จะทำอย่ำงไร? เมื่อคิดว่ำไม่ ได้ รับควำมเป็ นธรรมจำกคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
นอกจาก ก.พ.ค.จะต้องรับเรื่ อง พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผูท้ ี่ไม่พอใจคาสั่ง
ลงโทษตนแล้ว ก.พ.ค. ยังต้องรับบทหนักในเรื่ องของ “ร้องทุกข์” อีกด้วย กล่าวคือ หากข้าราชการ
พลเรื อนสามัญผูใ้ ดมี ความคับข้องใจว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการปฏิ บตั ิ หรื อไม่ปฏิ บตั ิต่อ
ตนเองของผูบ้ งั คับบัญชา เขาก็สามารถมาร้ องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ ซึ่ ง หาก ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยให้
ยกเลิกเพิกถอนคาสั่งทางปกครองเหล่านั้น ย่อมหลี กเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีผลกระทบกับผูอ้ ื่นด้วย
และผูท้ ี่ได้รับผลกระทบก็ยอ่ มรู ้สึกว่าตนเองก็ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการมีคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
คำถำมที่ตำมมำก็คือ ผู้ที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรมีคำวินิจฉั ยของ ก.พ.ค.จะร้ องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.
ได้ หรือไม่ และต้ องดำเนินกำรอย่ำงไร ???
ผูอ้ ่านทุ กท่านคงจากันได้ดีสาหรั บคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เรื่ องหนึ่ ง ที่วินิจฉัยให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเลิ กคาสั่งกระทรวงมหาดไทย กรณี ที่มีการแต่งตั้งผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (อานวยการระดับสู ง) จานวน 41 ตาแหน่ง 1 แต่ต่อมาปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้ส่งเรื่ องขอให้ ก.พ.ค. ทบทวนคาวินิจฉัย เพื่อขอความเป็ นธรรมให้แก่ข า้ ราชการ
41 ราย ที่มิได้มีส่วนร่ วมรู ้ เห็ นในการดาเนินการคัดเลือกของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่ง ก.พ.ค. ได้พิจารณาเรื่ องดังกล่าวแล้วเห็นว่าต้องพิจารณาดังนี้
1. เมื่อ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่ำวแล้ว กระทรวงมหำดไทยจะต้ องดำเนินกำร
อย่ำงไรต่ อไป
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 123
วรรคสาม ที่บญั ญัติวา่ “เมื่อ ก.พ.ค. ได้ พิจารณาวินิจฉั ยเรื่ องร้ องทุกข์ ประการใดแล้ วให้ หัวหน้ า
ส่ วนราชการระดับกรมที่ อยู่ในบังคับบัญชาหรื อรั บผิดชอบการปฏิ บัติราชการขึน้ ตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี
หรื อต่ อ รั ฐมนตรี ปลัดกระทรวง รั ฐมนตรี เจ้ าสั งกัด หรื อนายกรั ฐมนตรี แล้ วแต่ กรณี ดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามคาวินิจฉั ย ของ ก.พ.ค.” ประกอบกับหนังสื อสานักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสื อเวียนที่
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ก.พ.ค. วินิจฉัยเรื่ องนี้ ว่า หลักเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกที่คณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองกาหนด
กลุ่มข้าราชการ และให้คะแนนเท่ากันในกลุ่ ม ทั้งที่ ขา้ ราชการในกลุ่ มเหล่ านั้นมี คุณสมบัติแตกต่างกัน เช่ น ผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ ง
นายอาเภอ 1 ปี จะมีคะแนนเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่ งนายอาเภอ 3 ปี หรื อผูม้ ีอายุราชการ 17 ปี มีคะแนนเท่ากับผูม้ ีอายุราชการ 22 ปี
นั้น ถือเป็ นการปฏิ บตั ิแบบเดี ยวกันกับผูท้ ี่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อันเป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ ที่ไม่เป็ นธรรม ประกอบกับเรื่ องนี้ ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งให้พิจารณาได้ว่า กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองในขณะนั้น (ผูอ้ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ซึ่ งเป็ นผูเ้ สนอหลักเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกด้านความอาวุโส และเป็ นผู้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้ดว้ ย) ได้ดาเนิ นการตามตามมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เกี่ยวกับการคัดค้านกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่กฎหมายห้ามพิจารณาทางปกครองตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้หรื อไม่ ดังนั้น เมื่อการดาเนินการดังกล่าวปรากฏว่าขัดต่อกฎหมายในเรื่ องความเป็ นกลางของเจ้าหน้าที่
ผูม้ ีหน้าที่ดาเนินการคัดเลือก ซึ่งในการพิจารณาทางปกครองห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงมีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นคู่กรณี ในเรื่ องนั้นเองทาการ
พิจารณาทางปกครอง ซึ่งรวมถึงห้ามมิให้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการคัดเลือกในครั้งนี้ ก.พ.ค. จึงมีคาวินิจฉัยให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยยกเลิกคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 28/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่สั่งแต่งตั้งผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกให้ดารงตาแหน่ ง
นายอาเภอ (อานวยการระดับสูง) จานวน 41 ตาแหน่ง

นร 1008/ว 46 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่ องแนวทางการดาเนิ นการกรณี ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัย
หรื อ ก.พ. มีมติให้ยกเลิ กคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ส่วนราชการถื อปฏิบตั ิ โดยมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับการยกเลิกคาสั่งแต่งตั้ง ซึ่ งมีผลทาให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ต้องกลับไปดารงตาแหน่งเดิม
ย้อนหลังไปในวันที่คาสั่งแต่งตั้ง (ฉบับที่ถูกยกเลิกเพิกถอน) มีผลบังคับใช้
ดังนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. โดย
ไม่สามารถส่ งเรื่ องให้ ก.พ.ค. พิจารณาใหม่ได้ และข้าราชการผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ ง
นายอาเภอ (อานวยการระดับสู ง) จานวน 41 ราย จะต้องกลับไปดารงตาแหน่ งเดิ ม ย้อนหลังไป
ในวันที่คาสั่งแต่งตั้ง (ฉบับที่ถูกยกเลิกเพิกถอน) มีผลบังคับใช้
2. หำกกระทรวงมหำดไทยไม่ เห็นด้ วยกับคำวินิจฉั ยของ ก.พ.ค. จะดำเนินกำร
อย่ ำงไรได้ หรื อไม่
ตามข้อ 56 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 กาหนดว่า “เมื่อได้ วินิจฉั ยเรื่ องร้ องทุกข์ และดาเนินการตามข้ อ 54 วรรคสอง
แล้ ว ให้ แจ้ งให้ ค่ ูกรณี ทราบเป็ นหนังสื อโดยเร็ ว คาวินิจฉั ยนั้นให้ เป็ นที่ สุด” นอกจากนี้ ในวรรคสอง
ของข้อ 56 นี้ ยังได้กาหนดว่า “ในกรณี ที่ผ้ ูร้องทุกข์ ไม่ เห็นด้ วยกับคาวินิจฉั ยเรื่ องร้ องทุกข์ ตาม
วรรคหนึ่ ง มีสิทธิ ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองชั้ นต้ นตามกฎหมายว่ าด้ วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ต่ อไปได้ ”
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อ 56 วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ค. ข้างต้นที่กาหนดให้สิทธิ
เฉพาะผูร้ ้องทุกข์ที่ไม่พอใจคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เท่านั้น ที่จะนาคดีไปฟ้ องศาลปกครองเพื่อตรวจสอบ
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กระทรวงมหาดไทยในฐานะคู่กรณี (ไม่ใช่ผรู ้ ้องทุกข์) จึงไม่อาจฟ้ องคดีต่อ
ศาลปกครองต่อไปได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักการในการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ ซึ่ งให้อานาจ
ก.พ.ค. ในการทบทวนคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. จึงเป็ นที่สุดในฝ่ ายบริ หาร
ซึ่ งส่ วนราชการต้องปฏิบตั ิตาม โดยไม่อาจโต้แย้งใด ๆ ได้
นอกจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีหนังสื อขอให้ ก.พ.ค. พิจารณาทบทวนคาวินิจฉัย
แล้ว นายอาเภอจานวนหนึ่งใน 41 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ก็ได้มีหนังสื อ
ร้องทุกข์มายัง ก.พ.ค. โดยอ้างว่า พวกตนได้รับทุกข์แสนสาหัส ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการถูกลงโทษ
เพราถูกลดทั้งระดับและตาแหน่ง ซึ่ งถื อเป็ นโทษหนักยิง่ กว่าการถูกลงโทษทางวินยั ทั้งที่พวกตน
มิได้มีส่วนร่ วมรู ้เห็นในการคัดเลือกด้วย
ก.พ.ค. ได้พิจารณาแล้วยังคงยืนยันในคาวินิจฉัยที่วนิ ิจฉัยว่า คาสั่งกระทรวงมหาดไทย
เป็ นคาสั่งที่มาจากกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชา คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
มิใช่คาสั่งลงโทษ ที่จะเสมือนว่าผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นผูก้ ระทาผิด รวมทั้ง ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัย
เฉพาะกระบวนการคัดเลือก ซึ่ งเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกตั้งแต่เริ่ มต้นมิได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 14
มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงเป็ น
การดาเนินการที่ขดั ต่อกฎหมายในเรื่ องความเป็ นกลางของเจ้าหน้าที่ผมู้ ีหน้าที่ดาเนินการคัดเลือก ซึ่ ง

ในการพิจารณาทางปกครองห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นคู่กรณี ในเรื่ องนั้นเองทาการ
พิจารณาทางปกครอง ซึ่ งก็ห้ามมิให้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการคัดเลือกในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตาม
นัยมาตรา 13 แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน อันแสดงให้เห็นว่า ก.พ.ค. ยังไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยว่า
นายอาเภอกลุ่มนี้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรื อกระทาการทุจริ ตแต่ประการใด ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 122 บัญญัติว่า “ข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ใดมี
ความคับข้ องใจอันเกิดจากการปฏิ บัติหรื อไม่ ปฏิ บัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็ นกรณี ที่ไม่ อาจ
อุทธรณ์ ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิ ร้องทุกข์ ได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กาหนดไว้
ในหมวดนี ”้ และมาตรา 123 วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า “การร้ องทุก ข์ ที่เหตุเกิ ดจากผู้บังคับบัญชา
ให้ ร้ องทุก ข์ ต่อ ผู้บัง คับ บัญชาชั้ นเหนื อ ขึ น้ ไป ตามลาดับ ” มาตรา 123 วรรคสอง บัญญัติว ่า
“การร้ องทุก ข์ ที่เหตุเกิ ดจากหั วหน้ าส่ วนราชการระดับกรมที่ อยู่ในบังคับบัญชาหรื อรั บผิ ดชอบ
การปฏิ บัติราชการขึ ้นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี หรื อต่ อ รั ฐมนตรี ปลัดกระทรวงรั ฐมนตรี เจ้ าสั งกั ด
หรื อนายกรั ฐมนตรี ให้ ร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.”
ดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุแห่ งทุกข์ของปลัดอาเภอกลุ่มนี้ จึงถือว่าเกิดจากคาวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค. ไม่ได้เกิดจากหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรี เจ้าสังกัด หรื อนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น เรื่ องร้องทุกข์ของนายอาเภอกลุ่มนี้ จึงไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ที่จะรับไว้พิจารณาได้
อย่างไรก็ตามหากนายอาเภอกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยก็สามารถฟ้ องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นต่อไปได้
จากมติ ก.พ.ค. ข้างต้น หลายท่านคงสงสัยว่า ในการฟ้ องคดี ต่อศาลปกครอง นั้น
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. จะฟ้ องใครให้เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดี ? คาตอบก็คือ ก.พ.ค.
นัน่ เอง เนื่องจากคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เป็ นคาสั่งทางปกครอง ดังนั้น ผูไ้ ด้รับผลจากคาสั่งทางปกครอง
จึงต้องฟ้ องผูอ้ อกคาสั่งทางปกครองให้ตกเป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีปกครอง ซึ่ งก็เท่ากับว่าการปฏิบตั ิงานของ
ก.พ.ค. สามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง องค์กรภายนอกจากฝ่ ายบริ หารอันจะเป็ นสิ่ งที่รับประกันได้
ประการหนึ่งว่าคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ต้อง “ยุติธรรม เป็ นธรรม และรวดเร็ ว”
นางสาวสุ ภาพร อารยะนรากูล
นิติกรชานาญการ สานักพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
สานักงาน ก.พ.

