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จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๓๐ คน
สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
CoP วันนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง วิธีระงับความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการ
บริหารงานภาครัฐ ทีมงาน KM ขอขอบคุณนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นิติกร ชํานาญการพิเศษ
และ น.ส.ปยพรรณ พรหมเมศร นิติกร ปฏิบัติการ สกม.สป. ที่ไดมาเปนวิทยากรในวันนี้
สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม CoP
วิทยากรไดกลาวถึงเรื่อง วิธีระงับความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการบริหารงานภาครัฐ
ดังนี้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
"คํา สั่ ง ทางปกครอง" หมายความว า
๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชนการสัง่ การ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมงุ หมายแกกรณีใด
หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
การทบทวนคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี
และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจง
คําสั่งดังกลาว คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
อางอิงประกอบดวย การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองเวนแตจะมีการ
สั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ ศาลปกครองมี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ในเรื่ อ ง ดั ง ต อ ไปนี้
๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ รัฐกระทําการโดยไม
ชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรื อการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมี
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน าที่ หรือไมถูกต องตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปน การสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือ
สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเกินสมควร
๓) คดี พิพาทเกี่ยวกับ การกระทํ าละเมิด หรื อความรั บ ผิด อยางอื่ น ของ หน ว ยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม กฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง
หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลย ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ลาชาเกินสมควร
๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน หรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวน การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยง เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาล
ปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไ ขหรือบรรเทาความเดื อดรอนหรือความเสียหาย หรือยุติข อ
โตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดใน
มาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความ เดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองใน
เรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตาม
กฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการ

๓
มาตรา ๔๕ คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
๔) คําขอของผูฟองคดี
๕) ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบฉันทะให
ฟองคดีมาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชดั เจน หรือไมอาจเขาใจได ใหสํานักงาน
ศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง ในการนี้ ให
ถือวันที่ยื่นฟองครัง้ แรกเปนหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคํา
ฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดี
ตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาการกระทําของผูแ ทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟอง
คดีทุกคน
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชดั เจน หรือไมอาจเขาใจได ใหสํานักงาน
ศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไข เพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถกู ตอง ในการนี้ให
ถือวันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคํา
ฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดี
ตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟอง
คดีทุกคน
การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุน
ทรัพยในอัตราตามที่ระบุไวในตาราง ๑ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีที่มีคํา
ขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได
ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเอง หรือจะมอบ
อํานาจใหทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดกําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได
มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอ ตอ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมได
รับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจง ที่ผูฟอง
คดีเห็นวาไมมีเหตุผลแลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะ กําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๐ คําสั่งใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผอู อกคําสั่งระบุ วิธีการยื่นคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย
ในกรณีที่ปรากฏตอผูออกคําสั่งใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูนั้น

๔
ดําเนินการแจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคําสั่งทราบโดยไมชักชา ในกรณีนี้ใหนับระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหม นับแตวนั ที่ผูรับคําสัง่ ไดรับแจงขอความดังกลาว ถาไมมีการแจงใหม
ตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองมี กําหนดนอยกวาหนึ่งป ใหขยายเวลาสําหรับยื่นคํา
ฟองเปนหนึ่งนับแตวันที่ ไดรับคําสั่ง
มาตรา ๕๑ การฟองคดีตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให ยืน่ ฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอน การพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจาก
บุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่งไป
ยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ตุลาการในที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ
ประกอบดวย
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอาํ นาจกําหนดคําบังคับ อยางหนึง่ อยาง
ใดดังตอไปนี้
๑) สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือ บางสวน ในกรณีที่มี
การฟองวาหน วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรั ฐกระทําการโดยไมชอบดว ยกฎหมายตาม
มาตรา ๙วรรคหนึ่ง (๑)
๒) สั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
๓) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ โดยจะ
กําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรั บ ผิด ของหน ว ยงานทางปกครองหรื อเจ าหน า ที่ข องรัฐ หรื อ การฟอ งเกี่ย วกั บสั ญ ญาทาง
ปกครอง
๔) สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิ หรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีที่มีการฟอง ใหศาลมีคํา
พิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น
๕) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑๐ การรองทุกข
มาตรา ๑๒๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัตหิ รือไม
ปฏิบัติตอตนของผูบงั คับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณได ผูน ั้นมี
สิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้
มาตรา ๑๒๓ การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้น
เหนือขึ้นไปตามลําดับ

๕
วรรคสอง การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี
เจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
วรรคสาม เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการใหเปน
ตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
วรรคทาย การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหเปนตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การร องทุกข หมายถึ ง การร อ งเรี ยนต อผูบังคั บบัญ ชาชั้น เหนื อขึ้ น ไปหรื อต อ ก.พ.ค.
(คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม) วาตนมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอ
ตนของผูบังคับบัญชา
ตัวอยางเชน ไมไดรับแตงตั้งในตําแหนงตางๆ การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน
การยาย การโอน เปนตน
การแตงตั้ง หมายถึง การแตงตั้งผูที่เปนขาราชการแลว ใหดํารงตําแหนงซึ่งเปนการทําใหมี
อํานาจหนาที่ตามตําแหนงนั้น ๆ เชนการแตงตั้งผูที่ไดรับการบรรจุ การแตงตั้งโยกยาย การแตงตั้งผู
ไดเลื่อนระดับตําแหนง
การเลื่อนตําแหนงขาราชการ เปนกรณีหนึ่งของการแตงตั้งขาราชการ ซึ่งอาจมีหลักเกณฑ
วิธีการ หรือกระบวนอยางใดอยางหนึ่ง เชนตองผานการสอบแขงขัน หรือการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น หรืออาจจะเปนการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นก็ได
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบแกขาราชการอยางหนึ่ง โดย
ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาความดีความชอบจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการรายนั้น
เพื่อที่จะมีคําสั่งเลื่อนหรือไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการ ซึ่งจะมีการประเมินปละ ๒ ครั้ง
การยาย คือ การยายขาราชการผูใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งโดยปกติจะตองยาย
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิม แตบางกรณีก็อาจยายไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิมได เมื่อไดรับอนุมัติจากองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นๆ
ซึ่งตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
การรองทุกข เปนวิธีการหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดระบายความคับของใจใน
การปฏิบัติ ข องผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริ ห ารงานบุคคล ว ามีการกระทําที่ไ มถู กต อง เพื่อให
ผูบังคับบัญชาไดมีโอกาสทบทวน แกไข หรือชี้แจงเหตุผลใหผูรองทุกขไดทราบและเขาใจ หรือเพื่อให
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือตอ ก.พ.ค. พิจารณาใหความเปนธรรมแกตนตามสมควร
คูกรณี หมายความวา ผูรองทุกขและคูกรณีในการรองทุกข
คูกรณีในการรองทุกข หมายความวา ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข
พนั กงานผูรั บคําร องทุกข หมายความว า เจาหน าที่สํานั กงาน กพ. มอบหมายให เปน
ผูดําเนินการรับคํารองทุกข การตรวจคํารองทุกข และการดําเนินงานธุรการอยางอื่นตาม กฎ ก.พ.ค.
นี้ และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการ

๖
รองทุกข หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ที่มีหนาที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
ดวยความคับของใจอันเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
๑) ไม ช อบด ว ยกฎหมาย ไม ว า จะเป น การปฏิ บั ติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ โ ดยไม มี อํ า นาจหรื อ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดสําหรับการนั้น หรือโดยไมสุจริต
๒) เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน
หรือสรางภาระใหเกิดขึ้นเกินสมควร
๓) เปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ
๔) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางอยางอันเปนใหเสียสิทธิหรือไมไดรับ
สิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
๕) ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอื่นใดที่ไมเปนไปตามระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ. นี้ ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้
๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพขององคกรและ
ลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
๓) การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การเลื่ อ นตํ า แหน ง และการให ป ระโยชน อื่ น แก
ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพ และความประพฤติ และจะนํา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองจะรองทุกขตอใคร
ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับคือ
๕.๑ กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคที่
ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด เชน เหตุเกิดจากนายอําเภอ ใหรองทุกขตอ ผูวาราชการจังหวัด และให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
๕.๒ กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางทีต่ ่ํา
กวาอธิบดี เชน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานักใหรองทุกขตออธิบดี และใหอธิบดีเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกข สําหรับกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงนั้น ถาเหตุเกิดจากผูอํานวยการสํานักใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงใหรองทุกขตอปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
รองทุกข
๕.๓ กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี ใหรองทุกขตอ
ปลัดกระทรวงซึ่งเปนผูบังคับบัญชารองทุกข และใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
๕.๔ กรณี ที่ เ หตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากปลั ด กระทรวง รั ฐ มนตรี เ จ า สั ง กั ด หรื อ
นายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. (คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม) อนึ่ง คําสั่งตางๆ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน บรรจุแตงตั้ง เลื่อน ยาย โอน นั้น ถาทํา
ใหขาราชการเกิดความคับของใจแลวจะตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. ทุกกรณี

๗
การรองทุกขตองทําอยางไร
การรองทุกขใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นไมได และตองทําคํา
รองทุกขเปนหนังสือยื่นตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบหรือถือวาทราบ
เหตุแหงการรองรองทุกข โดยคํารองทุกขใหใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมีสาระสําคัญ คือ
๑) ชื่อ ตําแหนง สังกัด และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการรองทุกขของผูรองทุกข
๒) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนเหตุแหงการรองทุกข
๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูรองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่องรองทุกข
๔) คําขอของผูรองทุกข
๕) ลายมื อ ชื่ อ ของผู ร อ งทุ ก ข หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมายให ร อ งทุ ก ข แ ทนกรณี ที่ จํ า เป น
มอบหมายใหผูอื่นรองทุกขแทนไดหรือไม
ผูมีสิทธิรองทุกขจะมอบหมายใหบุคคลอื่นรองทุกขแทนตนไดแตเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
เทานั้น คือ กรณี
๑) เจ็บปวยจนไมสามารถรองทุกขไดดวยตนเอง
๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวา ไมอาจรองทุกขไดทันภายในเวลาที่กําหนด และ
๓) มีเหตุ จําเปน อยางอื่นที่ผูมีอํานาจวิ นิ จฉั ยร องทุกข เห็น สมควร ทั้งนี้ จะต องทําเปน
หนังสือลงลายมือชื่อผูมีสิทธิรองทุกขพรอมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจําเปน ถาไมสามารถลงลายมือชื่อได
ใหพิมพลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน หนังสือรองทุกขตองสงหลักฐาน
ใดบาง หนังสือรองทุกข ตองสงหลักฐานใดบาง
๑) การยื่นคํารองทุกข ใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมคํารองทุกขดวย กรณีที่ไมอาจ
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของได เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานทาง
ปกครอง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บุ ค คลอื่ น หรื อ เพราะเหตุ อื่ น ใด ให ร ะบุ เ หตุ ที่ ไ ม อ าจแนบ
พยานหลักฐานไวดวย
๒) ใหผูรองทุกขทําสําเนาคํารองทุกขและหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยใหผูรองทุกขรับรอง
สําเนาถูกตอง ๑ ชุด แนบพรอมคํารองทุกขดวย กรณีที่มีเหตุจําเปนตองมอบหมายใหบุคคลอื่น รอง
ทุกขแทนก็ดี ใหแนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแตงตั้งไปดวย
๓) ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของผูมีอํานาจวินิจฉัยรอง
ทุกข ใหแสดงความประสงคไวในคํารองทุกขดวย หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได ตอตองยื่น
หนังสือกอนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเริ่มพิจารณายื่นหนังสือรองทุกขไดที่ใด
การยื่นหนังสือรองทุกขทําได ๒ วิธี
๑) ยื่ น ต อ พนั ก งานผู รั บคํ าร อ งทุกข ที่สํา นั กงาน กพ. (กรณีร องทุกข ต อ ก.พ.ค.) หรื อ
เจาหนาที่ผูรับหนังสือ ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณของผูบังคับบัญชา หรือของผูบังคับบัญชาที่
เปนเหตุแหงการรองทุกข หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
๒) สง หนั งสื อร องทุ กข ทางไปรษณีย ลงทะเบี ยน โดยถื อวั น ที่ ทํา การไปรษณีย ต น ทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือรองทุกขเปนวันยื่นคํารองทุกข โดยใหสงไปยังผูบังคับบัญชา หรือสงไปยัง
สํานักงาน กพ. (กรณีรองทุกขตอ ก.พ.ค.)

๘
ตัวอยาง ก.พ.ค.ไมรับเรื่องคับของใจที่มาจากกฎหรือหนังสือเวียน ก.พ. ไวพิจารณากรณี
นักวิชาการปาไมชํานาญการ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชกับพวก ๒๑ ราย ไดมีหนังสือ
ถึงเลขาธิการ ก.พ.ร. รองทุกขขอความเปนธรรม รวมสองประเด็นหลักไดแก
๑) การที่กรมไมปฏิบัติตามหนังสือเวียนของ ก.พ ว. ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
ทําใหผูรองกับพวกเสียสิทธิอันควรไดรับในการเลื่อนตําแหนงจากนักวิชาการปาไมชํานาญการ เปน
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ นับตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน
๒) ทําใหเสียรายไดจากการที่ไมมีตําแหนงชํานาญการพิเศษรองรับ เนื่องจากเงินเดือน
นักวิ ชาการปาไมร ะดั บชํานาญการนั้ น จะไปตั น อยูที่ ๓๖,๐๒๐ บาท ความไมเปนธรรมนี้เกิด ขึ้ น
เนื่องจากเมื่อครั้งที่สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการปรับโครงสรางเขาสูระบบแทง ผูรองทุกขซึ่งดํารง
ตําแหน งเจาหน าที่บริ ห ารงานปาไม ๗ และได รับปริญ ญาวิ ทยาศาสตร มหาบัณฑิต จากคณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถูกกําหนดใหดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไมระดับชํานาญการ
ในขณะที่ ข า ราชการอื่น ในระดั บเดี ย วกั น ที่ ไ ม ไ ด รั บ ปริ ญ ญามหาบั ณฑิ ต กลั บได รั บตํ าแหน งเจ า
พนักงานปาไมอาวุโส ซึ่งเงินเดือนจะไปวันที่ ๔๗,๔๕๐ บาท
หาก ก.พ.ร. ไมสามารถแกไขปญหาที่รองทุกขได ผูรองทุกขกับพวกก็จะไดฟองรองตอ
ศาลปกครองตอไป ซึ่ง ก.พ.ร. ได สงเรื่องมาให ก.พ. โดย ก.พ. ไดสงตอมายัง ก.พ.ค. อีกทอดหนึ่ง
ก.พ.ค.พิจารณาแลวเห็นวา
๑) สาระสําคัญของหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรมของผูรองทุกข มีเหตุแหงการรอง
ทุกขเกิดจากอธิบดี จึงตองรองทุกขตอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากผล
การพิจารณาวินิจฉัยเปนประการใด และผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย ก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครองตอไป
๒) นอกจากนี้ ยั ง ได พิ จ ารณาว า กรณี นี้ ไ ม ใ ช เ ป น เรื่ อ งที่ ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง ไม
สอดคลองกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ แตเปนเรื่องที่ผูรองเห็นวากรมไมปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว. ๒๕ ป ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ดังนั้น เรื่องนี้จึงไมเขาหลักเกณฑการคุมครองระบบคุณธรรมตาม
มาตรา ๑๒๖ จึงวินิจฉัยไมรับเรื่องรองทุกขนี้ไวพิจารณา โดยผูรองทุกขสามารถฟองศาลปกครองกรณี
ที่ไดรับผลกระทบจากกฎ ระเบียบ หลักเกณฑของ ก.พ. ซึ่งปจจุบันก็มีคดีในลักษณะนี้หลายคดีที่ฟอง
สํานักงาน ก.พ.
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