะกรรมการพิทกั ษ์คุณธรรมของ
ออสเตรเลี ย (ThePublic Service and Meritprotection Commission) หรื อ “PSMPC” ได้รับ การแต่ ง ตั้ง โดย
ผูส้ าเร็ จราชการจากกระบวนการสรรหา และมีวาระการดารงตาแหน่ ง 5 ปี โดยระบบพิทกั ษ์คุณธรรมของ
ออสเตรเลี ยมี พนั ธกิ จเพื่อส่ งเสริ มให้งานบริ การสาธารณะสัมฤทธิ์ ผลในเรื่ องเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ง านที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักจริ ยธรรมโดยเน้นในเรื่ องการให้บริ การประชาชนเป็ นหลักและส่ ง เสริ ม
คุณภาพในการบริ หารงานบุคคลและการบริ หารงานอื่นๆรู ปแบบการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ของ “PSMPC”เป็ นไปในลักษณะที่เน้นการให้คาแนะนาและให้แนวทางการปฏิ บตั ิแก่หน่ วยงานทั้งหลาย
มากกว่าการกาหนดกฎระเบี ยบเพื่ อให้หน่ วยงานต่ างๆปฏิ บ ตั ิ ตามดังนั้น แม้จะมีความเป็ นอิส ระในการ
ดาเนิ นงานแต่คาตัดสิ นของ PSMPC นั้นไม่เด็ดขาดและไม่ผูกพันหน่ วยงานของรั ฐ จึงเป็ นการทางานใน
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ลัก ษณะ Partnership กับ หน่ วยงานต้นสั ง กัดต่ า งๆเพื่ อจะค้นหาพัฒนานาทางและส่ ง เสริ ม แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดในการบริ หารงานภาครัฐอย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่เกี่ยวข้องยังสามารถ
อุทธรณ์คาตัดสิ นของ “PSMPC” ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ MeritProtectionไปยังศาลยุติธรรมได้
(4) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระบบวินยั ของสหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี น้ นั เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินยั ของ สหพันธ์
(Bundesdisziplinarordnung-BDO) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี้ ไม่ได้มีคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
แต่มีระบบการร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย
การร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้า ราชการที่ มี ค วามคับ ข้อ งใจอัน เกิ ด จากการ ปฏิ บ ัติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ก ารใดๆ ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี น้ นั มีก็แต่เพียง ศาลวินยั ซึ่งเป็ นแผนกหนึ่งในศาลปกครองที่ทา
หน้าที่วนิ ิจฉัยความผิดวินยั ในบางกรณี
กระบวนการพิจารณาทางวินยั แบ่งได้เป็ น 2 กรณี คือ กระบวนการพิจารณาแบบไม่เป็ นทางการ
เป็ นกรณี การดาเนิ นการโดยผูบ้ งั คับบัญชาของข้ารัฐการ และกระบวนการพิจารณาแบบเป็ นทางการ เป็ น
กรณี ที่เจ้าหน้าที่เสนอเรื่ องต่อศาลวินยั ของสหพันธ์
กรณี กระบวนการพิจารณาแบบไม่เป็ นทางการ หากข้ารัฐการประสงค์จะโต้แย้งคาสั่งลงโทษทาง
วินยั ให้โต้แย้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาที่ออกคาสั่ง เมื่อมีคาวินิจฉัยแล้วยังไม่พอใจอาจเสนอเรื่ องไปยังศาลวินยั
แห่งสหพันธ์ได้ ส่ วนกรณี กระบวนการพิจารณาแบบเป็ นทางการ กฎหมายกาหนดให้อุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
ศาลวินยั ของสหพันธ์ไปยังศาลปกครองของสหพันธ์
(5) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
การวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครั ฐในกรณี ของสาธารณรั ฐฝรั่งเศสนั้น
แบ่งออกเป็ นการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐที่อยู่ภายใต้ การควบคุมตรวจสอบ
ของศาลปกครองที่มีอานาจทัว่ ไป และการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐที่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองพิเศษ
ระบบศาลปกครองของฝรั่งเศสจะแบ่งออกเป็ นสองประเภท ถือ ระบบศาลปกครองปกติและ
ระบบศาลปกครองพิเศษ โดยระบบศาลปกครองปกติ ของฝรั่ งเศสจะแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาล
ปกครองสู งสุ ด ศาลปกครองอุทธรณ์ และศาลปกรองต้น ส่ วนระบบศาลปกครองพิเศษในฝรั่งเศสนั้น จะมี
อยู่เป็ นจานวนมาก ส่ วนใหญ่ได้แก่ บรรดาองค์กรวิชาชี พต่างๆ ที่ทาหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยโทษทางวินัย
หรื ออาจเรี ยกอีกนัยนึ่งว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท การจัด ตั้ง ศาลปกครองพิ เ ศษเหล่ า นี้ โดยหลัก
ทัว่ ไปจะต้อ งกระท าขึ้ น โดยพระราชบัญ ญัติ ใ ห้ มี ก ารจัด ตั้ง ศาลปกครองพิ เ ศษขึ้ น ตามมาตรา 34 ของ
รัฐธรรมนู ญฝรั่งเศสสาเหตุที่ตอ้ งมีการจัดตั้งศาลปกครองพิเศษขึ้นมานั้น ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็ นผูพ้ ิ จารณาหรื อการบริ การสาธารณะในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องพิเศษเฉพาะหรื อ
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เป็ นข้อพิพาทหรื อคดีปกครองในลักษณะพิเศษ โดยผูเ้ สี ยหายอาจคัดค้านคาวินิจฉัยในนิติกรรมทางตุลาการ
ของศาลปกครองพิเศษเฉพาะในปั ญหาข้อกฎหมายต่อศาลปกครองสู งสุ ด
2) โครงสร้ างและวิธีการได้มา และกระบวนการพิจารณาเกี่ ยวกับระบบพิทกั ษ์คุณธรรมของ
ประเทศไทย
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุ ณธรรม ถูกกาหนดโครงสร้างในรู ปแบบคณะกรรมการ ประกอบ
ไปด้วย กรรมการจานวน7 คน มีลกั ษณะเป็ นกรรมการประจาต้องทางานเต็มเวลา มีเลขาธิการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่ง6ปี และดารงตาแหน่งได้ เพียง
วาระเดียว
การได้มาซึ่งคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม มาจากกระบวนการสรรหาของ คณะกรรมการ
คัดเลือกซึ่ งประกอบไปด้วยประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นประธาน โดยมีกรรมการ สรรหา 3 คน ได้แก่
รองประธานศาลฎีกา กรรมการ ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒิ และมีเลขาธิการ ก.พ. เป็ นกรรมการและเลขานุการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม มีดงั นี้
1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรื อองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลอื่น เพื่อให้ก.พ. หรื อองค์กรกลางบริ หาร
งานบุคคลอื่น ดาเนิ นการจัดให้มี หรื อปรับปรุ งนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ในส่ วนที่เกี่ ยวกับการ
พิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์
4. พิจารณาเรื่ องการคุม้ ครองระบบคุณธรรม
5. ออก กฎ ก.พ.ค. ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ และวิธี การเพื่ อปฏิ บ ัติ ตามพระราชบัญญัติ ระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2551
6. แต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค.กาหนด เพื่อเป็ น กรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อเป็ นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ปัจจุบนั มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ท้ งั หมด 7 องค์คณะ และมีอานาจดาเนิ นการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้าราชการพล
เรื อนจากทัว่ ประเทศ
ข้าราชการผูถ้ ูกลงโทษทางวินยั หรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิทกั ษ์ระบบคุณธรรมภายใน 30 วันนับแต่วนั ทราบหรื อถือว่าทราบคาสั่งดังกล่าว ซึ่ งในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมจะพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมี
อานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งดาเนินการให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัยนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการ
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พิทกั ษ์ระบบคุณธรรมมีคาวินิจฉัย หากผูอ้ ุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสู งสุ ดภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าทราบคาวินิจฉัย
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุ งเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร) ถูก
กาหนดโครงสร้างในรู ปแบบคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย กรรมการจานวน5 คน มีลกั ษณะเป็ นกรรมการ
ประจาต้องทางานเต็มเวลา มีหวั หน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นเลขานุการของ
คณะกรรมการ
การได้มาซึ่ ง ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร มาจากกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่ง
ประกอบไปด้วยประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นประธาน โดยมีกรรมการสรรหา 3 คน ได้แก่ รองประธาน
ศาลฎีกา กรรมการ ก.ก. ผูท้ รงคุณวุฒิ และมีหวั หน้าสานักงาน ก.ก. เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 6 ปี และดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม มีดงั นี้
1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรื อองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลอื่น เพื่อให้ก.พ. หรื อองค์กรกลางบริ หาร
งานบุคคลอื่น ดาเนิ นการจัดให้มี หรื อปรับปรุ งนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ในส่ วนที่เกี่ ยวกับการ
พิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์
4. พิจารณาเรื่ องการคุม้ ครองระบบคุณธรรม
5. ออก กฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
6. แต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานครกาหนด เพื่อ
เป็ นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรื อเป็ นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครผูถ้ ูกลงโทษทางวินยั หรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิ อุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกรุ งเทพมหานครภายใน 30 วันนับแต่วนั ทราบหรื อถือว่าทราบคาสั่ง
ดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัยนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการฯ มีคาวินิจฉัย หากผูอ้ ุทธรณ์
ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการฯ ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
ทราบหรื อถือว่าทราบคาวินิจฉัย
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(3) กฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ.
2555
ข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครผู ้มี ค วามคับ ข้อ งใจจากการปฏิ บ ัติ ห รื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ตนของ
ผูบ้ งั คับบัญชา กรณี ที่เหตุ แห่ ง การร้ องทุ ก ข์เกิ ดจากผูว้ ่า ราชการกรุ งเทพมหานครปลัดกรุ ง เทพมหานคร
ผูอ้ านวยการสานักหัวหน้าสานัก งานก.ก. หรื อผูอ้ านวยการเขตให้ร้องทุ กข์ต่อก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทราบหรื อถื อว่าทราบเหตุแห่ งการร้ องทุกข์ดงั กล่าวซึ่ งในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ อง
ร้ อ งทุ ก ข์ ค ณะกรรมการพิ ท ัก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมกรุ งเทพมหานครจะพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เองหรื อจะตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุ งเทพมหานคร เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยก็ได้
ในการพิจารณาหากผูม้ ีอานาจวินิจฉัยหรื อ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์กรุ งเทพมหานครเห็ นว่า
ไม่จาเป็ นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์จะไม่ให้แถลงการณ์ดว้ ยวาจาก็ได้ แต่ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่นดั ให้ผูร้ ้ องทุกข์มาแถลงการณ์ ด้วยวาจาให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาที่ เป็ นเหตุ แห่ งการร้ องทุกข์ท ราบ
เพื่อให้มาแถลงแก้ดว้ ยวาจาในวันพิจารณา
คาวินิจฉัยของก.พ.ค.กรุ งเทพมหานครให้เป็ นที่สุดและให้ผูกพันผูบ้ งั คับบัญชาที่ เป็ นเหตุ แห่ ง
การร้องทุกข์และผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบตั ิตาม นับแต่วนั ที่กาหนดไว้ในคาวินิจฉัยร้องทุกข์น้ นั ในกรณี ที่ผู ้
ร้องทุกข์ไม่เห็นกับคาวินิจฉัยร้องทุกข์ของก.พ.ค. กรุ งเทพมหานครสามารถใช้สิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าทราบคาวินิจฉัย
4. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับ โครงสร้ างกระบวนการพิ จารณาและการบังคับใช้กฎหมายของ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกรุ งเทพมหานคร
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมข้าราชการกรุ งเทพมหานครที่ขดั ต่อหลักผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุ งเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร) เป็ น
หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัย เรื่ องอุทธรณ์ และเรื่ องร้ องทุกข์ของข้าราชการกรุ งเทพมหานคร มี
อานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอย่างอิสระภายใต้กระบวนการตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งเดิมอานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องอุ ทธรณ์ และเรื่ องร้ องทุ กข์ดงั กล่ าว เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร (ก.ก.) ที่ทาหน้าที่เป็ นองค์กรกลางในการบริ หารงานบุคคล
ของกรุ งเทพมหานคร แต่เนื่ องจาก การที่ ก.ก. ทาหน้าที่ดา้ นการบริ หารงานบุคคล ในการให้คุณ ให้โทษแก่
ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร และยังมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องอุทธรณ์และร้องทุกข์ดว้ ย กรณี
จึ งเป็ นการทาหน้าที่ ที่ ขดั กัน เพราะเป็ นทั้งคนออกคาสั่ง และพิ จารณาความชอบของคาสั่ งเสี ย เอง จึ งได้
กาหนดให้มี ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
กาหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลื อก ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ที่ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสู งสุ ด
รองประธานศาลฎี กา ผูท้ รงคุ ณวุฒิจาก ก.ก. และหัวหน้าสานักงาน ก.ก. ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มาจากฝ่ าย
บริ หารของกรุ งเทพมหานครถึง 2 คน เป็ นกึ่งหนึ่ งของกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่ าวไม่ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดไว้แต่เพียง
คุณสมบัติของผูท้ ี่มาดารงตาแหน่งคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ทาให้ไม่ครบองค์ประกอบของ
องค์กรทางปกครองในรู ปแบบคณะกรรมการที่ ควรประกอบไปด้วยผูแ้ ทนของส่ วนราชการ ผูแ้ ทนของ
ภาคเอกชน รวมไปถึงผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้ง การไม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการ
กรุ งเทพมหานครและบุ คลากรกรุ งเทพมหานครมี ส่วนร่ วมในการสรรหาคัดเลื อกคณะกรรมการ ก.พ.ค.
กรุ งเทพมหานคร ผูซ้ ่ ึ งทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการวินิจฉัยข้อพิพาท
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า การที่ พระราชบัญญัติระเบี ย บข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ผูแ้ ทนที่ ม าจาก ก.ก. ท าหน้า ที่ ค ณะกรรมการคัด เลื อ ก ก.พ.ค.
กรุ ง เทพมหานคร เป็ นจานวนกึ่ ง หนึ่ ง ของคณะกรรมการ ประกอบกับ การไม่ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร ให้ มี สั ด ส่ ว นที่ ชัด เจน เป็ นเหตุ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
กระบวนการคัดเลือกและการได้มาซึ่งคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ที่ไม่สอดคล้องกับหลักความ
เป็ นกลาง
2) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลา
ในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานครใช้ระบบไต่สวน คื อ กรรมการเจ้า ของ
สานวนจะทาการแสวงหาข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยการพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริ งจาก
เอกสารหลักฐานจากคาร้องทุกข์คาแก้คาร้องทุกข์ คาคัดค้านคาแก้คาร้องทุกข์ คาแก้คาร้องทุกข์เพิ่มเติม รวม
ไปถึงเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการในเรื่ องนั้น เพื่อให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานที่จาเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งให้ได้มากที่สุดและอย่างรอบด้าน ประกอบกับวิธีพิจารณาที่
มีลกั ษณะโต้แย้งกัน กล่าวคือ การฟังคู่กรณี ทุกฝ่ าย ตลอดจนให้โอกาสคู่กรณี ในการชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ประกอบข้ออ้างของตน ตลอดจนแก้ขอ้ อ้างของอีกฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งในระหว่างการพิจารณาคู่กรณี สามารถโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตนได้อย่างอิสระ โดยการยืน่ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อกรรมการ
เจ้าของสานวนได้อย่างไม่มี ระยะเวลาจากัด จึ งเห็ นได้ว่าการพิจารณาวินิจฉัย เรื่ องร้ องทุ ก ข์ข อง ก.พ.ค.
กรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับเอกสารหลักฐานจากคู่กรณี ท้ งั 2 ฝ่ าย การพิจารณาเอกสารหลักฐานจึง
เป็ นหัวใจสาคัญในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ การที่จะอานวยความยุติธรรมให้กบั คู่กรณี ท้ งั
2 ฝ่ าย
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การพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบกฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายที่ ก าหนดกระบวนการไว้เป็ นการเฉพาะ นอกจากนี้ ใ นการพิ จารณาวินิจฉัย เรื่ องร้ องทุ กข์
ดัง กล่ า วยัง ต้องถื อปฏิ บ ตั ิ ตามพระราชบัญญัติ วิธี ปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ด้วย เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติดงั กล่ าวเป็ นกฎหมายกลางที่ใช้กบั วิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง หากกรณี ที่กฎหมายใด
ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครองไว้โ ดยเฉพาะและมี ห ลัก เกณฑ์ ที่ ป ระกัน ความเป็ นธรรมหรื อมี
มาตรฐานในการปฏิบตั ิราชการต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี ก็จะต้องนาพระราชบัญญัติน้ ี
ไปใช้บงั คับ อย่างไรก็ดี กฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ฉบับนี้ ได้กาหนดระยะเวลาพิจารณาทางปกครองไว้
แต่มิได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่มีอานาจกาหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรื อวันสิ้ นสุ ดการ
แสวงหาข้อเท็จจริ งสาหรับการพิจารณาทางปกครองในกรณี น้ ี แต่อย่างใด การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์
ที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ส่ งผลให้คู่กรณี สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ได้อย่า งไม่ มี เวลาจากัด และเมื่ อคู่ ก รณี ยื่น เอกสารหลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม องค์ค ณะวินิจฉัย ก็ ต้องรั บ เอกสาร
หลักฐานดังกล่ าวเข้าสู่ การพิจารณาวินิจฉัย ถึ งแม้ว่าจะมี ความเห็ นว่าข้อเท็จจริ งเพียงพอต่อการพิจารณา
วินิจฉัยแล้วก็ตาม
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า การที่ กฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ว่าด้วยการร้ องทุ กข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2555 ไม่ได้กาหนดให้ผมู ้ ีอานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์กาหนดระยะเวลา
ในการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรื อกาหนดวันสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ ง ส่ งผลให้เกิ ดการใช้สิทธิ
ประวิงเวลา การใช้สิทธิ อย่างไม่จากัด และทาให้การพิจารณาวินิจฉัยต้องล่าช้าออกไป
3) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการอุ ทธรณ์ มาตรา 62 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 11 (1) ได้บญั ญัติให้
ศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นศาลมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย ข้อ พิ พ าทตามที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ประกาศก าหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 116 ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ในกระบวนการ
ยุติธรรมให้แก่ขา้ ราชการพลเรื อน ในกรณี ที่ขา้ ราชการ พลเรื อนผูถ้ ูกลงโทษทางวินยั ที่ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ดังกล่ าวต่อ ก.พ.ค. เมื่ อ ก.พ.ค. มี คาวินิจฉัยประการใดแล้ว หากผูอ้ ุ ทธรณ์ ที่ไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยของ
ก.พ.ค. สามารถใช้สิทธิ ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองสู งสุ ดภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ ทราบหรื อถื อว่าทราบคา
วินิจฉัยดังกล่าว
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ได้
บัญ ญัติ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ข ้า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ในกรณี ที่ ข้า ราชการ
กรุ งเทพมหานครผูถ้ ูกลงโทษทางวินยั ที่ ได้อุทธรณ์ คาสั่งลงโทษดังกล่ าวต่อ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร เมื่อ
ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร มีคาวินิจฉัยประการใดแล้ว หากผูอ้ ุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยดังกล่าว สามารถ
ใช้สิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าทราบคาวินิจฉัยดังกล่าว
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร และ ก.พ.ค. มีฐานะเป็ นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทตามนัยของพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่การที่กฎหมาย
กาหนดให้การใช้สิทธิ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ไปยังศาลปกครองชั้นต้น ย่อมเป็ น
การเลือกปฏิบตั ิและไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่
กาหนดให้อยูใ่ นอานาจการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
5. ข้อเสนอแนะ
ผู ้วิ จ ัย เห็ น ควรที่ จ ะมี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และกฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
1) ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ที่บญั ญัติวา่
“ให้มีคณะกรรมการคัดเลื อกกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด เป็ นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ
ก.ก. ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ห นึ่ ง คนซึ่ งได้รั บ เลื อ กโดย ก.ก. และให้หัว หน้า ส านัก งาน ก.ก. เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ”ให้แก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมเป็ น
“ให้มีคณะกรรมการคัดเลื อกกรรมการ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด เป็ นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ
ก.ก. ผูท้ รงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และให้หวั หน้าสานักงานก.ก.เป็ นเลขานุการ”
2) ในกฎ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2555 ข้อ
50 วรรคสอง ที่บญั ญัติวา่
“ในกรณี ที่องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริ งที่ได้มาเพียงพอต่อการ
วินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์น้ นั ก็ให้ดาเนิ นการตามข้อ 51 ต่อไป”โดยให้ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
“ในกรณี ที่องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาตามวรรคหนึ่ง แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริ งที่ได้มาเพียงพอต่อการ
วินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์น้ นั ให้มีคาสั่งกาหนดวันหนึ่งวันใดเป็ นวันสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั้น
ให้องค์คณะวินิจฉัยแจ้งให้คู่กรณี ทราบกาหนดวันสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
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บรรดาคาร้องทุกข์เพิ่มเติม คาแก้คาร้องทุกข์ คาคัดค้านคาแก้คาร้องทุกข์ คาแก้คาร้องทุกข์เพิ่มเติม รวมทั้ง
พยานหลักฐานอื่นๆ ที่ยนื่ หลังวันสิ้ นสุ ด การแสวงหาข้อเท็จจริ งไม่ให้รับไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของเรื่ องร้องทุกข์
และไม่ตอ้ งส่ งสาเนาให้คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ งแล้วให้องค์คณะวินิจฉัยนัง่
พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์
เพื่อจัดทาคาวินิจฉัยต่อไป”
3) ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
มาตรา 62 วรรคสอง ที่บญั ญัติวา่
“ในกรณี ที่ผอู ้ ุทธรณ์ ไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ให้ฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์” โดยให้ปรับปรุ งแก้ไข
เป็ น
“ในกรณี ที่ผอู ้ ุทธรณ์ ไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร ให้ฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองสู งสุ ดภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์”
บรรณานุกรม
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