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ความเป็นธรรมในการคดัเลอืกและแต่งตั้งข้าราชการ 

  เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่  การรับราชการนั้นยอ่มตอ้งเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการต่อไปเร่ือย ๆ  ซ่ึงกเ็ป็นเป้าหมายหน่ึงของผูท่ี้อยูใ่นวงราชการ  อยา่งไรกต็ามการเล่ือน
และแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน  นั้น  ยอ่มมีเง่ือนไขและกระบวนการตามท่ี ก.พ.  ก  าหนด  และ
ในการแต่งตั้ งในแต่ละต าแหน่งย่อมมีทั้ งผูท่ี้สมหวงัและผูท่ี้ผิดหวงัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
โดยเฉพาะในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  แต่ในกระบวนการบริหารงานบุคคลกมิ็ไดป้ล่อยใหผู้ท่ี้ผิดหวงั
เดียวดาย  โดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ยงัใหสิ้ทธิแก่ผูท่ี้ผิดหวงั
ในการท่ีจะร้องทุกขข์อความเป็นธรรมได ้ หากเห็นว่าตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการคดัเลือก
และแต่งตั้ง  ซ่ึงขั้นตอนและเง่ือนไขในการร้องทุกข ์ นั้น  เป็นไปตามกฎ ก.พ.ค.  ว่าดว้ยการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกข ์ พ.ศ. 2551 ท่านผูอ่้านท่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียด
ไดท่ี้  www.ocsc.go.th   

  ท่ีเกร่ินไปแลว้นั้น  เป็นเพียงน ้ าจ้ิมท่ีจะน าท่านผูอ่้านเขา้สู่กรณีท่ีเกิดข้ึนจริง  ซ่ึง
กรณีน้ีเป็นกรณีท่ีมีขา้ราชการผูห้น่ึง  ไดร้้องทุกขต่์อ ก.พ.ค.  วา่  ตนเป็นผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก        
ตามประกาศคณะกรรมการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนกับริหาร
ระดบัตน้  แต่ภายหลงัเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการคดัเลือกแลว้ไดมี้การแต่งตั้งผูส้มคัรรายหน่ึง  ซ่ึง
มิใช่ตนเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกในต าแหน่งดงักล่าว  ซ่ึงตนเห็นว่าการด าเนินการคดัเลือกดงักล่าว           
ไม่เป็นธรรม  ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และไม่เป็นธรรมอีกหลายประการ  
เป็นตน้วา่  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกไม่เคยมีประสบการณ์การท างานดา้นท่ีไดรั้บคดัเลือกมาก่อน  การพิจารณา
เป็นการพิจารณาตวับุคคลไวก่้อนการคดัเลือก  ซ่ึง ก.พ.ค. ไดรั้บเร่ืองน้ีไวพ้ิจารณาและไดด้ าเนิน
กระบวนการพิจารณา  รวมทั้งแสวงหาขอ้เท็จจริงตามกฎ ก.พ.ค.  ว่าดว้ยการร้องทุกขแ์ละ
การพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกข ์ พ.ศ. 2551  ท่ีสุด ก.พ.ค. ไดมี้ค  าวนิิจฉยัสรุปได ้ ดงัน้ี 
  ในการคดัเลือกและแต่งตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้น้ี  
หนงัสือเวยีนท่ีเก่ียวขอ้ง1  ไดก้  าหนดวา่  เม่ือจะมีการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัซ่ึงไม่เคยด ารง
ต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้  ใหด้ ารงต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้  ใหส่้วนราชการระดบักรม

                                                        
1
  หนงัสือเวียนท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในขณะเกิดเหต ุ คือ  หนงัสือส ำนกังำน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 16  ลงวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2552  ซึ่งได้ก ำหนด
กรณีกำรแตง่ตัง้ข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดบัต้น  โดยให้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนงัสือส ำนกังำน ก.พ.  ท่ี  นร 0708.1/ว 11 
ลงวนัท่ี  13  สิงหำคม  2542  และหนงัสือส ำนกังำน ก.พ.  ท่ี  นร  0701/ว 9  ลงวนัท่ี  15  สิงหำคม  2544  และหนงัสือส ำนกังำน ก.พ.  ท่ี  นร 1003/ว 13  
ลงวนัท่ี  21  สิงหำคม  2549  ท่ำนผู้อำ่นท่ีสนใจสำมำรถศกึษำรำยละเอียดได้ท่ี  www.ocsc.go.th 
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แจง้ช่ือต าแหน่ง  เลขท่ีต าแหน่ง  และขอ้มูลต่าง ๆ  ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณา  เช่น  หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการของแต่ละต าแหน่ง  เป็นตน้  
ไปยงักระทรวงเจา้สังกดั  เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญั  เพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดบัตน้  ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก อ.ก.พ.กระทรวง  และเม่ือ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้รับเร่ืองแลว้ให้ประชุมวิเคราะห์งานในต าแหน่งท่ีว่างหรือจะว่าง  
ก าหนดความรู้  ความสามารถ  คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานส าหรับต าแหน่ง  หรือเป็น
การก าหนดว่าพฤติกรรมแบบใด  หรือคุณลกัษณะแบบใดของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกท่ีจะสามารถ
ท างานนั้นไดป้ระสบความส าเร็จ  ซ่ึงไดแ้ก่  สมรรถนะหลกัทางการบริหาร  ซ่ึงอาจจะก าหนดน ้ าหนกั
ความส าคญัแต่ละดา้นเพิ่มข้ึนได ้  ก  าหนดสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี  ความประพฤติ  
ประวติัการรับราชการ  และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน  ซ่ึงอาจพิจารณาจากแนวคิด
ทศันคติ  ค่านิยมสร้างสรรคข์องนกับริหารท่ีพึงมี  การปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินการตาม
หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  ตลอดจนแรงจูงใจท่ีจะเป็นแรงขบัให้สามารถ
ปฏิบติังานไดป้ระสบความส าเร็จ  และก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือกสรร  วธีิการท่ีใชใ้นการประเมิน  
ขั้นตอนในการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญั  เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีว่างใหส้อดคลอ้ง
กบัหนงัสือเวียน  และประกาศรับสมคัรขา้ราชการพลเรือนสามญั  เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
นกับริหารระดบัตน้  โดยใหมี้ระยะเวลาในการรับสมคัรไม่นอ้ยกว่า  7  วนัท าการ  และตอ้งประกาศ
ใหท้ราบทัว่กนั  ล่วงหนา้ก่อนวนัเปิดรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่  3  วนัท าการ   

จากหลกัการของหนงัสือเวียนท่ีเก่ียวขอ้ง  พึงเห็นไดว้่าการออกประกาศรับสมคัรฯ  
เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  โดยก่อนท่ีจะออกประกาศรับสมัครฯ ได้  นั้ น  
คณะกรรมการคดัเลือกฯ จะตอ้งประชุมวิเคราะห์งานในต าแหน่งท่ีว่างหรือจะว่าง  ก าหนด
ความรู้ความสามารถ  คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานส าหรับต าแหน่ง  หรือก าหนดว่า
พฤติกรรมตามแบบใด หรือคุณลกัษณะแบบใดของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกท่ีจะสามารถท างานนั้น
ไดป้ระสบความส าเร็จ  ตลอดจนก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอนในการคดัเลือก  แลว้จึงออก
ประกาศรับสมคัรฯ  แต่ขอ้เทจ็จริงปรากฏว่า  อ.ก.พ. กระทรวงไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ  เม่ือวนัท่ี  5  ตุลาคม  2552  โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีตามหนังสือ
ส านกังาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี    นร  0701/ว 9  ลงวนัท่ี  15  สิงหาคม  2544  และใหมี้วาระ  1  ปี  
ต่อมาอีก  2  วนั  ไดมี้ประกาศคณะกรรมการคดัเลือกฯ  ลงวนัท่ี  7  ตุลาคม  2552  รับสมคัร
คดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้  (รองอธิบดี
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ใน  4  ส่วนราชการระดบักรม)  รวมทั้งส้ิน  7  อตัรา  แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าคณะกรรมการ
คดัเลือกฯ  ได้ประชุมเพื่อพิจารณาออกประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด  คงมีเพียงหลกัฐานว่า
คณะกรรมการคดัเลือกฯ ไดป้ระชุมกนัเพียง    2  คร้ัง  คือ  คร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี  27  ตุลาคม  2552  
เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร หลงัจากท่ีมีผูย้ื่นใบสมคัรครบแลว้  มีผูมี้สิทธิเขา้รับการ
คดัเลือกจ านวน  24  คน  และคร้ังท่ีสอง  เม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2552  เพื่อสัมภาษณ์ผูส้มคัร
แต่ละคน  และประเมินให้คะแนนผูส้มคัร          แต่ละคน  ปรากฏตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้  
คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  22  ตุลาคม  2552  และคร้ังท่ี  2/2552  เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  5  
พฤศจิกายน 2552  ตามล าดับ  จากข้อเท็จจริงจึงไม่มีหลักฐานให้พิจารณาได้ว่าประกาศ
คณะกรรมการคดัเลือกฯ  ลงวนัท่ี  7  ตุลาคม  2552  นั้น  ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือส านกังาน ก.พ.  ท่ี  นร  0701/ว 9  ลงวนัท่ี  15 สิงหาคม  2544  ครบถว้นทุกขั้นตอน   

  ส่วนการประเมินโดยการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์และพิจารณาจากวิสัยทศัน์โดย
กรรมการคดัเลือกประเมินใหค้ะแนนผูส้มคัรท่ีเขา้สัมภาษณ์ทุกคนของทุกส่วนราชการ  นั้น  หนงัสือ
ส านักงาน ก.พ.  ท่ี  นร 0701/ว 9  ลงวนัท่ี  15  สิงหาคม  2544  ไดก้  าหนดว่า  คณะกรรมการ
คดัเลือกฯ  ประกอบด้วย  ประธาน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ี ก.พ. แต่งตั้งจากรายช่ือท่ี อ.ก.พ.
กระทรวงเป็นผูเ้สนอ  และกรรมการ  ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวงแต่งตั้งจาก  อ.ก.พ.กระทรวงผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ี อ.ก.พ.กระทรวงมอบหมาย  1  คน  อ.ก.พ. กระทรวงซ่ึงไดรั้บเลือกจากขา้ราชการพลเรือนท่ี 
อ.ก.พ.กระทรวงมอบหมาย  1  คน  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมท่ีมีต าแหน่งว่าง  และผูแ้ทน
ส านกังาน ก.พ.  1  คน  และถา้มีต าแหน่งวา่งหลายส่วนราชการ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ  เขา้ประชุมพร้อมกนัได ้  พิเคราะห์แลว้หลกัการดงักล่าวมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงโดยไม่อาจแปลความไดว้่า  หัวหนา้ส่วนราชการระดบักรมท่ีมีต าแหน่งว่างของ
ส่วนราชการหน่ึง  สามารถเป็นกรรมการของส่วนราชการระดบักรมท่ีมีต าแหน่งว่างของอีก
ส่วนราชการหน่ึงได้  คงเป็นกรรมการได้เฉพาะส่วนราชการของตนเท่านั้น  และความใน
ตอนทา้ยท่ีก าหนดว่า  ถา้มีต าแหน่งว่างหลายส่วนราชการ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเขา้ประชุมพร้อมกนัได ้ ก็มีความหมายแต่เพียงว่าใหเ้ขา้ประชุมพร้อมกนัได ้ โดย
ไม่ตอ้งออกจากท่ีประชุมในขณะท่ีมีการพิจารณาของส่วนราชการอ่ืน  ซ่ึงเป็นขอ้สนบัสนุนให้
เห็นชดัเจนยิง่ข้ึนวา่  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมท่ีมีต าแหน่งว่างของส่วนราชการหน่ึงไม่ได้
เป็นกรรมการของส่วนราชการอ่ืนท่ีมีต าแหน่งว่างดว้ย  เพราะถา้เป็นกรรมการดว้ยแลว้ก็ไม่
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จ าเป็นต้องมีข้อความในวรรคน้ี  และหากจะพิจารณาว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็น
คณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองแลว้  ก็ไม่มีบทบญัญติัมาตราใดใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้แปลความไดว้่า  กรรมการท่ีเป็น
หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมท่ีมีต าแหน่งว่างเป็นกรรมการของส่วนราชการอ่ืนดว้ย  ดงันั้น  เม่ือ
ขอ้เท็จจริงปรากฏว่าในการประชุมของคณะกรรมการคดัเลือกฯ  เม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2552  
เพื่อสัมภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละคน  และประเมินให้คะแนนผูส้มคัรแต่ละคน  หวัหนา้ส่วนราชการ
ระดบักรมท่ีมีต าแหน่งว่าง  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการคดัเลือกของส่วนราชการระดบักรมส าหรับ
ต าแหน่งท่ีก าลงัพิจารณาอยู่นั้น  (เพราะมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมนั้นเป็นกรรมการ
คดัเลือกอยูแ่ลว้)  แต่กลบัประเมินและใหค้ะแนนแก่ผูส้มคัรในต าแหน่งท่ีก าลงัคดัเลือกดว้ย  จึง
เป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบ  และเม่ือตรวจสอบคะแนนของผูส้มคัรในต าแหน่งท่ีผูร้้องทุกข์
ร้องว่ามีการคดัเลือกไม่เป็นธรรม  นั้น  เม่ือตดัคะแนนของหัวหน้าส่วนราชการระดบักรมท่ีมี
ต าแหน่งว่าง  ท่ีไม่ใช่คณะกรรมการคดัเลือก  (ผูท่ี้ไม่มีสิทธิประเมินให้คะแนน)  ออกแล้ว 
ปรากฏว่า  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกเปล่ียนไปจากเดิม โดยผูไ้ดค้ะแนนล าดบัท่ีหน่ึงเปล่ียนเป็นล าดบัท่ีสาม 
และผูไ้ดค้ะแนนล าดบัท่ีสามเปล่ียนเป็นล าดบัท่ีหน่ึง   

  ส าหรับการเสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยเรียงตามคะแนน  ต่อปลดักระทรวง  
ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุ  นั้น  หนงัสือส านกังาน ก.พ.  ท่ี  นร  0701/ว 9  ลงวนัท่ี  15 สิงหาคม  2544  
ก าหนดวา่  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกฯ พิจารณาคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง
จ  านวนไม่เกิน  3  ช่ือต่อ  1  ต  าแหน่ง  พร้อมทั้งระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละ
ต าแหน่ง  เพื่อเสนอให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  พิจารณาแต่งตั้ง  ซ่ึงตามขอ้เทจ็จริง
ปรากฏว่า  ในต าแหน่งท่ีผูร้้องทุกขร้์องว่ามีการคดัเลือกไม่เป็นธรรม  นั้น  ปรากฏว่า  เป็นต าแหน่ง
นกับริหารระดบัตน้  (รองอธิบดี)  ของกรม  ซ่ึงคดัเลือกในคร้ังน้ี  2  อตัรา  คณะกรรมการคดัเลือกฯ  
จึงเสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยเรียงตามคะแนน  จ านวน  6  ราย  ในคราวเดียวกนั  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งของปลดักระทรวง  ซ่ึงท่ีสุดปลดักระทรวงไดเ้ห็นชอบคดัเลือกและ
แต่งตั้งผูท่ี้ไดค้ะแนนในล าดบัท่ี  1  และล าดบัท่ี  2  เป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหแ้ต่งตั้ง  จากนั้นกระทรวง
จึงไดมี้ค  าสั่งแต่งตั้งขา้ราชการผูไ้ดรั้บเลือกดงักล่าวใหด้ ารงต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้  จาก
ขอ้เทจ็จริงพึงเห็นไดว้า่  การเสนอช่ือในเชิงคณิตศาสตร์ท่ีว่า  ถา้มีต าแหน่งว่าง  2  ต  าแหน่ง  กเ็สนอ
ไม่เกิน  6  ช่ือ  นั้น  อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีอ  านาจสั่งบรรจุพิจารณาเลือกแต่งตั้งผูไ้ด้
คะแนนในล าดบัท่ี  4  ถึงล าดบัท่ี  6  เป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกได ้ ซ่ึงขดักบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดว่า 
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ไม่เกิน  3  ช่ือต่อ  1  ต  าแหน่ง  (Rule of Three)  ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเวียนขา้งตน้  และ
วิธีการเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสม  นั้น  ควรเสนอแยกเป็นกลุ่มส าหรับต าแหน่งว่างแต่ละต าแหน่ง 
และเสนอต าแหน่งละไม่เกิน  3  ช่ือ  พร้อมระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละ
ต าแหน่งดว้ย 
  จากเหตุผลท่ีพิเคราะห์เป็นล าดับมาแล้วข้างต้น ก.พ.ค. จึงเห็นว่า  ประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารระดับตน้  การประเมินให้คะแนนการสัมภาษณ์และพิจารณาวิสัยทศัน์
ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกฯ  รวมทั้งการเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีไดรั้บการคดัเลือกในกรณีน้ี 
ด าเนินการโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ  ขั้นตอน  หรือวิธีการ  อนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี  นร  0701/ว 9  ลงวนัท่ี  15  สิงหาคม  2544  จึงเป็นการด าเนินการ
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  เป็นผลใหค้  าสั่งแต่งตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้ 
อนัออกโดยสืบเน่ืองจากกระบวนการท่ีไม่ชอบดงักล่าว  ไม่ถูกตอ้งดว้ย  จึงมีค  าวินิจฉยัให้ยกเลิก
ค าสั่งแต่งตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งนกับริหารระดบัตน้   และใหด้ าเนินการเสียใหม่ใหถู้กตอ้ง 
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