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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม” 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 





























พลเรือเอก ศักด์ิสิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนท่ีหน่ึง 

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนท่ีสอง 

พลเรือเอก พิจารณ  ธีรเนตร 
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามญั 

พลโท อําพน  ชูประทุม 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนท่ีสาม 

ศาสตราจารย นิสดารก  เวชยานนท 
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 

รองศาสตราจารย ทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน 
รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 

นายสีมา  สีมานันท 
กรรมาธิการวิสามัญ 

และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 

ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

นาวาเอก พิสุทธิ์  แดงเผือก 
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนท่ีหน่ึง 

พันเอก สมโชค  แดงบรรจง 
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนท่ีสอง 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจรวยพร  ธรณินทร 
กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 
กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก วิสุทธิ์  นาเงิน 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายณรงค  บุญโญ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายสุทธินนัท  สาริมาน 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามญั 

นายชาญวิทย ไกรฤกษ 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามญั 

นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ 
กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

นายมณเฑียร  บุญตัน 
กรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายสรรเสริญ  พลเจียก 
กรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก อรุณ  สมตน 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นาวาอากาศเอก ทิพชัย  ทิพยุทธิ์ 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามญั 





สารบัญ 

หนา 
สารจากประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญ (๑) - (๔) 
บทสรุปสาํหรับผูบริหาร (ก) - (ฒ) 
บทนํา  ๑ 
ที่มาและสภาพปญหา  ๑ 
วัตถุประสงคของการพิจารณาศึกษา  ๓ 
ขอบเขตการพิจารณาศึกษา  ๓ 
วิธีการพิจารณาศึกษาและแหลงที่มาของขอมูล ๓ 
ส่ิงท่ีคาดวาจะไดรบัจากการพิจารณาศึกษา ๔ 
บทท่ี ๑ ระบบอุปถัมภในสงัคมไทย  ๕ 

๑.๑ ระบบอุปถัมภ ๕ 
๑.๑.๑ ความหมายของระบบอุปถัมภ ๕ 
๑.๑.๒ ความเปนมาของระบบอุปถัมภ  ๖ 
๑.๑.๓ ประเภทของระบบอุปถัมภ  ๗ 
๑.๑.๔ ลักษณะความสัมพันธทางสังคมของระบบอุปถัมภ ๗ 

๑.๒ ระบบอุปถัมภในสังคมไทย ๘ 
๑.๒.๑ ความเปนมาของระบบอุปถมัภในสังคมไทย ๘ 
๑.๒.๒ ระบบอุปถัมภกับวัฒนธรรมแบบไทย ๙ 
๑.๒.๓ ลักษณะของระบบอุปถมัภในสังคมไทย  ๑๐ 
๑.๒.๔ คานิยมสังคมไทย  ๑๑ 
๑.๒.๕ ลักษณะที่ไมดีของสังคมไทย ๑๔ 
๑.๒.๖ ลักษณะคานิยมระบบอุปถัมภในสังคมไทย  ๑๕ 
๑.๒.๗ คําเปรียบเปรยและคําพังเพยท่ีอยูในสังคมไทย ๑๖ 
๑.๒.๘ ผลเสียหายจากระบบอุปถัมภที่มีตอสังคมไทย ๑๖ 

บทท่ี ๒ ระบบอุปถัมภและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับระบบราชการไทย ๑๙ 
๒.๑ ระบบราชการ ๑๙ 
๒.๒ ระบบราชการไทย ๒๒ 

๒.๒.๑ ความเปนมาของระบบราชการไทย ๒๒ 
๒.๒.๒ กฎเกณฑและหลักวิชาการท่ีควรนํามาปฏิบัติในระบบราชการ ๓๑ 

๒.๓ ลักษณะและโอกาสที่ทําใหเกิดระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย  ๔๑ 
๒.๔ แนวคิดการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการของตางประเทศ  ๔๔ 

๒.๔.๑ สาธารณรัฐสิงคโปร  ๔๔ 
๒.๔.๒ สาธารณรัฐเกาหลี  ๔๕ 
๒.๔.๓ ประเทศญี่ปุน  ๔๘ 



สารบัญ (ตอ) 
 
๒.๔.๔ สหรัฐอเมริกา       ๕๑ 
๒.๔.๕ สาธารณรัฐประชาชนจีน      ๕๒ 

บทท่ี ๓ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย   ๕๗ 
๓.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญ       ๖๐ 
๓.๒ ขาราชการทหาร        ๗๔ 
๓.๓ ขาราชการตํารวจ        ๘๓ 
๓.๔ ขาราชการสวนทองถิ่น       ๙๒ 
๓.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ       ๙๘ 
๓.๖ สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย ๑๐๕ 

บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเสียหายจากปญหาระบบอุปถัมภ    ๑๑๑ 
ท่ีมีผลตอระบบราชการไทยและประเทศชาติ 
๔.๑ ดานการบริหารงานบุคคล       ๑๑๔ 
๔.๒ ดานการทุจริตคอรรัปชัน       ๑๑๘ 
๔.๓ ดานการบริการประชาชน       ๑๒๖ 
๔.๔ สรุปผลการวิเคราะหความเสียหายจากระบบอุปถัมภ   ๑๓๑  

ที่มีผลตอระบบราชการไทยและประเทศชาติ      
บทท่ี ๕ การวิเคราะหกระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภ  ๑๓๕ 

ท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทย  
๕.๑ กฎหมาย และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใหความเปนธรรม  ๑๓๖ 
๕.๒ การดําเนินงานของหนวยงานกับกระบวนการใหความเปนธรรม  ๑๗๕ 
๕.๓ จํานวน ประเภทของคดี ผลของคดี และการรองทุกข   ๑๙๓ 
๕.๔ ตัวอยางของคดี และการรองทุกข      ๑๙๙ 
๕.๕ สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการใหความเปนธรรม    ๒๑๒ 

จากปญหาระบบอุปถัมภ 
บทท่ี ๖ แนวความคิดในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย  ๒๒๓ 

ใหเปนรูปธรรม 
๖.๑ ความหมายและหนทางสูความเปนรูปธรรม     ๒๒๓ 

๖.๑.๑ ความหมายของคําวารูปธรรม     ๒๒๓ 
๖.๑.๒ หนทางสูความเปนรูปธรรม      ๒๒๔ 

๖.๒ แนวความคิดการแกไขปญหาระบบอปุถัมภในระบบราชการไทย  ๒๒๘ 
ใหเปนรูปธรรม 
๖.๒.๑ ดานคานิยมและวัฒนธรรม      ๒๒๘ 
๖.๒.๒ ดานลักษณะของการเกิดระบบอุปถัมภ    ๒๒๙ 
๖.๒.๓ ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ัง   ๒๓๐ 
๖.๒.๔ ดานนโยบายการปฏิบตัิราชการ     ๒๓๒ 



สารบัญ (ตอ) 

๖.๒.๕ ดานการบริหารงานบคุคล  ๒๓๓ 
๖.๒.๖ ดานกระบวนการใหความเปนธรรม ๒๓๖ 
๖.๒.๗ ดานสังคม  ๒๓๗ 
๖.๒.๘ ดานวิชาการ  ๒๓๘ 

๖.๓ การเสนอใหเปนวาระแหงชาติและการดําเนินการในระยะเรงดวน ๒๓๙ 
๖.๓.๑ การเสนอใหการแกไขปญหาระบบอุปถัมภเปนวาระแหงชาติ ๒๓๙ 
๖.๓.๒ กรอบแนวคิดยุทธศาสตรเพ่ือการแกไขปญหา ๒๔๑ 
๖.๓.๓ วาระเรงดวนตอการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ  ๒๕๑ 

ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 
บทท่ี ๗ ขอเสนอแนะของฝายนิติบัญญัติ ๒๕๕ 

๗.๑ ขอเสนอแนะการดําเนินการดานนิติบัญญัติ ๒๕๕ 
๗.๒ ขอเสนอแนะการดําเนินการดานบริหาร ๒๕๗ 
๗.๓ ขอเสนอแนะการดําเนินการดานตุลาการ ๒๖๑ 

และกระบวนการใหความเปนธรรม  
๗.๔ ขอเสนอแนะการดําเนินการดานสังคมและการรับรู ๒๖๒ 

ภาคผนวก ๒๖๗ 
ภาคผนวก ก ทฤษฎี หลักวชิาการ และประมวลกฎเกณฑเกี่ยวกับ  ๒๖๙ 

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
ภาคผนวก ข กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ   ๓๐๑ 

กับการบรหิารงานบุคคลของสวนราชการทุกประเภท 
ภาคผนวก ค รายชือ่องคกรอิสระและองคกรภาคประชาสังคม  ๓๒๑ 

ท่ีเกี่ยวของกบัการเสรมิสรางธรรมาภิบาล คุณธรรม จรยิธรรม 
การใหความเปนธรรม และการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน 

ภาคผนวก ง บทความและขาวท่ีเกี่ยวของกบัการดําเนินงาน  ๓๒๗ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามญั 

ภาคผนวก จ ญตัต ิเรื่อง ขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ๓๖๓ 
พิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอปุถมัภ 
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม  
(พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชดิบญุเมือง เปนผูเสนอ) 













บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ระบบราชการถือเปนเสาหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
นอกเหนอืจากภาคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน โดยระบบราชการมีบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ี จํานวนกวา ๒ ลานคน ซึ่งจะตองเปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนตามนโยบายและมาตรการ
ของรัฐบาลในการบริหารบานเมืองใหสําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนของประเทศชาต ิ
และประชาชน อยางไรก็ตาม ไมอาจปฏิเสธไดวา เหตุผลประการหนึ่งท่ีทําใหระบบราชการไทย 
ไมสามารถพัฒนารุดหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะระบบราชการในสังคมไทยยังมีการใชระบบ
อุปถัมภ ซึ่งเปนระบบท่ียึดถือความพึงพอใจของบุคคลเปนสําคัญ มิไดคํานึงถึงหลักคุณธรรม 
ความเสมอภาค ความรูความสามารถ ความมั่นคง และความเปนกลางทางการเมือง ที่ผานมาแมจะมี
ความพยายามปฏิรูประบบราชการและการปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคล เพ่ือขจัดปญหาจากระบบ
อุปถัมภใหหมดส้ินไป แตปรากฏวา ในระบบราชการยังมีการใชระบบเสนสาย พวกพอง และใชดุลพินิจ
ตามอําเภอใจของผูมีอํานาจ จนทําใหขาราชการขาดขวัญกําลังใจ คนเกงคนดีไมสามารถอยูในระบบได 
หรือถูกผูมีอํานาจใชไปในทางสวนตัว กลายเปนชองทางใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน กระทบตอ
ประสิทธิภาพของระบบราชการ กอใหเกิดผลเสียหายอันใหญหลวงตอภาพลักษณและชื่อเสียง 
ของประเทศชาติ หากปญหาระบบอุปถัมภนี้ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ก็จะกลายเปนวัฒนธรรม 
ที่ฝงรากลึกจนไมสามารถแกไขได และสรางความเสียหายตอประเทศชาติตลอดไป  

การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระบบราชการ
และวัฒนธรรมการทํางานของราชการยังคงถูกแทรกซึมดวยระบบอุปถัมภมาโดยตลอด ขาราชการไทย 
สวนหนึ่งยังยึดโยงกับความเชื่อในเรื่อง “ผูใหญ - ผูนอย” “การใหความชวยเหลือ” “การฝากเนื้อฝากตัว” 
“การทดแทนบุญคุณ” “ขาเกาเตาเล้ียง” จึงเกิดระบบท่ีเรียกวา เจานายเกาลูกนองเกาท่ีตางอุปถัมภค้ําชู
ชวยเหลือตอบแทนกัน เจานายเกานั้นก็ยอมตองมีเจานายเกาของตนอีกทอดหนึ่งท่ีจะตองชวยเหลือ 
ตอบแทนสืบเนื่องกันไป ทําใหระบบอุปถัมภยังคงฝงลึกไปท้ังระบบราชการไทย อีกทั้งยังพัฒนาการจาก
ความสัมพันธสวนบุคคลมาเปนความสัมพันธในเชิงผลประโยชนเขามาเกี่ยวพัน ประกอบกับปจจุบัน 
ความสัมพันธระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และขาราชการประจําเปนไปในลักษณะท่ีไมสมดุล ทําใหเกิด
วงจรที่ขาราชการชั้นผูนอยวิ่งเขาหาขาราชการชั้นผูใหญ สวนขาราชการชั้นผูใหญก็จะวิ่งหานักการเมือง 
ในฐานะผูท่ีเขามาใชอํานาจรัฐและมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เล่ือนยศ เล่ือนตําแหนง 
และนักธุรกิจเขามาวิ่งเตนในระบบราชการ เพ่ือเสนอผลประโยชนตอบแทนใหกับขาราชการและนักการเมือง 
โดยแลกกับผลประโยชนทางธุรกิจหรือสิทธิพิเศษในการทําธุรกิจ 

เมื่อวิเคราะหถึงความเสียหายท่ีมีผลตอระบบราชการไทยจะพบวาระบบอุปถัมภ 
ไดสรางความเสียหายในหลายมิติ โดยความเสียหายท่ีประเทศชาติตองสูญเสียไปเหลานั้นกลับไปสราง
ประโยชนใหกับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ท่ีไมใชเพ่ือประโยชนของบานเมือง ทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ 
เกิดความไมถูกตอง ไมเปนธรรม ซึ่งสามารถสรุปความเสียหายที่สําคัญได ๓ ดาน ดังนี้ 



  (ข)  

(๑) ดานการบริหารงานบุคคล ผลเสียหาย คือ ระบบราชการเสียโอกาสที่จะไดคนดี
คนเกงเขามาในระบบ แตกลับไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่ไมเหมาะสมกับตําแหนง 
ทําใหคนดีคนเกงในระบบทอแท ขาดขวัญกําลังใจ ขาดความมุงมั่นในการทํางาน จนทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานของหนวยงานราชการลดลง องคกรไมพัฒนาหรือพัฒนาไปไดชา ขาดความสามัคคี  
เกิดความขัดแยงในองคกร บุคลากรไมมุงเนนการสรางผลงาน แตมุงเนนการเขาหาผูมีอํานาจ  
ประจบ สอพลอ ขาราชการถูกใชเปนเครื่องมือของผูมีอํานาจ เกิดการเลือกปฏิบัติตอขาราชการ 
ในหนวยงาน  

(๒) ดานการบริการประชาชน  ผลเสียหาย คือ  ประชาชนมีคานิยมท่ีไมด ี
ในการรับบริการจากภาครัฐ  โดยมักหาชองทางท่ีตองอาศัยเสนสาย ความสนิทสนมความสัมพันธสวนตัว  
หรือการเสนอเงินใหเจาหนาท่ีของรัฐ จนเกิดชองทางการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ทั้งจากเจาหนาที่รัฐ และผูมาติดตอขอรบับริการ เกิดการเรียกรบัสินบน เงินใตโตะ สวย เกิดการเลือกปฏิบตัิ  
เกิดการบริการที่มีมาตรฐานไมเทาเทียม เกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม จนเปนผลใหประชาชน 
หมดศรัทธาตอขาราชการและระบบราชการ และอาจไมใหความรวมมือกับทางราชการ  

(๓) ดานการทุจริตคอรรัปชัน ผลเสียหาย คือ มีการประกาศใชกฎหมาย กฎ  
และระเบียบท่ีเอื้ออํานวยตอผลประโยชนของตนหรือของพวกพอง ซึ่งสงผลกระทบอยางรายแรง 
ตอการบริหารและการปกครองประเทศโดยรวม เกิดการจัดสรรการใชงบประมาณแผนดินและ
ทรัพยากรในโครงการตาง ๆ อยางไมเหมาะสม เกิดการผูกขาดในการผลิตสินคาและบริการ การแขงขัน
ทางการคาไมเปนธรรม ประเทศชาติและประชาชนไดรับสินคา สาธารณูปโภค และการบริการ 
ท่ีมีคุณภาพต่ํา แตราคาสูงเกินความเปนจริง เนื่องจากไดมีการจายเงินสินบนหรือเงินคาเจรจา 
ในการดําเนินธุรกิจใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งจะถูกนําไปรวมเปนตนทุนในการผลิตสินคาและบริการของ
ภาคธุรกิจและสงผลตอราคาสินคา คาครองชีพ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีประชาชนตองไดรับ
ผลกระทบไปในที่สุด นอกจากนี้ ระบบอุปถัมภก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริตการเลือกตั้ง 
และเปนท่ีมาของการซื้อสิทธิขายเสียง ผลเสีย คือ ทําใหไดนักการเมืองท่ีไมมีความรูความสามารถ 
และมีจริยธรรมเพียงพอท่ีจะเขามาบริหารประเทศและมีโอกาสท่ีจะเขามาแสวงหาประโยชนจาก 
การใชอํานาจหรือการกําหนดนโยบายโดยมิชอบ เพ่ือถอนทุนคืนจากการซื้อสิทธิขายเสียง ทายที่สุด  
ตางชาติขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการ ไมเขามาลงทุน ขาดการยอมรับและเชื่อถือจากนานาประเทศ
สงผลเสียท่ีใหญหลวงตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาต ิ



 
(ค) 

ดานการ
บริการ

ประชาชน

ดานการทุจริต
คอรรัปชัน

ดาน
บริหารงาน

บุคคล

- เกิดการผลักดัน สนับสนุนคนของตนเอง มากกวาการสนับสนุนคนดี/คนมีความสามารถแตไมใชพรรคพวกของตน การสอบบรรจุ การสอบคัดเลือกมีการวิ่งเตน เกิด
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอขาราชการในหนวยงานราชการ คนเกง คนดีที่ไมมีผูสนับสนุนหรือชวยเหลือ ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที ่ระบบราชการไม
สามารถรักษาขาราชการที่เปนคนเกงและคนดีไวได เกิดปญหาการขาดความสามัคคีหรืออาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางขาราชการในหนวยงานราชการ 
- ทําใหเกิดคานิยมประจบสอพลอผูมีอํานาจที่จะสามารถชวยผลักดันใหตนเจริญเติบโต กาวหนา มากกวาการใชวิธีสรางผลงานหรือพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของตนใหสูงข้ึน  
- เกิดการแตงต้ังโยกยายขามหนวยงาน ขามกระทรวง ขามสายงาน หรือที่เรียกวา การยายขามหวย ซึ่งมีดวยกัน ๒ รูปแบบ คือ การแตงต้ังโยกยายเพ่ือวางตัวบุคคลที่
ตองการ และการแตงต้ังโยกยายเพ่ือกําจัดบุคคลที่ไมตองการ เกิดการแตงต้ังโยกยายบุคคลที่เปนพรรคพวกของผูที่มีอํานาจแตงต้ังโยกยายใหไปดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับสูง โดยไมไดมีความรูความสามารถ/ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้น อาจทําใหการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานราชการดังกลาวเกิดความลาชาและเสียหายได ทําใหภาครัฐตองสูญเสียงบประมาณเพ่ือเปนคาตอบแทนและสวัสดิการใหแกขาราชการดังกลาวโดยไมคุมคา 
- เกิดการปกปดขอมูล ภาคประชาชนและภาคสังคมไมสามารถตรวจสอบความถูกตองชอบธรรมเก่ียวกับการใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลของหนวยงานราชการ
ได เปนเหตุหนึ่งที่ใหประชาชนเสื่อมคลายความเชื่อถือและศรัทธาตอระบบราชการ  
- การผลักดันใหมีออกกฎหมาย กฎและระเบียบที่เปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลในหนวยงานราชการทําไดยากและมักจะถูกละเลยหรือปฏิเสธ 
- ขาราชการบางสวนมีการใชระบบอุปถัมภเพ่ือหลีกเลี่ยงการไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ราชการที่มีความยากลําบาก 
ไมยอมเสียสละความสุขสบายของตนเอง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายในภาพรวม  
- ระบบราชการไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ 
ในสายตาของตางประเทศ  
 

 

 

- เกิดการเรียกหรือรับเงินสินบน เงินใตโตะ สวย เงินทอน หรือผลประโยชน 
ตอบแทนเพ่ือแลกกับการดําเนินการที่ผิดกฎหมายโดยใชอํานาจและอิทธิพล 
ในตําแหนงหนาที่ของตน ผูมีอํานาจใชขาราชการเปนเครื่องมือในการ 
ทําทุจริตคอรรัปชันเพ่ือปองกันมิใหมีการสอบสวนหรือขยายผลเอาผิดตนเอง  
- มีการแตงต้ังโยกยายหรือวางตัวขาราชการที่เปนพรรคพวกของผูมีอํานาจ 
ไปดํารงตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการอนุมัติและ 
การใชจายงบประมาณ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนหรือเพ่ือปกปดขอมูลการกระทําความผิดของตนเองหรือของบุคคลใกลชิด 
- มีการประกาศใชกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เอ้ืออํานวยตอผลประโยชนของตนหรือของพวกพอง  
ซึ่งสงผลกระทบอยางรายแรงตอการบริหารและการปกครองประเทศโดยรวม 
- เกิดการจัดสรรการใชงบประมาณแผนดินและทรัพยากรในโครงการตาง ๆ อยางไมเหมาะสม เกิดการผูกขาดในการผลิตสินคาและบริการ/การแขงขันทาง
การคาไมเปนธรรม นักลงทุนทั้งจากในประเทศและตางประเทศไมอยากมาลงทุนทําธุรกิจ ประเทศชาติไดรับสินคา/สาธารณูปโภค/การบริการที่มี
คุณภาพตํ่า ราคาสูงเกินความเปนจริง เนื่องจากไดมีการจายเงินสินบน/เงินคาเจรจาในการดําเนินธุรกิจใหกับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะถูกนําไปรวมเปน
ตนทุนในการผลิตสินคาและบริการเสมอ เกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
- การทุจริตการเลือกต้ังทําใหไดนักการเมืองที่ไมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเขามาบริหารประเทศและมีโอกาสที่จะเขามาแสวงหาประโยชนจากการ
ใชอํานาจโดยมิชอบ เพ่ือถอนทุนคืนจากการซื้อสิทธิขายเสียง  
- ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือและศรัทธาตอขาราชการและระบบราชการ ตางชาติขาดความเชือ่ม่ันในระบบราชการ ไมเขามาลงทนุ ขาดการยอมรบัและ
เชื่อถือจากนานาประเทศสงผลเสียที่ใหญหลวงตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ 

 
 

- ประชาชนมีคานิยมที่ผิดในการรับบริการจากภาครัฐ  มักคิดวิธี/ชองทางที่ตอง
อาศัยเสนสาย ความสนิทสนมความสัมพันธสวนตัว หรือการเสนอเงินให
เจาหนาที่ของรัฐ 
- เกิดชองทางการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายทั้งจาก
เจาหนาที่รัฐและผูมาติดตอขอรับบริการ/การเรียกรับ สินบน ใตโตะ สวย  
- การที่ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการบริการสาธารณะของ
ภาครัฐมาอยางยาวนานและตอเนื่อง สงผลใหประชาชนบางสวนมี
คานิยมเห็นแกตัวที่มักหวังพ่ึงพิงและแสวงหาผลประโยชนจากการ
บริการสาธารณะของภาครัฐมากกวาการพ่ึงพาตนเอง ประชาชนไม
คํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืน  
- เกิดการเลือกปฏิบัติ การใหบริการมีมาตรฐานที่ไมเทาเทียม เกิดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
- การจัดสรรทรัพยากรของรัฐมุงเนนที่จะใหบริการแกกลุมอภิสิทธิ์ชน
โดยไมคํานึงถึงหลักความเปนธรรมและความเสมอภาค เปนเหตุใหการ
จัดสรรทรัพยากรของรัฐเพ่ือใหบริการประชาชนไมเกิดประโยชนตอ
ประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
- มีการปกปดขอมูล ไมเปดเผยขอมูลตามกฎหมายกําหนด 
- ประชาชนหมดศรัทธาตอขาราชการและระบบราชการ และไมให

ความรวมมือกับทางราชการ  
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คณะกรรมาธิการวิสามัญมีความเห็นวา การท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบราชการท่ีม ี
ความคุนชินกับระบบอุปถัมภใหกลับมายึดถือระบบคุณธรรม ตอตานการใชระบบอุปถัมภ สนับสนุน 
ยกยองคนดีคนเกง มีความรูความสามารถ มากกวายกยองสรรเสริญผูมีเงินมีอํานาจบารมีนั้น  
จะตองเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลและองคกร โดยอาศัยหลักการสําคัญ คือ  
“การสรางความรูความเขาใจ ดวยการชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ” “การรณรงคในการ
สรางทัศนคติใหประชาชนและขาราชการมีจิตสํานึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม และใหความสําคัญแก
คานิยมความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ” และ “การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตั้งแตระดับบุคคล  
ระดับกลุม จนถึงพฤติกรรมระดับองคกร” โดยการสรางพฤติกรรมในการปฏิเสธการใหอุปถัมภและ 
การรับอุปถัมภ ดวยการทําใหเกิดความละอายใจที่จะใหหรอืรบัการอุปถมัภ เกิดความเกรงกลัวผลที่จะตามมา  

นอกจากหนทางสูความเปนรูปธรรมดังกลาวแลว การแกไขปญหาระบบอุปถัมภยัง
จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนหรือท่ีเรียกวา “ประชารัฐ” ซึ่งเปนแนวทางในการรวมพลัง
ของทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยไมแยกฝายและไมกันบุคคลใดออกไป ทุกคนจะตองรวมมือกัน 
ในการแก ไขปญหาระบบอุปถัมภ ท่ี เกิดขึ้น  ร วมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ   
ใหเจริญกาวหนามั่นคงและย่ังยืน โดยรัฐควรจะเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน เปดชองทางให 
ภาคราชการ ภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และส่ือมวลชนเขามามีสวนรวม 
ในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตามการบริหารราชการแผนดิน เมื่อทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 
ในการรับรู ชวยกันสอดสอง และแจงเบาะแสพฤติกรรมท่ีเปนพิษเปนภัยตอระบบราชการ ก็ย่ิงทําให 
การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยเปนรูปธรรมเกิดขึ้นได อีกทั้งเปนผลใหระบบ 
การบริหารราชการแผนดินมปีระสิทธิภาพ มีความโปรงใส ประชาชนเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น  

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ปญหาระบบอุปถัมภเปนปญหา 
ท่ีหลายประเทศไดเคยประสบปญหามากอนเชนกัน อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาระบบอุปถัมภของ
ประเทศไทยคงไมสามารถนําตนแบบของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใชไดท้ังหมด เพราะแตละประเทศ
ตางก็มีวัฒนธรรม คานิยม ทัศนคติท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การแกไขปญหาระบบอุปถัมภของไทยนั้น  
จึงจําเปนตองออกแบบใหเหมาะสมกับสังคมไทย มีองคประกอบครบทุกดานทุกมิติอยางสมดุล จากนั้น
นําไปสูทัศนคติที่ดีที่ถูกตอง และเขาสูการประยุกตใชเปนตัวบทกฎหมายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
คนไทย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญไดกําหนดแนวคิดการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมออกเปน  
๘ ดานที่สําคัญ ดังนี้ 

๑) ดานคานิยมและวัฒนธรรม 
การรณรงค เสริมสรางความรูความเขาใจ ปลูกฝงใหแกขาราชการและเจาหนาที่

ของรัฐอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยชี้ใหเห็นผลเสียหายของระบบอุปถัมภ สรางคานิยมหรือทัศนคต ิ
ใหมีจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการใหอุปถัมภและ
การรับอุปถัมภ รูจักการพ่ึงพาตนเองมากกวาพ่ึงพาบุคคลอื่นเปนสําคัญ ใหยึดถือตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ลดละกิเลส ความโลภ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู และคุณธรรม 
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ ควรสนับสนุน ยกยอง ชมเชยบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีใหกับบุคคลอื่น ๆ  ในองคกรไดยึดถือเปนแบบอยาง ตลอดจนควรกําหนดเปนส่ิงที่ควร
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ปฏิบัติและส่ิงท่ีไมควรปฏิบัติ (Do & Don’t) ไวเปนหลักปฏิบัติ เพ่ือสรางมาตรฐานรวมกันในการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการทุกแหง 

๒) ดานลักษณะของการเกิดระบบอุปถัมภ 
การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการควบคุมการใชดุลยพินิจ 

ในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการและผูบรหิารในหนวยงานราชการตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว 
เพ่ือปองกันการใชดุลยพินิจท่ีปราศจากความชอบธรรมและเลือกปฏิบัติ ควรนําระบบคุณธรรม  
ประมวลจริยธรรม กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบของสวนราชการตาง ๆ ใหครบทุกหนวยงาน  
เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับการบังคับใชกฎหมายของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ 
ใหสามารถนํามาใชปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรลดโอกาสของการเกิด 
และใชระบบอุปถัมภในสังคมขาราชการดวยการลดละการประจบสอพลอ การหอมลอมใกลชิด  
ท้ังตอตัวขาราชการ ครอบครัว ญาติมิตร และบริวาร รวมถึงความใกลชิดท่ีทําใหเกิดการเอื้อประโยชน
ลักษณะอื่น ๆ ในเชิงอุปถัมภ เชน การศึกษารวมกันในหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยราชการ 
ท่ีมีอยูมากมายในปจจุบัน ท้ังนี้ ขาราชการและประชาชนจะตองปฏิเสธการคบหาสมาคมกับผูท่ีมี
พฤติกรรมดังกลาว (Social Sanction) เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานที่ดีใหเกิดขึ้นในระบบราชการ 

๓) ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
การกําหนดบทลงโทษ หากไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

ใหถือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรงการเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
ไวในประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือปองปรามการกระทําท่ีอาจเปนการขมขู กล่ันแกลง ขัดขวาง 
การรองทุกขขอความเปนธรรม และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมท่ีจะตองถูกดําเนินการเอาผิด
ทางกฎหมายได  และการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐของทุกสวนราชการ 
เพ่ือเปนเสมือนคํามั่นสัญญาตอสาธารณะและถือปฏิบัติอยางเครงครัด และควรกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการกล่ันกรองการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง เชน ระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีใหมีแนวทาง 
และหลักเกณฑการปฏิบัติที่มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม เพ่ือปองกันการใชดุลยพินิจ 
การเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการแกไขความหมายของคําวา “ทุจริต” ใหมีความหมายเปนสากลเทียบเทา
กับคําวา “คอรรัปชัน” ของสหประชาชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและลงโทษผูท่ีละเมิด
ระบบคุณธรรมและใชระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการจนทําใหเกิดความเสียหาย
ตอท้ังระบบราชการและประเทศชาติ นอกจากการแกไขปรับปรุงแลวยังตองบังคับใชกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีมีอยูอยางเครงครัด ตรงไปตรงมา และไมเลือกปฏิบัติ  

๔) ดานนโยบายการปฏิบัติราชการ 
ผูนําประเทศ ผูนําองคกรในระดับสูง และผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางท่ีด ี

ในการสรางระบบคุณธรรมแทนการใชระบบอุปถัมภและแสดงพฤติกรรมการเปนตัวอยางท่ีดี  
มีการบริหารงานราชการดวยกลไกท่ีเปนระบบ พรอมกับตองยกระดับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 
ให เปนนโยบายหรือวาระแหงชาติ ในการบริหารราชการแผนดินโดยระบบคุณธรรม ยึดมั่นใน 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ของหนวยงานรฐั นอกจากนี้ 
ควรกํ าหนดบทบาทและความ สัม พันธ ระหว า งภาคการ เมืองกับภาคข าราชการประจํา   
ใหมีความเหมาะสมชัดเจน เพ่ือใหตางฝายตางรูถึงขอจํากัดในความสัมพันธดานการปฏิบัติงาน 
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ท่ีมีระหวางกัน เพ่ือใหการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน อยูบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบ
ติดตามผลดวยการเชื่อมโยงขอมูลรวมกันท้ังระบบและตองมีชองทางการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวก 
และรวดเร็ว เพ่ือใหประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขาไปตรวจสอบอันเปนการควบคุมการใชอํานาจ
รัฐโดยภาคประชาชนอีกทางหนึ่งจากปญหาที่มาจากระบบอุปถัมภที่นําไปสูความเสียหาย ตามนโยบาย
บริหารราชการแผนดินแบบ “ประชารัฐ” 

๕) ดานการบริหารงานบุคคล 
การจัดตั้งคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลระดับชาติ เพ่ือเปนกลไกใน

การควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนกลาง 
เปนหนวยงานอิสระ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการปฏิบัติตอบุคคลทุกคนท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
สําหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลนั้นควรพิจารณาทบทวนลักษณะปจจัยของกระบวนการคัดเลือก
หรือสรรหาหรือแตงตั้ง โยกยายเจาหนาที่ของรัฐ โดยมุงเนนดานความรูความสามารถ ความอาวุโสและ
ปจจัยการพิจารณาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑเปนสําคัญ ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหสามารถวัดไดท้ัง “คนเกง” และ “คนดี” ปจจัยบางอยางท่ีมักจะใชอางเพ่ือการใชระบบ
อุปถัมภกับการแตงตั้งคนของตน เชน การอาง “ความเหมาะสม” หรือการอาง “เพ่ือประโยชน 
ทางราชการ” นั้น หากยังมีความจําเปนตองใชก็ตองอธิบายไดวาใชปจจัยท่ีนํามาพิจารณาเปนไปตาม
หลักกฎหมาย กฎเกณฑและหลักวิชาการใด เปนตน 

การแตงตั้ง โยกยาย และการสับเปล่ียนหมุนเวียนตําแหนงตาง ๆ ตองมี
หลักเกณฑและวิธีการท่ีชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม ลดการใชดุลยพินิจสวนตัวใหนอยท่ีสุด   
คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และเล่ือนตําแหนง ตองบันทึกเหตุผลในการใชดุลพินิจหรือ
เหตุผลในการตัดสินใจเปนลายลักษณอักษรโดยละเอียดท่ีจะสามารถชี้แจงตอสังคมไดถึงผลการพิจารณา
ขอมูลเกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการซึ่งเปนท่ียุติแลว ใหสังคมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
โดยสะดวกและมีสวนรวมในการตรวจสอบได ทั้งนี้ สวนราชการควรมีตําแหนงสวนกลางหรือตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิในหนวยงาน เพ่ือรองรับปญหาดานการบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีมีปญหาการปฏิบัติตน 
มีบุคลากรที่ไมเหมาะสมกับตําแหนง ไมเปนที่ยอมรับของสังคมหรือบุคคลที่อยูระหวางการถูกสอบสวน
หรือถูกชี้มูลความผิดจากการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  

นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการโดยอาจเปนจัดตั้ง
สหภาพขาราชการท่ีมีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง โดยใหองคกรดังกลาวมีหนาท่ีให 
ความชวยเหลือแกขาราชการผูไดรับผลกระทบหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการใชระบบอุปถัมภ 

๖) ดานกระบวนการใหความเปนธรรม  
การจัดตั้งองคกรคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติโดยใหมีอํานาจ

หนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยเรื่องรองทุกข และคุมครองระบบคุณธรรมใหกับขาราชการ 
และเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท เพ่ือใหระบบพิทักษคุณธรรมของทุกสวนราชการเปนมาตรฐานเดยีวกนั 
มีความเปนธรรมและอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลทุกดาน พรอมท้ังควรกําหนดมาตรการ
คุมครองเจาหนาท่ีของรัฐหรือคุมครองพยานในกรณีท่ีมีการรองเรียนผูบังคับบัญชา เพ่ือไมใหไดรับ
ผลรายหรือถูกกล่ันแกลง อันเปนผลจากการรองเรียน ตลอดจนควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน



 (ช) 
 

การปฏิบัตใินกระบวนการใหความเปนธรรมและการเยียวยาของขาราชการแตละประเภทใหมีมาตรฐาน
การปฏิบัตเิทาเทียมกัน สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือใหผูไดรับผลกระทบเขาถึงกระบวนการได
โดยงาย สะดวกและรวดเร็ว  

๗) ดานสังคม 
การสรางระบบการตรวจสอบท่ีเขมแข็งจากทุกภาคสวนในสังคมใหเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐ สรางความตระหนักตอหนาท่ีในการตรวจสอบ 
ในลักษณะการบริหารบานเมืองแบบ “ประชารัฐ” เพ่ือเปนกระจกเงาสะทอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รัฐและหนวยงานราชการ การเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ เพ่ือการติดตามตรวจสอบ
ที่โปรงใส การสรางชองทางในการแจงเบาะแสการกระทําผิด การทุจริตคอรรัปชันและการใชระบบ
อุปถัมภ รวมถึงการคุมครองผูแจงเบาะแส ดังเชนกฎหมาย Whistleblower ของประเทศอังกฤษ  
และเพ่ือใหสังคมเกิดการตื่นตัว รับรู เขาใจ และปฏิเสธการใชระบบอุปถัมภใหเหลือนอยท่ีสุด  
จึงควรนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการใชระบบอุปถัมภ การทุจริตคอรรัปชัน ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ ผลของคดีความตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น การลงโทษผูกระทําผิดใหสาธารณชนไดรับรู รวมท้ัง
เผยแพรเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การประกอบคุณงามความดี หรือบุคคลตนแบบในสังคมอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  

๘) ดานวิชาการ 
การจัดทําหลักสูตรการอบรมปลูกฝงในวิชาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หนาท่ีพลเมือง หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ภายใตกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหเปนหนึ่งในวิชาบังคับของการศึกษาท้ังระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดวยความมุงหมาย ดังนี้ 

- หลักสูตรสําหรับชั้นประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษา“วัยรุนไทยเรียนไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นอุดมศึกษา “บัณฑิตไทยรูไปไมโกง” 
สําหรับสถาบันการศึกษาระดับสูงของทางราชการ เชน สถาบันพระปกเกลา 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ท่ีมีบทบาทในการจัดหลักสูตรสําหรับอบรมปลูกฝงนักการเมือง  
นักบริหาร และขาราชการระดับสูง ควรจัดหลักสูตร กิจกรรม และวางกรอบของหลักสูตรเพ่ือประโยชน
แกสาธารณะอยางแทจริง โดยเนนท่ีการปลูกฝงคานิยมหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล
และหลักการปฏิบัติหนาที่ที่ตองคํานงึถึงประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตนใหกับนกัการเมอืง 
ขาราชการระดับสูงและภาคเอกชนท่ีรวมเขาศึกษาอบรมเพ่ือการสรางจิตสํานึกท่ีดีท่ีไมควรใชโอกาส 
ของความใกลชิดสนิทสนมท่ีจะนําไปสูการแสวงประโยชนในทางมิชอบรวมกัน สวนการปลูกฝงใหกับ 
สวนราชการท่ัวไปนั้น สวนราชการท่ีเปนหนวยงานหลัก เชน สํานักงาน ก.พ. หรือการอบรมภายใน 
สวนราชการนั้น ๆ จะตองเนนการสรางจิตสํานึกท่ีดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และผลเสียหายจาก
ระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นกับสวนราชการและประเทศชาติท่ีทําใหเกิดการรับรู เขาใจ และพึงปฏิบัติไดจริง 
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และเพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวประสบผลสําเร็จในเร็ววัน คณะกรรมาธิการ
วิสามัญจึงไดมีขอเสนอแนะ โดยไดจัดทํากรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร เพ่ือการแกไขปญหาระบบอุปถมัภ
ในระบบราชการไทย โดยผานกระบวนการ “ปลูกฝงคานิยม ปรับปรุงกฎหมาย ปฏิรูประบบราชการ 
สรางการมีสวนรวมภาคประชาสังคม” และเห็นวากลไกทางสังคมท่ีจะมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงคานิยมมีอยู ๑๒ กลไก ไดแก  (๑) ครอบครัว  (๒) การศึกษา (๓) ศาสนา (๔) ผูนําประเทศ 
(๕) ภาคการเมือง (๖) องคกรดานนิติบัญญัติ (๗) องคกรดานตุลาการ (๘) องคกรตรวจสอบภาครัฐ  
(๙) สวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ (๑๐) ภาคเอกชน (๑๑) ส่ือมวลชน และ (๑๒) ภาคประชาสังคม
และประชาชน นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรไดรับการตอบสนองอยางเปนรูปธรรม 
เกิดผลท้ังในทางระดับกฎหมายลงสูภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จึงไดเสนอให “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการ เปน วาระแหงชาติ” โดยมีวาระ
เรงดวนตอการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมไว ตามแผนผังภาพกรอบ
แนวคิดยุทธศาสตรเพ่ือดําเนินการและแผนผังภาพวาระแหงชาติ ดังนี้  
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ม่ันคง 

ยั่งยืน 

การแกไขปญหาระบบอุปถัมภ

ในระบบราชการไทย 

ใหเปนรูปธรรม 

ครอบครัว 
ปลูกฝงคานิยม เปนตัวอยาง 

ท่ีดีใหลูกหลาน 
ภาคประชาสังคมและประชาชน 

ติดตาม ตรวจสอบ แจงเบาะแส 

สวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
ธรรมาภิบาล 

ผูนําประเทศ 
แสดงเจตจํานงคเปนตนแบบท่ีดี 

 
ภาคการเมือง 

มีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางใน
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ศาสนา 
เผยแผศีลธรรม  
และจริยธรรม 

การศึกษา 
อบรม สั่งสอนความรู ระเบียบแบบแผนที่ดีของสังคม 

ส่ือมวลชน 
เสนอขาวอยางสรางสรรค เปดโปง

การกระทําผิดใหสังคมรับรู 

 

 

 

 

องคกรตรวจสอบภาครัฐ 
ตรวจสอบ ถวงดุลท่ีเขมแข็ง 

องคกรดานตุลาการ  
ควบคุมและลงโทษ 

 

 

องคกรดานนิติบัญญัต ิ
สรางระเบียบ กฎเกณฑในสังคม 

ภาคเอกชน 
บรรษัทภิบาล 

- เลี้ยงดู ปลูกฝง ขัดเกลาสมาชิก ใหมีคานิยม
จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการให
อุปถัมภและการรับอุปถัมภ รูจักผิดชอบชั่วดี 
เปนคนที่มีคุณภาพของสังคม เปนคนดีของ
สังคม 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทําใหเกิด
การ เ ลี ยนแบบและรั บ เอาค านิ ยมที่ ดี  
ตลอดจนคุณธรรมตางๆ ไวในบุคลิกภาพ 
เปนรากฐานของพัฒนาการที่ดีต้ังแตตน 

- อบรม ปลูกฝง ใหเรียนรูระเบียบแบบแผนของสังคม 
สอนใหเด็กและเยาวชน มีจริยธรรม คุณธรรม เคารพ
ในสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติตามหนาที่ของตน เปนพลเมือง 
ที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม  
- ใหความสําคัญกับการคัดเลือกครู เพราะ ครูเปน
ตนแบบที่ดีใหกับเด็กทั้งดานความประพฤติ/ความรู
ดานวิชาการ/บุคลิกภาพ 
- สอนโดยใชกิจกรรม/ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเด็กซึมซับผาน
ประสบการณ บูรณาการลงสูพฤติกรรม สงเสริมใหเด็ก
ไดเขาไปเรียนรูในชุมชน/สังคม  
- จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

ในทุกระดับ เชน ประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง”, 

มัธยมศึกษา “วัยรุนไทย เรียนไปไมโกง” , อุดมศึกษา  

“บัณฑิตไทย รูไปไมโกง”  

- ปลูกฝงศีลธรรมอันดีงามใหกับคนในสังคม โดยยึด
หลักธรรมของศาสนา 
- รณรงค ชวยสรางคานิยมที่ดีและบรรทัดฐานของ
สังคม 
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน/สงเสริม/ใหความรู
เรื่องคานิยมและความดีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยง/
รวมมือกับชุมชน โรงเรียน เพ่ือทําใหเกิดความ
สามัคคี 
 

- ประกาศเจตนารมณ/สรางวาทกรรมเพ่ือแสดง
จุดยืนในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน/
ตอตานการใชระบบอุปถัมภที่คํานึงถึงประโยชนของ
พวกพองจนทําใหบานเมืองเกิดความเสียหาย/ 
ไมยอมรับการโกงในทุกรูปแบบ 
- กําหนดนโยบายใหหนวยงานทุกแหงบริหารราชการ
แผนดิน ดวยระบบคุณธรรม ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  
ยึดประโยชนของประเทศเปนหลัก 
- แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการสรางระบบ
คุณธรรมมาแทนที่การใชระบบอุปถัมภ และใชโอกาส
สําคัญในวาระตาง ๆ ในการสื่อสารกับสาธารณชน
และสื่อมวลชน ลดโอกาสของการหอมลอมใกลชิด 

- กําหนดใหมีประมวลจริยธรรมนักการเมือง/พรรค
การเมือง และมีกลไกกํากับกันเองภายในพรรค  
- พรรคการเมืองตองกลั่นกรองคนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแกประโยชนของ
บานเมือง และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
- เปดเผยบัญชีทรัพยสิน/หนี้สิน/ประวัติการจายภาษี 
- ชวยรณรงค เผยแพร สรางคานิยมที่พึงประสงคให
ประชาชนไดรับทราบ 

- ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับการแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน มีระบบปองกันการคัดสรรที่เกิด
จากระบบอุปถัมภ /สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงต้ัง
และโยกยาย/คุมครองพยานและผูไดรับผลกระทบจากการใชระบบ
อุปถัมภ/การจัดซื้อจัดจาง  
- ติดตามตรวจสอบการทํางานของสวนราชการเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปตามระบบคุณธรรม  
- ต้ังกระทูถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของรัฐบาล
ในเรื่องการใชระบบอุปถัมภ  
- ผลักดัน/สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรดาน 
ตุลาการและองคกรการตรวจสอบภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการใหความเปนธรรม 
 

- ลดข้ันตอนระยะเวลาในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย ไมมีคาใชจายการดําเนินการ เรงรัด
การเยียวยาผูไดรับความเสียหาย 
- เพ่ิมบุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณคดีและความซับซอนของคดี 
ที่เพ่ิมข้ึน และอํานวยความยุติธรรมทางปกครองดวยความรวดเร็วภายใต
กรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด 
- ลงโทษผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาด เพ่ือใหเปนเย่ียงอยางและใหคน 
ในสังคมเกรงกลัวตอผลของการกระทําผิด มีบทลงโทษที่สอดคลองกับ 
ความรายแรงของความผิด 
- เผยแพรผลของคดีใหสาธารณชนไดรับทราบโดยตลอด เพ่ือสรางความ

ตระหนักใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

- ลดข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาใหมี 
ความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย 
ปราศจากการแทรกแซง 
- สรางรากฐานในการตรวจสอบการทุจริต 
คอรรัปชันและขยาย/เชื่อมโยงเครือขายไปยัง
ภาคประชาชน เพ่ือแจงเบาะแส 
- เผยแพรผลการตรวจสอบใหสาธารณชนไดรับ
ทราบโดยตลอด  
- มีมาตรการในการคุมครองพยาน/ผู แจ ง
เบาะแส  

- ใชระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน 
- สรางคานิยมหลักและวัฒนธรรมในองคกร/สรางทัศนคติใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐใหมีจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับ
อุปถัมภ 
- รณรงคใหเกิดวัฒนธรรมไมยอมรับการโกง การเลนพรรคเลนพวก 
การประจบสอพลอ เพ่ือเปนแรงกดดันใหผูกระทําผิด 
- มีระบบการบริหารงานบุคคลที่โปรงใส เปนธรรม  ลดการใชดุลพินิจ 
มีระบบคัดสรรผูบังคับบัญชาที่มีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีให
ผูใตบังคับบัญชาได 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอยางเครงครัด 
- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  
ไมเลือกปฏิบัติ และบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม  
- สนับสนุนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร โดยการใหรางวัล 
เพ่ือเปนการยกยองผลจากการประกอบคุณงามความดี 
- เปดเผยขอมูลขาวสารในระบบราชการอยางเปนระบบมีชองทางการ
เขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
ตาง ๆ 
- สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ  เชน ชมรม 
สมาคม สหภาพที่มีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง เปนกลไกที่จะ
สรางความสมดุลใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารราชการ 

- สรางคานิยมในองคกรและทัศนคติใหพนักงานมี
จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความกตัญูกตเวที
ตอประเทศชาติ  
- สรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐ ตามหลัก
ประชารัฐ  
- สรางมาตรการภายในบริษัทที่ชวยปองกันแกไข 
การทุจริต 
- รณรงคไมยอมรับการโกงในหนวยงาน/เปดเผยรายชื่อ
องคกร/คูคา/นักธุรกิจที่มีปญหา  
 

- ตรวจสอบและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ เพ่ือความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม  
- นําเสนอขาวการใชระบบอุปถัมภ/การทุจริตคอรรัป
ชัน/ผลเสียหายที่เกิดข้ึนใหกับสังคมไดรับรู 
-  มี ร ะบบสนั บสนุ นการผลิ ตและ เผยแพร   
เพ่ือรณรงค สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่ อง เผยแพรคุณงามความดี เรื่ องราว
ประวัติศาสตร เพ่ือหลอหลอมจิตใจใหเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียว รูจักนึกถึงสวนรวม 
- สงเสริมระบบการตรวจสอบกันเองทางวิชาชีพ
สื่อ มีกลไกลงโทษสื่อที่กระทําผิดจริยธรรม/
สนับสนุนสื่อที่ดี  

- เผยแพร รณรงคใหประชาชนพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนับถือ
คนที่คุณงามความดี รูจักเสียสละ ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน รูจักตอบแทนคุณแผนดิน  
รักและหวงแหนตอสิ่งที่เปนของสาธารณะ 
- ตระหนักตอหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐ และนักการเมือง  
- ตองรูเทาทันขอมูลขาวสาร  
- แจงเบาะแสการกระทําผิด/การทุจริตคอรรัปชัน/
การใชระบบอุปถัมภที่สรางความเสียหาย 

ม่ังค่ัง 

 



 
(ญ
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 ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การแกไขระบบอุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน ประกาศใชเปนกฎหมายได

โดยเร็ว มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการออกกฎหมายในลําดับรองปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งนกับรหิารระดับสูง โดยรัฐบาล

ควรใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานดานการบริหารงานบุคคลและองคกร คือ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาความเปนไปได
ในการจัดตั้งองคกรหรือคณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคลระดับชาติ 

 ปรับคํานิ ยามของคําว า “ทุจริ ต” ให มี ความหมายสอดคล องกับ คํ าว า “คอร รั ปชัน”  ขอ งสหประชาชาติ  หมายร วมถึ ง  

การทุ จ ริ ตที่ ขั ด กั บ คุณธร รมและจริ ย ธ ร รม  ผลประ โยชน ทั บซ อน  ก ารบริ ห า ร ง านที่ มี พฤติ ก ร รมตามระบบอุ ป ถั ม ภ   

และการซ้ือสิทธิขายเสียงดวย  

 ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการการบริหารงานบุคคลใหอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรมและเปนประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง โดย

ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงาน ตลอดจนพฤติกรรมทางจริยธรรม กําหนดขอบเขตในการใชดุลพินิจ ตองบันทึกเหตุผลในการใชดุลพินิจเปนลาย

ลักษณอักษรไวอยางชัดเจน ตองเปดเผยตอสาธารณชนได 

 สงเสริมการรวมกลุมของขาราชการโดยอาจจัดตั้งเปนสหภาพขาราชการที่มกีฎหมายรองรับและเปนกลไกคานอํานาจตอพฤติกรรมตามระบบ

อุปถัมภ  

 กํ า ห น ด เ ป น น โ ย บ า ย ก า ร ป ลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค ใ ห แ ก ข า ร า ช ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ทุ ก ห น ว ย ง า น  จั ด ทํ า เ ป น คู มื อ  

“ส่ิงที่ตองปฏิบัติและส่ิงที่ตองไมปฏิบัติ” (Do & Don’t)  

 ผลักดันสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรด านตุลาการและองคกรตรวจสอบภาครัฐ เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพ 

ในก ระบวนการ ให ค ว าม เป น ธ รรม  รอ ง รั บกั บปริ ม าณงาน  ปริ ม าณ บุคลาก ร  และปริ ม าณคดี ที่ มี แ น ว โน ม เ พ่ิ ม สู งขึ้ น  
ปรับลดระยะเวลาใหการพิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น   

 ปรับปรุงกระบวนการใหความเปนธรรม ระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย คาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม ใหเขาถึงโดยงาย 

รวดเร็ว และเยียวยาอยางทันทวงที  และกําหนดมาตรการสรางเสริมการมีสวนรวมและคุมครองเจาหนาที่ของรัฐหรือคุมครองพยานเพ่ือเปน

ภูมิคุมกันใหคนดีอยูได  

 เผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือเปนอุทาหรณใหเจาหนาที่ของรัฐไดตระหนักและเกรงกลัว

ตอการกระทําผิด  

 สรางและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และส่ือมวลชนใหมีความเขมแข็ง เปดเผยขอมูลขาวสารในระบบ

ราชการอยางเปนระบบ มีชองทางการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ  

 รัฐบาลควรรณรงคและสงเสริมใหประชาชนใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการลดละกิเลส รวมทั้งการพ่ึงพาตนเองมากกวาพ่ึงพาบุคคลอื่น 

สรางคานิยมทัศนคติใหประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม และจัดใหมหีลักสูตรการเรียนการสอนปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมใหเปน

สวนหนึ่งในวิชาบังคับเรียนในทุกระดับ เนนการฝกปฏิบัติ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน เพ่ือให
เด็กไดซึมซับผานประสบการณ ลงสูพฤติกรรมและบุคลิกภาพในที่สุด 

 ผูนําระดับสูงทุกระดับทุกภาคสวนตองเปนแบบอยางที่ดีในการสรางและถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรมใชหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการ

บริหารบานเมือง ยกระดับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนนโยบาย หรือวาระแหงชาติ  

 รัฐบาลควรใหสวนราชการทุกประเภททุกหนวยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพ่ือใชในการบริหารงานบุคคลดานตาง ๆ ที่เปนไปตามหลัก

คุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมถึงการมีประมวลจริยธรรมที่ตองมีสํานึกและปฏิบัติอยางจริงจัง 

 รัฐบาลควรใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับดานการบริหารงานบุคคล คือ สํานักงาน ก.พ. ศึกษาความเปนไปไดในการเสนอจัดใหมี

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติ 

 รัฐบาลควรเนนและใหความสําคัญกับการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไวอยางเครงครัด ถูกตอง เปนธรรม 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

มั่นคง : ระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได  
ไมใชระบบเสนสายและพวกพอง  
เปนเสาหลักในการพัฒนาประเทศ 

 

มั่งค่ัง : งบประมาณไมรั่วไหล 

ถูกนําใชในการพัฒนาประเทศและประโยชนของ
ประชาชนอยางแทจริง 

 

ย่ังยืน :  ประชาชนมีคานิยมท่ีพึงประสงค  

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอระบบ
อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน  

มีสวนรวมในการตรวจสอบ 



(ฎ) 
 

 

 

เพ่ือจะใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรม หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง โดยเมื่อนําไปปฏิบัติแลวกอใหเกิดประโยชน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตอระบบราชการและประเทศชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในฐานะองคกรฝายนิติบัญญัติ  
ซึ่งเปนสถาบันสําคัญและเปนอํานาจสูงสุด ๑ ใน ๓ ของการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเปนองคกร 
ที่ทําหนาท่ีในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การควบคุมและตรวจสอบ 
การบริหารงานของรัฐบาลใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวตอรัฐสภา การใหความเห็นชอบ การสรรหา
บุคคลมาดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ เปนตน จึงไดมีขอเสนอแนะการดําเนินการของฝายนิติบัญญัติ
ตอการนําไปปฏิบัติ ๔ ดาน อันประกอบดวย ดานนิติบัญญัติ ดานบริหาร ดานตุลาการและกระบวนการ
ใหความเปนธรรม และดานสังคมและการรับรู ดังนี้   

ขอเสนอแนะการดําเนินการดานนิติบัญญัติ ไดแก 
รัฐสภาควรมีการศึกษาเชิงวิจัยและวิเคราะหถึงกฎหมายตาง ๆ ที่ออกมาบังคับใชที่มี

อยูเปนจํานวนมากถึงผลในทางปฏิบัติท่ีจะเกิดประสิทธิภาพเพียงใดในสภาพของสังคมและคานิยม 
ของคนไทยท่ีมักจะมีปญหาในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย พรอมทั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาท่ีเกี่ยวของหรือคณะกรรมิการวิสามัญหรือคณะบุคคลท่ีตั้งขึ้นควรทบทวนศึกษากฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการทุกประเภท รวมท้ังผลการบังคับใชกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ หากเห็นวากฎหมายฉบับใดมีชองวางใหเกิดการใชระบบอุปถัมภ เปดโอกาสใหเกิด
การใชดุลพินิจอยางไมเปนธรรม ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสภาพสังคมไทยและใหมีการปองกันการใชระบบอุปถัมภ สงเสริมระบบคุณธรรม 
ในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและเกิด
การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเครงครัด ท้ังนี้ หากการพิจารณาศึกษาไดนําไปสูการตรากฎหมาย 
มาบังคับใช ฝายนิติบัญญัติจะตองติดตามตรวจสอบผลการบังคับใชกฎหมาย การตรากฎหมายรองรับ 
และผลการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของอยางจริงจังเครงครัดและตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ฝายนิติบัญญัติควรติดตาม ตรวจสอบ โดยการตั้งกระทูถามในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องนโยบายการแกไขปญหาระบบอุปถัมภถึงรัฐบาล 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรับทราบความคืบหนาของการแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรมตามท่ีได
เสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ และยังจะเปนการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลอีกทางหนึ่ง ตลอดจนการใหความเห็นชอบและการสรรหาผูดํารงตําแหนงสําคัญที่อยูในอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติ จะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะดานพฤติกรรมและจริยธรรม 
เพราะเปนตนทางนําไปสูการควบคุมองคกรตาง ๆ ในการปฏิบัติท่ีดี มีคุณธรรมและเปนตัวอยางที่ด ี
ของสังคม 

ขอเสนอแนะการดําเนินการดานบริหาร ไดแก 
รัฐบาลควรใหความสําคัญในทางปฏิบัติอยางจริงจังท่ีจะทําใหเกิดการแกไขปญหา

ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม ดวยการท่ีผูนําระดับสูงทุกระดับทุกภาคสวนตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการสรางและถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรมใชหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหาร
บานเมือง ยกระดับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนนโยบาย หรือวาระ
แหงชาติที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองรวมมือรวมใจกันและการกําหนดเปนแนวความคิดท่ีตองปฏิบัติไว

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


(ฏ) 
 

 

 

ในยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งควรใหสวนราชการทุกประเภททุกหนวยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพ่ือใชใน
การบริหารงานบุคคลดานตาง ๆ ท่ีเปนไปตามหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี รวมถึง
การมีประมวลจริยธรรมท่ีตองมีสํานึกและปฏิบัติอยางจริงจัง ดังเชน กฎเกณฑของบางประเทศ 
ท่ีมีมาตรการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เชน การหามรับของขวัญ รับเล้ียง รับสินบน หรือเลนกอลฟ
กับผูมีสวนไดประโยชนหรือการหามราชการท่ีเกษียณอายุราชการแลวเขาไปรับทํางานเปนท่ีปรึกษา
ใหกับภาคธุรกิจเอกชนท่ีขาราชการผูนั้นเคยมีอํานาจอยูในหนวยราชการนั้น ๆ ในระยะเวลาอยางนอย 
๒ ป หลังจากเกษียณอายุราชการ สวนราชการควรจัดอบรม ปลูกฝงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการปองกันแกไขปญหาจากระบบอุปถัมภดวยการชี้ใหเห็นถึงลักษณะ วิธีการ โอกาสและปจจัย
สงเสริมตาง ๆ ที่มีสวนทําใหเกิดการใชระบบอุปถัมภอันเปนคานิยมที่ไมพึงประสงคในระบบราชการไทย  
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับสวนราชการ ประชาชนและประเทศชาติ สรางจิตสํานึกที่ดีใหมีความกตญัู
ตอแผนดิน ปฏิเสธและละอายใจตอการท่ีใหหรือรับการอุปถัมภ เกรงกลัวตอผลเสียหายท่ีจะตามมา 
ยึดถือและปฏิบัติส่ิงที่ควรและไมควร (Do & Don’t)   

สําหรับการพิจารณาเพ่ิมหนวยงานหรือสวนราชการนั้น ตองประเมินภารกิจใหเหมาะสม
กับขนาดองค กรไม ปล อยให ขนาดขององคกรเติบโตอย างไม สมเหตุสมผล  จนเกิ ดปญหา  
“คนลนงาน” “คนมีมากกวาตําแหนง” เพ่ือปองกันไมใหเกิดการแยงชิงตําแหนง ซึ่งจะเปนผลใหเกิด 
ระบบอุปถัมภขึ้นในองคกร และอาจพิจารณาใชวิธีการอื่นแทน เชน การปรับเปล่ียนหรือลดภารกิจ 
ที่ไมจําเปนลง การใชองคกรภายนอก (Outsource) ปฏิบัติงานแทน เปนตน  

นอกจากนี้ รัฐบาลควรศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรสําคัญ 
ท่ีมีผลตอการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ เชน (๑) การจัดตั้งองคกรกลางการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือเปนกลไกในการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  
มีความเปนกลาง เกิดความเปนธรรมในการปฏิบัติตอเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภททุกระดับ  
(๒) การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ วินิจฉัยเรื่องรองทุกข และคุมครองระบบคุณธรรม ใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
ทุกประเภท เพ่ือใหระบบพิทักษคุณธรรมของทุกสวนราชการเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนธรรม 
ปราศจากการกล่ันแกลง และการแทรกแซงทางการเมือง (๓) การสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม 
ของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ เชน ชมรม สมาคม สหภาพท่ีมีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง  
เปนกลไกท่ีจะสรางความสมดุลใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารราชการ โดยใหมีหนาท่ีชวยเหลือ
ขาราชการผูไดรับผลกระทบหรือไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการบริหารงานบุคคล ชวยให
คําแนะนําชองทางเกี่ยวกับการรองเรียน รองทุกข หรือฟองรองคดีแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
ทุกสวนราชการและทุกระดับ (๔) การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาของสวนราชการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือใหประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขาไปตรวจสอบอันเปนการควบคุมการใชอํานาจรัฐโดย 
ภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง  

 
 
 



(ฐ) 
 

 

 

ขอเสนอแนะการดําเนินการดานตุลาการและกระบวนการใหความเปนธรรม ไดแก 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอุทธรณ รองทุกข และคดี ควรลดขั้นตอน 

ระยะเวลาในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย 
เรงรัดการเยียวยาผูไดรับความเสียหายในทันทีเมื่อรับทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น มีบทลงโทษ 
ที่สอดคลองกับความรายแรงของความผิดและลงโทษผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาด เพ่ือไมใหเปน
เย่ียงอยางและใหคนในสังคมเกรงกลัวตอผลของการกระทําผิด รวมท้ังการกําหนดใหมีระบบคุมครอง
พยานและบุคคลผูแจงเบาะแสหรือใหขอมูลภายในขององคกรเกี่ยวกับการกระทําผิดและการทุจริต  
เพ่ือไมใหไดรับผลรายหรือถูกกล่ันแกลง อันเปนผลจากการรองเรียน สําหรับกรณีท่ีขาราชการระดับสูง 
ถูกรองเรียนไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และจากการไตสวนในเบื้องตนหากพบวามีมูลความจริง
ตามท่ีมีการรองเรียนดังกลาว ควรใหขาราชการผูนั้นยุติการปฏิบัติหนาท่ีทันทีจนกวาจะมีการวินิจฉัยให 
แลวเสร็จครบทุกขั้นตอนกระบวนการ เพ่ือเปนการปองกันการแทรกแซง ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
และทําใหบุคคลทั่วไปไดเห็นถึงแนวโนมจากผลการกระทําผิดที่ไมควรยึดถือเปนแบบอยาง  

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ควรเผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการใหสาธารณชนไดรับทราบ 
โดยตลอด เพ่ือสรางความตระหนักใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด และเกิดผลตอการปฏิเสธบุคคล
เหลานั้นของสังคม (Social Sanction) อันจะเปนการปองปรามการทุจริตและการปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบของหนวยงานไดอีกทางหนึ่ง  

ขอเสนอแนะการดําเนินการดานสังคมและการรับรู ไดแก 
การอบรมปลูกฝงและสรางความรูความเขาใจใหขาราชการและประชาชนมีจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบ รูจักหนาท่ีตอบแทนคุณแผนดิน ชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ โดยเริ่ม
ตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญ การสรางพฤติกรรมองคกรในการปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับอุปถัมภ
ดวยการทําใหเกิดความละอายใจที่จะใหหรือรับการอุปถัมภและเกิดความเกรงกลัวผลท่ีจะตามมา อันไดแก 
ความเกรงกลัว ตอกฎหมายอาญา ตอการถูกยึดทรัพยสิน ตอความผิดทางวินัย ตอความเสียหายแก
ตําแหนงหนาท่ีและตอการเส่ือมเสียชื่อเสียง โดยผูนําระดับสูงขององคกรและผูบังคับบัญชาตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการสรางระบบคุณธรรมมาแทนท่ีการใชระบบอุปถัมภ สนับสนุนบุคคลท่ีมีคุณธรรม 
และจริยธรรมในองคกร โดยการใหรางวัล ชมเชย เพ่ือเปนการยกยองผลจากการประกอบคุณงามความดี  
และเพ่ือเปนตัวอยางใหแกบุคคลอื่น ๆ ในองคกรไดยึดถือเปนแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจใหเปนคนดี 
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและฝายการเมือง 
ตามแนวคิดการบริหารราชการแผนดินแบบ “ประชารัฐ”  

 ส่ือมวลชนควรนําเสนอขาวการใชระบบอุปถัมภ การทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งผลเสีย
หายท่ีเกิดขึ้นใหกับสังคมไดรับรูอยางตอเนื่อง เพ่ือรณรงค สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนไดตระหนักถึง
คุณงามความดี เพ่ือหลอหลอมจิตใจใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียว รูจักนึกถึงสวนรวม สวนภาคประชาชนตอง
รูเทาทันขอมูลขาวสารและสนใจติดตามขอมูลขาวสารของบานเมืองอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนตอง
ตระหนักตอหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและนักการเมือง รวมทั้งแจงเบาะแส
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การกระทําผิด การทุจริตคอรรัปชัน การใชระบบอุปถัมภที่สรางความเสียหาย และรวมคัดคานนโยบาย
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม  

กระทรวงศึกษาธิการตองจัดใหมีการอบรมการเรียนการสอนในหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หนาท่ีพลเมือง  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหเปนหนึ่งในวิชาบังคับเรียนของการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยใชวัตถปุระสงคของหลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรสําหรับชั้นประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษา “วัยรุนไทย เรียนไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นอุดมศึกษา “บัณฑิตไทย รูไปไมโกง” 
สถาบันการศึกษา ฝกอบรมระดับสูงท้ังของภาคราชการและเอกชนท่ีมีบทบาท 

ในการจัดหลักสูตรสําหรับอบรมปลูกฝงนักการเมือง นักบริหาร และขาราชการระดับสูง ควรจัดอบรม
ปลูกฝง และวางกรอบของหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกบานเมืองอยางแทจริง โดยเนนที่การปลูกฝงคานิยม
ของสังคมไทยท่ีดีหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและหลักการปฏิบัติหนาท่ีท่ีตอง
คํานึงถึงประโยชนประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตนรวมถึงการคัดเลือกบุคคลท่ีเขาศึกษาอบรม 
ที่ควรเกี่ยวของและนําไปใชเปนประโยชนตอชาติบานเมืองอยางแทจริง มิใชประเภทท่ีหวังเขามาศึกษา
อบรมเพราะตองการมีคนรูจัก สนิทสนมในแวดวงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักสูตรของหนวยงาน 
ดานกระบวนการยุติธรรมท่ีตองพึงระมัดระวังอยางมากไมใหมีการใชโอกาสของความใกลชิดสนิทสนม
ของการเปนเพ่ือนรวมรุนของหลักสูตรอบรมตาง ๆ มาแสวงหาประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย กอใหเกดิ
การอุปถัมภกันในลักษณะตาง ๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน การแสวงหาผลประโยชนรวมกัน  
หรือการเลือกปฏิบัติที่เกิดความไมเปนธรรมในสังคมขึ้นได 

สุดทายนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานการพิจารณา
ศึกษา เรื่อง “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม” ฉบับนี้ จะเปนประโยชน
ตอระบบราชการไทยและประเทศชาติที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอเสนอแนะดานตาง ๆ  
ไปปฏิบัติไดจริง เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะกอใหเกิดประโยชน ทั้งในเชิงสาธารณะที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอระบบราชการ เชิงนโยบายท่ีสามารถนํามาใชเปนขอมูลเพ่ือกําหนดเปนกฎหมาย 
มาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ  ท้ังในระดับหนวยงานราชการและระดับประเทศ และเชิงคานิยมวัฒนธรรม  
ใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทุกดานของคนในสังคมใหเปนไปในทางที่ดขีึ้น และนําไปสูความสําเรจ็
ในการแกไขปญหาของประเทศชาติไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนจะเปนแรงผลักดัน กระตุนใหทุก 
ภาคสวนในสังคมท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และส่ือมวลชน ไดตระหนักถงึผล
เสียหายท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย เพราะเมื่อทุกคนเห็นวาเปนส่ิงไมดี  
ก็จะรวมกันปฏิเสธพฤติกรรมการรับและการใหอุปถัมภ จนเกิดเปนทัศนคติ คานิยมใหม ๆ มีพฤติกรรม  
ที่ตอตานระบบอุปถัมภ ตั้งแตระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับองคกร สวนราชการตาง ๆ มีการยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม หลักผลงาน และความรูความสามารถเปนท่ีตั้ง สงเสริม และรักษา “คนเกง” และ 
“คนดี” ใหอยูในระบบราชการ รวมท้ัง สนับสนุนให “คนเกง” และ “คนดี” ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูบังคับบัญชาผูบริหารของสวนราชการตาง ๆ เพราะการไดผูบริหารระดับสูงท่ีดี มาจากผลของการ
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แตงตั้งท่ีดี ยอมจะเกิดแบบอยางท่ีดีใหกับผูใตบังคับบัญชาตามหลัก “นําดีและตามดี” เกิดนโยบายการ
บริหารปกครองบังคับบัญชาและวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี ผูใตบังคับบัญชาก็จะเกิดขวัญกําลังใจและ
แรงจูงใจท่ีดี เชื่อมั่นในระบบราชการและความกาวหนาท่ีจะไดรับ สงผลดีตอการปฏิบัติงานของสวน
ราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี เปนประโยชนตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
และสรางความรูสึกท่ีดี ยอมรับและศรัทธาในระบบราชการจากประชาชน ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานไว  

“ . . . ในบานเมืองน้ัน มีท้ังคนดีและคนไมดี ไม มีใครทําทุกคนใหเปนคนด ี
ไดท้ังหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยู ท่ีการทําใหทุกคนเปนคนดี  
หากอยู ท่ีการสงเสริมคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอน 
วุนวายได ...” 

----------------------------------------------- 

 





ท่ีมาและสภาพปญหา 
ระบบราชการถือเปนเสาหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศให เจริญกาวหนา

นอกเหนือจากภาคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน โดยระบบราชการมีบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีประกอบดวยขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร และเจาหนาท่ีของรัฐอื่น ๆ จํานวนกวา ๒ ลานคน 
เปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการบริหารบานเมืองใหสําเร็จ
ลุลวงและมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน และตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไดมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ โดยมีแผนงานประการหนึ่ง คือ การปรับเปล่ียนระบบบริหารงาน
บุคคล โดยมีมาตรการพัฒนากลไกและกระบวนการในการสรางคุณธรรมในระบบราชการ เพ่ือขจัดปญหา
จากระบบอุปถัมภใหหมดส้ินไป และตอมาไดมีการกําหนดเปนสาระสําคัญในการใชระบบคุณธรรม 
เพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐไวในพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒  เพ่ือใหหนวยงาน
ราชการไดยึดถือปฏิบัติ รวมท้ังมีกฎเกณฑระเบียบตาง ๆ อีกเปนจํานวนมากที่ออกมาใชบังคับ 
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีคุณธรรม แตปรากฏวาตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาผูมีอํานาจ 
ในระบบราชการกลับไมไดยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ดังกลาวนั้น อยางจริงจังเครงครัด
สงผลใหเกิดความเสียหายตอระบบราชการและประเทศชาติโดยรวม อีกท้ัง ยังสงผลเสียตอขวัญกําลังใจ 
และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการภาคสวนตาง ๆ มาโดยตลอด 

ทั้งนี้  จากขอมูลดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index ) 
ตามท่ีองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดจัดทําขึ้น พบวาในป ๒๕๕๕ - 
ป ๒๕๕๗ มีการประเมินใหประเทศไทยไดคะแนน ๓๗, ๓๕ และ ๓๘ คะแนนตามลําดับจากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน และในป ๒๕๕๘ ประเทศไทยไดคะแนน ๓๘ คะแนนอยูในอันดับที่ ๗๖ จากการจัดอันดับ
ท้ังหมด ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก ซึ่งจากคะแนนดังกลาวแสดงใหเห็นวาสถานการณดานการตอตานการทุจริต
คอรรัปชันของประเทศไทยยังคงนาเปนหวงและตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน นอกจากนี้ในรายงาน 
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลกประจําป ๒๕๕๘ (The Global Competitiveness 
Report ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖) ตามที่ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) จัดทําขึ้น 
ไดมีการรายงานผลการสํารวจมุมมองความเห็นของผูบริหารและนักธุรกิจ (Executive Opinion 
Survey: EOS) ที่ เขามาลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจ 
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการบั่นทอนขีดความสามารถในการแขงขัน ไดแก ปจจัยดานการทุจริตคอรรัปชัน 
และระบบราชการท่ีไมมีประสิทธิภาพ โดยระดับของปจจัยท่ีเปนอุปสรรคดานการทุจริตคอรรัปชันมีสัดสวน
รอยละ ๑๒.๕ และระดับของปจจัยท่ีเปนอุปสรรคดานระบบราชการท่ีไมมีประสิทธิภาพมีสัดสวนรอยละ 
๑๒.๓ ลดลงจาก ป ๒๕๕๗ ที่ระดับของปจจัยทั้งสองดานมีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๒๑.๔ และ ๑๒.๗ 
ตามสําดับ แตอยางไรก็ตาม การทุจริตคอรรัปชันและระบบราชการท่ีไมมีประสิทธิภาพของประเทศไทย 
ถือเปน ๒ ปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจท่ีควรมีการแกไขในสายตาของผูบริหาร 
และนักธุรกิจตางประเทศ 

บทนํา 
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ประกอบกับขอมูลในอดีตที่ผานมา เชน การวิจัยของธนาคารโลกป พ.ศ. ๒๕๕๖  
ที่จัดอันดับความมีประสิทธิผลของรัฐบาลไทยอยูอันดับ ๗๔ จาก ๑๙๖ ประเทศ ตกลงจากเดิมอันดับท่ี ๖๕ 
เมื่อสิบปกอนและปญหาคอรรัปชันในระบบราชการไทยอยูอันดับที่  ๙๘ จาก ๑๙๖ ประเทศ  
ตกลงจากเดิมอันดับที่ ๙๑ เมื่อสิบปกอน ดัชนีการรับรูเรื่องคอรรัปชัน ตกลงจากอันดับที่ ๗๐ ไปอยูอันดับ
ที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๔ ประเทศ และท่ีนาเปนหวงอยางย่ิง คือ การจัดอันดับเรื่องการเลนพรรคเลนพวก 
หรือระบบอุปถัมภของขาราชการไทยอยูท่ีอันดับ ๙๓ จาก ๑๔๘ ประเทศ ซึ่งลวนเปนสาเหตุของความไร
ประสิทธิภาพของระบบราชการไทยท่ีไมไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากนานาประเทศสงผลเสียท่ีใหญ
หลวงตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาต ิ

“ระบบอุปถัมภ” เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยและคานิยม 
ของคนไทยในความคิดแบบศักดินา โดยมักจะตีคาของคนจากการเปนผูมีทรัพยสิน เปนคนร่ํารวย                       
เปนผูมีฐานะทางสังคมหรือการศึกษาสูง รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีนิยมการเคารพยกยองและอยากหอมลอม
ใกลชิดกับผู ใหญหรือผูมีอํานาจ นิยมการประจบสอพลอ ชอบยึดถือตัวบุคคลมากกวาหลักการ                 
และเหตุผล รวมท้ังไมไดคํานึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น ระบบอุปถัมภจึงฝงรากลึกและอยูคูกับ
สังคมไทยมาอยางยาวนานเปนระยะเวลาหลายรอยป จนกลายเปนคานิยมและวัฒนธรรมท่ีไมดี 
ของคนไทย เมื่อเกิดระบบอุปถัมภขึ้นในระบบราชการไทยแลว ก็จะทําใหการบริหารบานเมืองไมเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑท่ีกําหนดไว แตขึ้นอยูกับผูมีอํานาจเทานั้น ซึ่งระบบอุปถัมภอาจมีชื่อเรียก 
หลายอยางท่ีมีความหมายทํานองเดียวกัน เชน ระบบชุบเล้ียง ระบบเลนพรรคเลนพวก ซึ่งไมวาจะเรียก
อยางไร แตเมื่อเกิดขึ้นในระบบราชการแลวก็จะสงผลใหการบริหารงานในระบบราชการขึ้นอยูกับความพอใจ
หรือดุลพินิจของผูมีอํานาจในการแตงตั้งและโยกยาย เพ่ือตองการรักษาอํานาจและผลประโยชนไวค้ําจุน
พรรคพวกตนเอง กอใหเกิดผลเสียตอประสิทธิภาพของระบบราชการเพราะระบบราชการจะไมสามารถรักษา
และดึงดูดคนดี คนเกงและคนเสียสละเพ่ือสวนรวมไวได เปนเหตุใหคนดีในระบบราชการเหลานั้น 
จะตองทอแทขาดขวัญกําลังใจและความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาที่รับใชชาติบานเมือง และตองออกจากระบบ
ราชการไปในที่สุด 

นอกจากนี้ระบบอุปถัมภยังเอื้อประโยชนใหนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันที่เพ่ิมมากขึ้น               
ในระบบราชการ สงผลใหประชาชนไมเชื่อถือและขาดความศรัทธาตอระบบราชการ ในขณะท่ี
ขาราชการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีที่ดีแตปฏิบัติหนาที่เพียงเพ่ือตอบแทนบุญคุณของผูมีอํานาจ 
และแบงปนผลประโยชนกันในหมูพวกตนเอง อีกทั้งประเทศตาง ๆ ก็จะขาดความเชื่อมั่นตอประเทศไทย 
เนื่องจากการบริหารงานราชการท่ีขาดประสิทธิภาพไมเปนระบบท่ีดี และจะสงผลเสียระยะยาว 
ตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติตอไปในอนาคต หากปญหาระบบอุปถัมภนี้ไมไดรับการแกไข
อยางจริงจังและสรางความตระหนักใหกับขาราชการและประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุนใหมวาระบบ
อุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการเปนระบบท่ีสรางความเสียหายตอประเทศชาติอยางรายแรงแลว 
ก็จะกลายเปนวัฒนธรรมท่ีฝงลึกจนไมสามารถแกไขไดและสรางความเสียหายตอประเทศตลอดไป 

ดวยเหตุผลดังกลาว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จึงไดมีมติเปนเอกฉันทตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหา
ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม เพ่ือพิจารณาศึกษาสภาพปญหาระบบราชการไทย                  
อันเกิดจากการใชระบบอุปถัมภ ขอจํากัด อุปสรรคตอการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ียังเอื้ออํานวย                



- ๓ - 
 

ใหเกิดการใชระบบอุปถัมภ ตลอดจนผลกระทบท่ีกอใหเกิดความเสียหายดานตาง ๆ ตอระบบราชการ 
และประเทศชาต ิและนําเสนอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมเพ่ือนําไปสูวาระแหงชาติ
ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรวมกันตระหนักและรวมมือกันแกไขอยางจริงจังเพ่ืออนาคตท่ีดีของประเทศชาติ
บานเมืองตอไป 

วัตถุประสงคของการพิจารณาศึกษา 
(๑) เพ่ือพิจารณาศึกษาขอมูล ขอเท็จจริงสภาพปญหาจากสถานการณจริงที่เกิดจาก

ระบบอุปถัมภ รวมท้ังรูปแบบพฤติกรรมคานิยม วิธีการ มูลเหตุจูงใจ และผลกระทบที่นําไปสู                    
ความเสียหายตอการบริหารราชการแผนดิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบราชการไทย 

(๒) เพ่ือพิจารณาศึกษาปญหาขอขัดของ ขอจํากัด รวมท้ังอุปสรรคในการถือปฏิบัติ              
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําส่ังและขั้นตอนการปฏิบัติและการให 
ความเปนธรรมท่ียังเปนชองวางใหเกิดการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยมาโดยตลอด 

(๓) เพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบ                 
ราชการไทยท่ีสามารถทําความเขาใจและนําไปใชปฏิบัติไดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ขาราชการและประเทศชาตอิยางเปนรูปธรรม 

ขอบเขตการพิจารณาศึกษา 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหา 

ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมจะใหความสําคัญและมุงเนนการปองกันและแกไข
ปญหาระบบอุปถัมภท่ีเขามาทําลายระบบราชการไทยจนเกิดความเสียหาย อิทธิพลของระบบอุปถัมภ 
ท่ีเขามาแทรกแซงหรือแทรกซึมอยูในระบบราชการไทย จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอการบริหาร
ราชการแผนดินและเพ่ือใหการพิจารณาศึกษาครั้งนี้มีความรอบคอบ ครอบคลุมและครบถวนสมบูรณ 
ทุกประเด็น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไดกําหนดกรอบประเด็นการพิจารณาไว ดังนี้ 

(๑) ระบบอุปถมัภในสังคมไทย 
(๒) ระบบอุปถมัภและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับระบบราชการไทย 
(๓) การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย  
(๔) การวิเคราะหความเสียหายจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีมีผลกระทบตอระบบราชการ

ไทยและประเทศชาต ิ
(๕) การวิเคราะหกระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้น          

ในระบบราชการไทย  
(๖) แนวความคิดในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 
(๗) ขอเสนอแนะของฝายนิติบัญญัติ 

วิธีการพิจารณาศึกษาและแหลงท่ีมาของขอมูล 
(๑) การประชุมเพ่ือกําหนดกรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ                          

โดยมีประเด็นหลัก คือ การพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย                     
ซึ่งเปนระบบท่ีเขามาทําลายประโยชนสวนรวมหรือทําลายกฎเกณฑของรัฐจนสงผลเสียหายตอการบริหาร
ราชการแผนดิน ท้ังในดานการบริหารงานบุคคล การทุจริตคอรรัปชัน และการบริการประชาชน ตลอดจน
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พิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาจากการใชระบบอุปถัมภในระบบ
ราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

(๒) การเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลจากกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ 
ขอบังคับ คําส่ังและหนังสือส่ังการของทางราชการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การจัดซื้อจัดจางท่ีนําสูการทุจริตคอรรัปชันภาครัฐ การใหบริการประชาชน 
รวมทั้ง ประมวลจริยธรรมของขาราชการประเภทตาง ๆ   

(๓) การเก็บรวบรวมและศึกษาจากวิทยานิพนธ งานวิจัย รายงานการพิจารณาศึกษา 
บทความ และขาวที่เกี่ยวของ 

(๔) การเชิญบุคคลและผูแทนจากหนวยงานภาคราชการ ภาคเอกชน  ภาควิชาการ 
ภาคประชาชน และส่ือมวลชน มาใหขอมูลขอเท็จจริงตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตลอดจน 
เรียกเอกสารท่ีเกี่ยวของอันจําเปนตอการพิจารณาศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

(๕) การพิจารณาขอมูลขอเท็จจริงจากเอกสารและการใหขอมูลของบุคคลที่เกี่ยวของ 
โดยไดดําเนินการวิเคราะหสังเคราะหอภิปราย เกี่ยวกับสภาพปญหาจากการใชระบบอุปถัมภในระบบ
ราชการไทย รวมท้ังผลการบังคับใชกฎหมายท่ีผานมา พรอมท้ังหาขอสรุปและขอเสนอแนะ 
เพ่ือเปนแนวทางและมาตรการการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยท่ีเปนรูปธรรม 

(๖) การจัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ระบบอุปถัมภท่ีสรางผลเสียหายกับระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม” เมื่อวันจันทรท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ระหวาง  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 
๓๐๖ – ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  

(๗) การไปบรรยายของประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหา
ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหความรูแกนักศึกษาในหลักสูตรการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงขั้นสูง รุนท่ี ๗ ของสมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภเกี่ยวกับ
ระบบอุปถัมภ ผลเสียหายของระบบอุปถัมภท่ีมีตอระบบราชการไทยและประเทศชาติ รวมถึงแนวทาง 
การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม เมื่อวันเสารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

(๘) การจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม เพ่ือเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สิ่งท่ีคาดวาจะไดรับจากการพิจารณาศึกษา 
(๑) ไดทราบถึงพฤติกรรม วิธีการ รูปแบบของการเกิดระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย 

ตลอดจนผลเสียหายท่ีเกิดขึ้น ขอขัดของ และขอจํากัดของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และขั้นตอน 
การปฏิบัติในกระบวนการใหความเปนธรรมที่ยังเปนปญหาใหเกิดการใชระบบอุปถัมภอยูตลอดมา 

(๒) สามารถนําผลการพิจารณาศึกษาท่ีไดมากําหนดแนวความคิดและมาตรการทางปฏิบัติ 
ในการปองกันและแกไขปญหาระบบอุปถัมภท่ีสรางความเสียหายในระบบราชการไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

---------------------------------- 



บทท่ี ๑ : ระบบอุปถัมภในสงัคมไทย 

“ระบบอุปถัมภ” เปนระบบความสัมพันธของคน ๒ ฝาย ซึ่งมีความไมเทาเทียมกัน 
ฝายท่ีอยูเหนือกวา คือ ผูท่ีมีทรัพยากรมากกวาหรือมีอํานาจมากกวาจะอยูในฐานะอุปถัมภ ฝายท่ีอยู 
ต่ํากวา คือ ผูที่มีทรัพยากรนอยกวาหรือมีอํานาจดอยกวาจะเปนผูรับอุปถัมภ ตางฝายตางมีการแสวงหา
แลกเปล่ียนผลประโยชนกันในลักษณะตางตอบแทนตามเงื่อนไขท่ีมีตอกัน ซึ่งระบบอุปถัมภมีชื่ออื่น 
ท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน อาทิ ระบบชุบเล้ียง (Spoils System) ระบบเสนสาย (Patronage System) 
ระบบเลือกท่ีรักมักท่ีชังหรือระบบคนพิเศษ (Favoritism) ระบบวงศาคณาญาติหรือระบบเลนพรรค 
เลนพวก (Nepotism) เปนตน 

“ระบบอุปถัมภในสังคมไทย” เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทย 
และคานิยมของคนไทยในความคิดแบบศักดินา ซึ่งมักจะตีคาของคนจากการเปนผูมีทรัพยสิน 
เปนคนร่ํารวย เปนผูมีฐานะทางสังคมหรือการศึกษาสูง รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีนิยมการเคารพยกยอง 
และอยากหอมลอมใกลชิดกับผูใหญหรือผูมีอํานาจ นิยมการประจบสอพลอ ชอบยึดถือตัวบุคคล 
มากกวาหลักการและเหตุผล รวมท้ังไมไดคํานึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น ระบบอุปถัมภ 
ในลักษณะท่ีไมดีดังกลาวจึงฝงรากลึกและอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนานเปนระยะเวลาหลายรอยป 
จนกลายเปนคานิยมและวัฒนธรรมท่ีไมดีของคนไทย 

ในบทที่ ๑ ระบบอุปถัมภในสังคมไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญไดหยิบยกความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบอุปถัมภและระบบอุปถัมภในสังคมไทย เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห 
ในบทถัดไป โดยจะกลาวถึงความหมาย ความเปนมา ประเภท และลักษณะความสัมพันธทางสังคม 
ของระบบอุปถัมภ ความเปนมาของระบบอุปถัมภในสังคมไทย ระบบอุปถัมภกับวัฒนธรรมแบบไทย 
ลักษณะของระบบอุปถัมภในสังคมไทย คานิยมสังคมไทย ลักษณะคานิยมระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
รวมตลอดถึงผลเสียหายจากระบบอุปถัมภที่มีตอสังคมไทย  

๑.๑.๑ ความหมายของระบบอุปถัมภ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายของคําวา 

“อุปถัมภ” หมายถึง การค้ําจุน การค้ําชู การสนับสนุน การเล้ียงดู  
นอกจากนี้ ระบบอุปถัมภไดมีผูอธิบายความหมายไว ดังนี้ 
๑) เจมส ซี สกอตต ไดใหความหมายวา ระบบอุปถัมภ เปนกรณีของความสัมพันธคู 

(ระหวาง ๒ คน) ท่ีเปนกลไกของความสัมพันธในลักษณะท่ีบุคคลหนึ่งจะมีสถานภาพทางสังคม 
และเศรษฐกิจในระดับสูงจะเปนผูอุปถัมภ ท่ีจะใชอิทธิพลและทรัพยากรของตนในการชวยปกปอง

๑.๑ ระบบอุปถัมภ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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คุมครองหรือใหผลประโยชนหรือทั้งสองอยางแกบุคคลที่มีสถานภาพต่ํากวาคือ ผูรับอุปถัมภ ผูซึ่งจะตอง 
ตอบแทนโดยการใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือ ตลอดจนใหบริการแกผูอุปถัมภ0๑ 

๒) ปยพจน  สามัตถิยากร ใหความหมายระบบอุปถัมภ หมายถึง การใชความสัมพันธ
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนความสัมพันธในรูปแบบเครือญาติ ความสนิทสนมสวนตัว หรือการเปนหนี้
บุญคุณเขามาเกี่ยวของในการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในองคการ โดยเฉพาะดานงานบริหารงาน
บุคคล เชน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การเล่ือนตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1

๒ เปนตน 
๓) ศุภรัตน  เสิศพาณิชยกุล กลาวไววา ระบบอุปถัมภเปนความสัมพันธระหวางคน  

๒ คน ท่ีมิใชญาติและมีฐานะไมเทาเทียมกัน ฝายท่ีอยูเหนือกวาจะอยูในฐานะอุปถัมภ ฝายท่ีอยูต่ํากวา
จะเปนผูอยูใตอุปถัมภ ทั้ง ๒ ฝายจะมีความผูกพันกันเปนการสวนตัวและการแสวงหาแลกเปล่ียน
ผลประโยชนกัน ผูอุปถัมภก็จะใหประโยชนในความคุมครอง สวนผูที่รับอุปถัมภก็จะใหผลประโยชน 
ตอบแทนในรูปความจงรักภักดี แรงงาน และของกํานัล2

๓ 

๑.๑.๒ ความเปนมาของระบบอุปถัมภ 
ระบบอุปถัมภ หรือท่ีเรียกในภาษาอังกฤษวา The Patron-Client System เปนระบบ 

ท่ีอยูในสังคมจารีตนิยม ไดแก ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ  
ระบบอุปถัมภเกิดจากความเหล่ือมลํ้าของมนุษยในแงทรัพยศฤงคาร สถานะ และอํานาจ แตยังมี 
อีกสวนหนึ่งซึ่งไดแก จิตใจ ศีลธรรมและจริยธรรม ผูอุปถัมภจะเปนผูท่ีอยูในฐานะเอื้ออํานวยประโยชน
ไดท้ังในอํานาจทางการเมือง ตําแหนงหนาท่ีราชการ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม  
และสําหรับบางกรณีผูอุปถัมภ คือ บุคคลเปนท่ีเคารพนับถือในคุณความดี สามารถใหความรูสึกที่ด ี
กับผูอยูใตอุปถัมภ มีลักษณะคลายเปนผูนําทางจิตวิญญาณ สวนผูอยูใตอุปถัมภ คือ บุคคลหรือกลุม
บุคคลท่ีตองอาศัยผูอุปถัมภเพ่ือผลประโยชนดังกลาว รวมท้ังสวนท่ีเปนบวกในทางจิตใจ เปนท้ังท่ีพ่ึง
ในทางวัตถุและในทางจิตใจ3

๔ 
สวนในทางยุโรปคําเรียกขานวา “ผูอุปถัมภ” (Patron) เปนคําท่ีมาจากภาษาสเปน 

หมายถึง บุคคลผูมีอํานาจ สถานภาพ ฉันทานุมัติ และอิทธิพล คํานี้อาจใชเรียกนายจางหรือผูสนับสนุน
การจัดพิธีกรรมตาง ๆ และแมกระท่ังนักบุญองคอุปถัมภ โดยบุคคลเหลานี้จะตองเขามาเกี่ยวของ
สัมพันธกับผูที่มีอํานาจดอยกวาหรือเปน “ ผูรับอุปถัมภ” (Client) ท่ีตองการความชวยเหลือ 
และการปองกัน ซึ่งผูอุปถัมภใหประโยชนโดยหวังจะไดประโยชนตอบแทนในรูปของสินคา ความภักดี 
การสนับสนุนทางการเมืองและบริการในรูปแบบตาง ๆ จากผูรับอุปถัมภของตน อยางไรก็ตาม 

๑ อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ (บรรณาธิการ). (๒๕๓๙). ระบบอุปถัมภ (หนา ๔๗). กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

๒ ปยพจน สามัตถิยากร. (๒๕๕๑). ทัศนะของพนักงานดานระบบอุปถัมภตอผลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(วิทยานิพนธพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) (หนา ๑๐). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

๓ มีนาวรรณ ยืนยงค. (๒๕๔๖). ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอระบบอุปถัมภ และระบอบประชาธิปไตยในฐานะท่ีเปน
วิถีชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานตอนรับภาคพ้ืน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
(หนา ๑๙). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

๔ ลิขิต ธีรเวคิน. ระบบอุปถัมภกับการเมืองการบริหารในสังคมไทย [ออนไลน]. สบืคนเมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙,
จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000135236  
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ความสัมพันธระหวางบุคคลสองฝาย คือ ผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ ฝายหลังมักจะเปนผูเสียเปรียบ
เพราะโดยคําจํากัดความแลว ผูรับอุปถัมภเปนผู ท่ีออนแอกวาท้ังในดานเศรษฐกิจและการเมือง  
แมวาผูอุปถัมภอาจจะตองอาศัยผูไดรับอุปถัมภของตนอยางเปนกลุมกอนในบางสถานการณ เชน  
การหาเสียงเลือกตั้ง หรือกรณีพิพาทท่ีมีการแบงกันเปนพวกเปนกกเปนเหลา ท้ังนี้ แมวาความสัมพันธ
ระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภจะมีประวัติยาวนานก็ตาม ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจาก 
การเจริญเติบโตของระบบศักดินาในยุโรปตะวันตก ซึ่งความสัมพันธสวนตัวและการฝากตัวเปนผูรับ
อุปถัมภระหวางเจาของท่ีนากบัชาวนา ไดกลายมาเปนรากฐานของการจัดระเบียบองคกรทางเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองภายใตระบบศักดินา ขอผูกพันระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภเปนพ้ืนฐานของระบบ
เชาท่ีนาและการผลิตทางการเกษตรและยังคงมีอยูในชนบทท่ัวไป แมวาระบบศักดินาท่ีแทจริง 
จะสูญสลายไปแลว แตประโยชนของระบบอุปถัมภยังมีผลใหเจาของท่ีดินสามารถใชแรงงานราคาถูก  
การสงเสริมระบบดังกลาวจึงเทากับเปนการลดคาใชจายในระบบการเพาะปลูกขนาดใหญ ซึ่งโดยเนื้อแท
แลวก็คือ ระบบทุนนิยมท่ีเชื่อมโยงกับระบบการคาในระดับโลก  

๑.๑.๓ ประเภทของระบบอุปถัมภ4๕ 
ระบบอุปถัมภอาจมีความแตกตางระหวางความสัมพันธใน ๒ ระบบ คือ 
๑) ระบบบิดาอุปถัมภ เปนความสัมพันธท่ีผูรับอุปถัมภจะยอมรับฐานะท่ีดอยกวา

ของตน เนื่องจากความสัมพันธแบบอุปถัมภในลักษณะนี้เปนทางเลือกของชาวไรชาวนา (ผูรับอุปถัมภ) 
ในอดีตท่ีตองการการคุมครองจากผูอุปถัมภ ซึ่งในทํานองเดียวกันผูอุปถัมภท่ีสามารถปกปองคุมครอง
ชาวไรชาวนายอมไดรับการยอมรับและสนับสนุนทางการเมืองจากผูรับการอุปถัมภ ซึ่งในสังคมปจจุบัน 
ประชากรสวนใหญยังคงตองพ่ึงพาระบบอุปถัมภโดยมีคานิยมบางอยางเปนตัวสนับสนุนทําใหมีโอกาส 
ที่ผูมีอํานาจจะกดขี่เบียดบังยอมเปนไปได 

๒) ระบบการใชอํานาจกดขี่ เปนลักษณะท่ีผูอุปถัมภไดใชวิธีการกดขี่ควบคุม 
และใชความรุนแรงกับผูรับอุปถัมภมากขึ้น ซึ่งไมไดเกิดเฉพาะการทํารายรางกาย แตเปนการพ่ึง 
ผูมีอํานาจอันเกิดจากความออนแอของผูรับอุปถัมภเพ่ือใหพนจากความยากจน โดยยอมรับคานิยม 
ท่ีการสรางความชอบธรรมใหกับการใชอํานาจนั้น ๆ เชน การพ่ึงพาในเรื่องหนี้สินที่ผูรับการอุปถัมภ 
ยอมใหมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกนิกวาท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน  

๑.๑.๔ ลักษณะความสัมพันธทางสังคมของระบบอุปถัมภ 
๑) ความสัมพันธท่ีขึ้นอยูกับความสมัครใจของคนท้ังสองฝาย ถาท้ังสองฝายเห็นวา

ตนไดรับประโยชนจากความสัมพันธนั้นจะเริ่มสานความสัมพันธ แตถาเผ่ือวาผูอุปถัมภเรียกรอง 
มากเกินไป ผูอยู ใตอุปถัมภอาจมีทางเลือกโดยการอพยพไปหาท่ีทํากินใหม เพราะวาในอดีต 
ไทยยังมีพ้ืนท่ีวางเปลาพอท่ีจะทําอยางนั้นได ผูอยูใตอุปถัมภจึงมีอภิสิทธิ์ท่ีจะยุติความสัมพันธนั้นเสีย  
ดวยเหตุผลนี้จึงมีกลไกบางอยางในระบบอุปถัมภซึ่งสรางดุลยภาพใหกับความพอใจของทั้งสองฝาย 

๕ อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ (บรรณาธิการ). (๒๕๓๙). ระบบอุปถัมภ (หนา ๓๐ - ๓๑). กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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๒) ความสัมพันธท่ีมีลักษณะไมถาวร เดิมสวนใหญมีความสัมพันธถาวรจนกวา 
ฝายใดฝายหนึ่งจะตายไป หรือผูอุปถัมภท่ีมีโอกาสและเปล่ียนแทบทุกแงมุมความสัมพันธ เชน 
ทนายความชวยเหลือคนดี หรือนายทุนใหเงินกู ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธท่ีคงท่ีตอเนื่อง กลาวไดวา 
ถาความสัมพันธ “ระบบอุปถัมภมีหลากหลายมากมายเพียงใด ความสัมพันธก็จะมีโอกาสยืนยาว 
มากขึ้นไปเทานั้น” 

๓) ความสัมพันธท่ีมีลักษณะตางตอบแทน แตเปนการแลกเปล่ียนแบบไมสมดุล 
ซึ่งผูอุปถัมภมักอยูในฐานะท่ีจะใหวัตถหุรือบริการแกผูอื่นไดอยางสะดวกสบาย ผูท่ีรับวัตถุหรือบริการนี้ 
อาจเปนครอบครัวชาวบานท่ียากจน วัตถุหรือการบริการโดยไมสามารถตอบแทนคืนไดเต็มท่ีจะสราง
หนี้สินทางใจท่ีผูกพันคูนั้นเขากับผูอุปถัมภ เพ่ือขอทรัพยากรเหลานั้น ถือเปนการเริ่มตนกระบวนการ
แลกเปล่ียนแบบไมสมดุลขึ้น5

๖ 
ท้ังนี้ ในบางครั้งการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางผูอุปถัมภตองผานบุคคล 

ผูที่ทําหนาที่ “คนกลาง” หรือ “นายหนา” บุคคลท่ีทําหนาท่ีเหลานี้จะเปนผูจัดการแลกเปล่ียน 
จากทรัพยากรของผูอุปถัมภอีกทอดหนึ่ง สาเหตุท่ีตองผาน “นายหนา” หรือ “คนกลาง” เพราะวา 
ผูอุปถัมภกับผูรับอุปถัมภไมสามารถติดตอกันไดโดยตรง 

 

 

๑.๒.๑ ความเปนมาของระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
ระบบอุปถัมภเปนระบบหนึ่งท่ีมีความเปนมาและพัฒนาการมาอยางยาวนานรวมกับ

สังคมไทยมาตั้งแตเริ่มแรก โดยเปนระบบความสัมพันธของคน ๒ ฝาย ซึ่งมีความไมเทาเทียมกัน  
ฝายที่อยูเหนือกวา คือ มีทรัพยากรมากกวาหรือมีอํานาจมากกวาจะอยูในฐานะอุปถัมภ ฝายที่อยูต่ํากวา 
คือ ผูท่ีมีทรัพยากรนอยกวาหรือมีอํานาจดอยกวาจะเปนผูรับอุปถัมภ ตางฝายตางมีการแสวงหา
แลกเปล่ียนผลประโยชนกันในลักษณะตางตอบแทน ซึ่งขึ้นอยูกับความสมัครใจของคนท้ังสองฝาย 
ความสัมพันธลักษณะนี้ดํารงอยูไดไมใชเพียงเพราะตางฝายตางไดประโยชนเทานั้น แตตองมีอุดมการณ 
ท่ีชวยจรรโลงความสัมพันธเชนนี้ไว ระบบอุปถัมภในสังคมไทยเริ่มมีขึ้นในระบบสังคมและแพรกระจาย
ไปสูระบบการเมือง ผานทางชนชั้นนําทางการเมืองและชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ โดยเปนการอุปถัมภ
ระหวางชนชั้นนําทางการเมืองดวยกันหรือระหวางชนชั้นนําทางเศรษฐกิจดวยกัน แตในระยะหลังนี ้
จะเห็นไดวามีการพัฒนาของระบบอุปถัมภโดยเปนการอุปถัมภระหวางกลุมชนชั้นนําทางการเมือง 
กับชนชั้นนําทางเศรษฐกิจดวย6

๗  
  

๖ มีนาวรรณ ยืนยงค. (๒๕๔๖). ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตยในฐานะท่ีเปน
วิถีชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานตอนรับภาคพ้ืน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
(หนา ๑๔ – ๑๕). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

๗ อําพัน ถนอมงาม. ระบบอุปถัมภในสังคมไทย [ออนไลน]. สืบคนเมือ่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙,  
จาก http://amphuntha.blogspot.com  

๑.๒ ระบบอุปถัมภในสงัคมไทย 
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๑.๒.๒ ระบบอุปถัมภกับวัฒนธรรมแบบไทย 
วัฒนธรรมแบบไทยมองวาระบบอุปถัมภเปนผลมาจากความเชื่อของคนไทย 

ในเรื่องบุญกรรมและเรื่องตายแลวเกิดใหม เชน ความเชื่อท่ีวาผูท่ีเกิดมาทามกลางเงินทอง มีทรัพยสิน
อํานาจวาสนา เปนเพราะกรรมท่ีทําไวแตปางกอน คนเราเกิดมาไมเทาเทียมกันดวยเหตุท่ีบุญบารม ี
ท่ีสะสมไวแตปางกอนแตกตางกัน ทําใหคนไทยยอมรับความแตกตางในฐานะตําแหนงท่ีลดหล่ันเปนชั้น ๆ  
วาเปนส่ิงท่ีเปนธรรมชาติและธรรมดา และยึดถือความแตกตางเปนหลักสูงต่ําของฐานะตําแหนง 
ในการจัดระเบียบสังคม คือ ความสัมพันธแบบผูใหญ - ผูนอย หรือความสัมพันธแบบลูกพ่ี - ลูกนอง
ความสัมพันธแบบดังกลาวเปนความสัมพันธท่ีตั้งอยูบนรากฐานแหงความไมเสมอภาคในการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน ซึ่งความสัมพันธในลักษณะนี้เองที่เราเรียกวา ความสัมพันธแบบผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ
ในการแลกเปล่ียนความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ ผูอุปถัมภจะมีสวนไดเปรียบ 
ในความสัมพันธ เพราะผูอุปถัมภสามารถเลือกไดวาจะใหความอปุถัมภแกใครและกําหนดวาผูรบัอุปถมัภ
จะตองใหบริการอะไรตอบแทน 

วัฒนธรรมแบบไทยยอมรับความแตกตางในเรื่องฐานะของบุคคล การเนนการพ่ึงพา
ผูอื่นและการยึดมั่นตัวบุคคล ยังคงมีอิทธิพลตอการปกครองไทยในปจจุบัน ขาราชการจํานวนไมนอย 
มีความรูสึกวาตนเปนนายของประชาชน เหมือนดังเชนมูลนาย (หมายถึง ในสมัยกอนไพรจะตองสังกัด 
มูลนายคนใดคนหนึ่ง หรือนายเดิมท่ีสังกัดอยู) เปนนายของพวกไพร ท้ังท่ีตามแนวคิดของระบบราชการ
สมัยใหม ขาราชการไมไดเปนนายของประชาชน หากแตเปนผูนําบริการตาง ๆ ของรัฐไปสูประชาชน 
ภายใตขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐ โดยขาราชการจะไดรับเงินเดือน 
เปนผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน เงินเดือนเหลานี้ไดจากภาษีอากรของประชาชน ขาราชการจึงมีฐานะ
เปนผูรับใชประชาชน แตในทางปฏิบัติไมไดเปนเชนนัน้ ขาราชการกลับรูสึกวาตนเปนนายของประชาชน 
และทางฝายประชาชนเองก็มีความรูสึกตอขาราชการดังเปนมูลนายของตน มีความกลัวเกรง นอบนอม
และเคารพเชื่อฟง ระบบราชการจึงมีอิทธิพลในการควบคุมความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง 
ของประชาชน เหมือนระบบไพรเคยควบคุมวิถีชีวิตและความคิดอานของพวกไพรในสังคมสมัยเกา  
สวนในดานความสัมพันธระหวางขาราชการผูใหญและขาราชการผูนอยภายในระบบราชการก็ไดรับ
อิทธิพลลักษณะความสัมพันธของระบบไพรอยูไมนอย ระบบราชการไทยยังยึดมั่นในความผูกพันกัน 
เปนเชิงสวนตัวตามลักษณะความสัมพันธแบบอุปถัมภ มากกวาจะมีความสัมพันธกันอยางเปนทางการ
ตามระเบียบท่ีไดวางไว และมีแนวโนมวาจะปฏิบัติราชการตามคําส่ังของหัวหนาโดยไมมีการโตแยง 
และไมมีความคิดริเริ่มใด ๆ เหมือนเชนมูลนายระดับลางปฏิบัติตอมูลนายระดับสูงในสังคมสมัยเกา 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความสัมพันธแบบอุปถัมภในสังคมไทย คือ คานิยม 
ของสังคมไทยในเรื่อง “ผูใหญ - ผูนอย” “การขอความชวยเหลือ ความคุมครอง” “การฝากเนื้อฝากตัว” 
กับผูใหญหรือผูมีฐานะสูงกวา เมื่อผูนอยไปหาผูใหญมักจะมีของกํานัล เพ่ือใหผูใหญใหความชวยเหลือ 
ในส่ิงท่ีตนเองตองการ ดังนั้น สังคมไทยจึงเปนสังคมท่ีเนนและยอมรับความแตกตางในเรื่องฐานะ 
ของบุคคล การท่ีคนในสังคมไทยประยุกตเอาระบบอุปถัมภมาใช ถาพิจารณาในกรอบศีลธรรมหลาย ๆ 
กรณีกลายเปนการฉกฉวยประโยชน สรางความไมเปนธรรมในสังคม กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาค อันเปนคานิยมท่ีสังคมไทยยอมรับนับถือมากขึ้นในหลักประชาธิปไตย แตรากฐาน
ของสังคมไทยมิใชสังคมท่ีเชื่อวาเกิดมาเสมอกัน เปนสังคมท่ีเชื่อในกฎแหงกรรม ทําใหมีการกําหนด 
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ชวงชั้นทางสังคมไวใหผูท่ีอยูในฐานะสูงถือวาเปนผูมบีุญ ผูอยูเบื้องลางเปนผูมีกรรม ทําใหตองวิ่งเขาหา 
ผูมีบุญที่มีอํานาจเพ่ือใหความชวยเหลือตน7

๘ 
นักวิชาการสวนมากยอมรับวาระบบอุปถัมภในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ระบบอุปถัมภในแวดวงของขาราชการ ยังคงมีอยูอยางชัดแจง เชน ระบบพรรคพวกท่ีเปนการแสวงหา
ผลประโยชนรวมกันของผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ ระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในองคกรตาง ๆ นั้น 
ถามีการใชระบบอุปถัมภเพ่ือประโยชนสวนรวมแลวก็อาจเปนประโยชน และชวยแกไขสถานการณ
บางอยางได เชน การใชประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการกับหนวยอื่น ๆ เปนตน  
ระบบอุปถัมภท่ีเปนอยูในปจจุบันมักจะจํากัดอยูในระดับกลุมเล็ก ๆ หลาย ๆ กลุมหรือชนชั้นทางสังคม 
(Social Class) ยังเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับสังคมไทย ความสํานึกทางชนชั้น (Class Consciousness) 
ยังคงติดอยูท่ีความเชื่อผูใหญ - ผูนอย ผูอุปถัมภความกตัญูรูคุณ8

๙ 

๑.๒.๓ ลักษณะของระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
ความสัมพันธทางสังคมของไทย มี ลักษณะแบบผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ   

ดังนั้น จึงสามารถแยกระบบอุปถัมภออกไดเปน ๔ รูปแบบ คือ 
๑) ระบบอุปถัมภในหมูญาติ นับวาเปนระบบท่ีเกาแกมากระบบหนึ่งในสังคมไทย

ตามวัฒนธรรมความสัมพันธระหวางญาติอาวุโส (พอแม ปูยา ตายาย) กับญาติผูนอย (นอง ลูก หลาน 
เหลน) เปนความสัมพันธแบบอุปถัมภอยางชัดเจน และนาจะเปนระบบที่คงทนถาวรที่สุดดวย 

๒) ระบบอุปถัมภในหมูมิตรสหาย ความเปนเพ่ือนในสังคมไทยปรากฏออกมาได

หลายรูปแบบ เชน เพ่ือนเลน เพ่ือนรวมรุน เพ่ือนรวมชั้น เพ่ือนสถานศึกษาและเพ่ือนตาย เปนตน  

ความคาดหวังระหวางเพ่ือนมีความลึกซึ้งและมากกวาบางสังคม เพ่ือนในสังคมไทยคาดหวังตอกัน 

และกันมากกวา ความเปนเพ่ือนแทจึงมักจะวัดกันไดดวยพฤติกรรมการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

หรือการท่ีเพ่ือนซึ่งมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวาใหความชวยเหลือแกเพ่ือนผูดอยฐานะ 

อยางสม่ําเสมอ ความสัมพันธฉันทเพ่ือนก็จะแนนแฟนย่ิงขึ้นจนถึงขั้นกลายเปนญาติสนิทกันก็ได  

เ พ่ือนผูที่ ไดรับความอุปถัมภทางดานวัตถุก็จะตอบแทนดวยความจงรักภักดี การรู จักบุญคุณ  

คอยปองกันเพ่ือนผูใหความอุปถัมภดวยวิธีการตาง ๆ ตามสติปญญาและความสามารถท่ีตนมีอยู  

การตอบแทนบุญคุณบางครั้งก็แสดงออกดวยการนําส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ มาใหในโอกาสอันควร 

๓) ระบบอุปถัมภในองคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม 
มักจะถูกมองในแงลบอยูตลอดเวลาวาระบบอุปถัมภทําใหระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ ซึ่งก็มีสวนจริง 
อยูบาง การใชระบบอุปถัมภมากเกินไปก็อาจจะทําใหเกิดความระสํ่าระสาย เกิดการเสียขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานที่อยูนอกวงอุปถัมภไดเชนกัน 

๘ ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. (๒๕๓๘). ความสัมพันธของคนในสังคม : พ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมการเมืองไทย 
(หนา ๑๐๒). นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  

๙ อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ (บรรณาธิการ). (๒๕๔๓). ระบบอุปถัมภ (พิมพครั้งท่ี ๒, หนา ๗).  
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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๔) ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพ เปนระบบอุปถัมภที่นาจะมีลักษณะคงทนนอยกวา
แบบอื่น ๆ ที่กลาวมาแลว แตลักษณะอื่น ๆ ของระบบอุปถัมภก็ยังมีครบไมวาจะเปนเรือ่งของการปฏิบตัิ
ตางตอบแทน ความสูงศักดิ์ของผูอุปถัมภ และความจงรักภักดีของผูรับอุปถัมภ สําหรับสังคมไทย 
ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพหรือขามอาชีพนี้อาจจําแนกไดเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือ กลุมขาราชการ 
พอคากับกลุมนักการเมือง ชาวไร ชาวนา การอุปถัมภระหวางขาราชการและพอคาเปนไปในรูปแบบ 
ของการแลกเปล่ียนผลประโยชนทางดานวัตถุระหวางกันมากกวา คือ ฝายราชการจะอํานวย 
สิทธิประโยชนใหแกพอคา นักธุรกิจ ซึ่งจะเปนฝายทดแทนบุญคุณหรือตอบแทนดวยการใหเงินทอง 
หรือทรัพยสินมีคาอยางอื่น 9

๑๐ 

๑.๒.๔ คานิยมสังคมไทย 
คานิยม (Value) หมายถึง ส่ิงท่ีคนสนใจ ส่ิงท่ีคนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน

หรือกลับกลายมาเปนมีความสุขท่ีไดเห็น ไดฟง ไดเปนเจาของ คานิยมในสังคมจึงเปน “วิถีของ 
การจัดรูปแบบความประพฤติ” ที่มีความหมายตอบุคคล เปนแบบฉบับของความคิดท่ีมีคุณคา 
สําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม ดังนั้น คานิยมจึงเปนแนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ 
และความตองการของกลุมคนในสังคม ซึ่งถือวาเปนส่ิงท่ีดีและมีคุณคาแกการนําไปเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติ  อีกทั้งเปนกรอบของการดําเนินชีวิตเ พ่ือประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม  
ทั้งนี้ ตองอยูในดุลยพินิจของตนเอง เนื่องจากปจจุบันมีคานิยมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคควบคูกัน
ไปของแตละสังคม และคานิยมของแตละสังคมนั้นมักเปนมรดกทางความคิดและเปนพ้ืนฐานของการเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดวย 

ความสําคัญของคานิยม 
- คานิยมทําหนาท่ีเปนบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมท้ังหลายของเรา

กลาวคือ คานิยมจะเปนตัวกําหนดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของเราวา เราควรจะทําหรือไม ควรจะทํา
ในส่ิงใด คานิยมจะชวยกําหนดจุดยืนในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ  
และคานิยมจะชวยทําหนาท่ีประเมินการปฏิบัติการตาง ๆ ท้ังของตัวเราเองและของผูอื่น 

- คานิยมทําหนาท่ีเปนแบบแผนสําหรับการตัดสินใจการแกไขขอขัดแยงตาง ๆ  
ในบางกรณีบุคคลตองเผชิญกับสถานการณบางอยางท่ีขัดแยงกัน ทําใหเขาตองเลือกทางใดทางหนึ่ง  
เชน การปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดกับการรักษาความเปนอิสรเสรีของตน  
การปฏิบัติงานดวยความชื่อสัตยสุจริตแตยากจนกับการปฏิบัติงานในทางท่ีไมสุจริตแตทําใหร่ํารวย 
บุคคลจะเลือกเดินทางไหนนั้น คานิยมหรือระบบคานิยมท่ีบุคคลมีอยูจะชวยกําหนดทางเลือกใหเขา 

- คานิยมทําหนาท่ีเปนแรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล เชน บุคคลที่มีคานิยมชมชอบ
ในการมีอายุนานหรือสุขภาพดีก็จะมีแรงผลักดันใหอยากออกกําลังกายอยูสม่ําเสมอตลอดจนรอบคอบ
ในการบริโภคอาหาร บุคคลที่มีคานิยมเกี่ยวกับวัตถุนิยมสูงก็มักจะมีความขยันขันแข็งและเพียรพยายาม
ในการทํางานเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินทองและส่ิงที่ตนพึงปรารถนา เหลานี้เปนตน 

๑๐ สนิท สมัครการ. (๒๕๓๓). ลักษณะของระบบอุปถัมภในสังคมไทย (หนา ๒๗). นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 
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คานิยมเกิดขึ้นจากผลผลิตของวัฒนธรรม สังคม และสถาบัน รวมท้ังแรงผลักดัน 
สวนบุคคล ซึ่งตางก็มีอิทธิพลในการปนแตงคานิยมขึ้นมาทั้งนั้น แตคานิยมจะเกิดขึ้นมาและเจริญงอกงาม
ไดดีเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับสภาพจิตใจของแตละบุคคลอีกดวย ดังนั้น คานิยมจึงมีปจจัยสําคัญ  
๒ ประการ คือ 

๑) สภาพจิตใจและรางกายซึ่งไดมาโดยธรรมชาติ เชน อุปนิสัย พรสวรรค เพศ วัย 
และพันธุกรรม เปนตน 

๒) การเล้ียงดู การจูงใจ การใหอยูในส่ิงแวดลอมของสังคมและธรรมชาติ การให
การศึกษาอบรมท่ีเรียกวาการปลูกฝง หรือวัฒนธรรมดานตาง ๆ 

คานิยมสังคมไทยในอดีต 
วิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีตสวนใหญจะยึดมั่นปฏิบัติสืบตามบรรพบุรุษ พอแม 

และญาติผูใหญเนื่องจากทําใหเกิดความสุขสบายท้ังทางกายและทางใจ และไมใหใครเดือดรอน วิถีชีวิต 
เปนแบบเรียบงายจึงไมคอยมีการเปล่ียนแปลง แมวาจะมีระบบที่เรียกวา “ขากับเจา” “บาวกับนาย”  
ก็ตาม ดังนั้น คานิยมของสังคมไทยในอดีตจึงมีลักษณะ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
คนไทยในอดีตสวนใหญยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เนื่องจากเมื่อทําแลวจะสงผลใหเกิดความสบายใจ มีความสุขจากการทําบุญ ทําใหคนมีจิตใจดี  
มีความออนโยน มีเมตตากรุณา และมีการประพฤติตนตามหลักธรรมคําสอน ซึ่งจะทําใหคนเปนคนดี
และเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยืนยาวอีกดวย 

๒) ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม 
เปนแนวทางในสังคมไทยในอดีตที่ เกิดความกลัว ละอายตอการทําบาป  

เพราะเมื่อตายไปแลวตองตกนรก จึงทําใหเกิดการทําบุญหรือทําความดี เพ่ือหนทางสูสวรรค 
๓) เชื่อในเรื่องวิญญาณ ภูตผีปศาจ 

เปนความเชื่อในเรื่องอํานาจล้ีลับ สามารถบันดาลใหเกิดส่ิงที่ดีหรือส่ิงที่รายได 
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีพิธีกรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเปนความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร เชน เชื่อในเรื่อง
เจาท่ีเจาทางผีบานผีเรือน เปนตน ซึ่งความเชื่อดานนี้ ไดกลายเปนคานิยมของคนไทยวาส่ิงล้ีลับจะชวย
ใหเกิดส่ิงดีหรือรายได และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต จึงมักพบวาคนไทยสวนใหญยังคงพ่ึงพา 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ โดยบนบานศาลกลาวและขอรับการอุปถัมภจากส่ิงล้ีลับ จึงไมเนนท่ีการพ่ึงพาตนเอง 
หรือการแกไขปญหาจากการกระทําหรืออยูบนหลักเหตุผลบนพ้ืนฐานของความเปนจริง   

๔) ยกยองระบบศักดินา 
เปนความเชื่อที่วาผูมีบารมีความร่ํารวย บุคคลในตระกูลสูงศักดิ์ คือ ผูท่ีเทพเจา

บันดาลใหมาเกิด จึงไดรับการยกยองเกรงกลัว 
๕) เคารพผูอาวุโส 

อาจหมายถึงผูท่ีสูงอายุ ดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเชื่อวาผูอาวุโสเปนผูมี
ประสบการณ มีความสามารถ เชน สํานวนท่ีวา “ผูใหญอาบน้ํารอนมากอน” การเคารพผูอาวุโส 
จะทําใหมีความสุข เจรญิกาวหนา เปนตน 
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๖) มีชีวิตอยูกับธรรมชาติ 
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงตองเขาใจในเรื่อง 

ของสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ จะอาศัยแมน้ํา ลําคลอง หรือน้ําฝน และปาไม 
เปนปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพ 

๗) เชื่อถือโชคลาง 
เมื่อชีวิตอยูกับธรรมชาติ จึงถือวา ส่ิงลึกลับจะชวยใหเกิดส่ิงดีหรือรายได 

และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตมาก เชน ความเชื่อเรื่องผีสางนางไม จอมปลวก และส่ิงผิดปกต ิ
ทางธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

๘) ตองการเปนท่ียอมรับของสังคม 
แสดงถึงการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการปรึกษาหารือ ทําใหชีวิตไมเหงา และรูสึกตนเอง

ยังมีคุณคาในสังคม 
๙) ยึดมั่นในจารีตประเพณี 

คนสวนใหญตางยอมรับกฎเกณฑท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาวาเปนส่ิงดีงาม และตอง
รักษาแบบแผนไวสืบตอกันไป การไมปฏิบัติตามยอมถูกตําหนิและเปนที่รังเกียจของสมาชิกในสังคม 

๑๐) นิยมอํานาจและบารมี 
เนื่องจากสภาพสังคมในอดีตเปนระบบศักดินา จึงทําใหกลุมผูมีอํานาจพยายาม

สรางส่ิงซึ่งเปนการสงผลทําใหเกิดบารมีในตนเอง ไปสูการเปนผูมีจิตใจกวางขวาง มีเมตตาตอผูยากไร  
จึงทําใหเกิดการอุปถัมภ 

๑๑) ชอบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
สังคมไทยในอดีตมีความเขาใจไววางใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือแมแต 

การทํางานท่ีตองใชเวลาจํากัด เชน การทํานา ทําไร หรือจัดงานบุญที่บานหรือที่วัด ก็นิยมชวยเหลือกัน 
ดังที่เรียกประเพณีนิยมนี้วา “การลงแขก”  เปนตน 

๑๒) พึงพอใจในส่ิงที่ตนมีอยู 
เปนการใชชีวิตแบบสันโดษ เพ่ือสอดคลองกับหลักธรรม เปนกลุมอนุรักษนิยม

มากกวาการแสวงหาความกาวหนา ตองการความสบายใจของตน ดังนั้น จึงทําใหการทํางานไมเปนระบบ
กฎเกณฑ และไมมีการวางแผนชีวิตในระยะยาว 

คานิยมสังคมไทยในปจจุบัน 
สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ตามสภาพของส่ิงแวดลอม 

เนื่องจากมีการติดตอคาขาย มีสัมพันธทางการทูตกับตางประเทศ มีทุนใหครูอาจารยนักศึกษาไปศึกษา 
ดูงานตางประเทศ และมีการชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีแกสถาบันการศึกษา จึงทําใหมีการพัฒนา
ประเทศใหเจริญรุงเรืองมากขึ้น ดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหคานิยมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม 
ของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคมไทย ในปจจุบันเมื่อสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป  
ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต สังคมและการศึกษาของคนไทยเปล่ียนแปลงตามไปดวย สามารถสรุปไดดังนี้ 
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๑) เงิน คนไทยเชื่อวา “เงิน” หรือความมั่งคั่งของบุคคลเปนของสําคัญ เงินมีอิทธิพล 
เปนตัวกําหนดแนวทางและรูปแบบพฤติกรรมของคนไทย 

๒) อํานาจ เปนส่ิงท่ีคนทั่ว ๆ ไปมักปรารถนากันท้ังนั้น เพราะอํานาจจะนํามาซึ่ง 
เงินทอง ทรัพยสิน ส่ิงของทางวัตถุ การยอมรับ การยกยองนับถือ ความรักความเขาใจ ซึ่งเปนส่ิงสนอง
ความตองการพ้ืนฐานของมนุษยทั้งทางกายและทางใจ 

๓) ความเปนผูอาวุโส คนท่ัวไปนับถือและยกยองผูมีตําแหนงและฐานะทางสังคม
หรือราชการ ผูสูงอายุ และผูมีอายุราชการหรืออายุการทํางานเฉพาะอยางมานาน โดยถือวาผูมีอายุมาก 
ทํางานมานานมีประสบการณในชีวิต เปนผูรอบรูและเขาใจโลก 

๔) ความมีใจกวาง ในที่นี้ หมายถึง มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ ไมตระหนี่เหนียวแนน  
เปนคนกวางขวาง และมีใจบุญสุนทาน 

๕) การเปนเจานาย เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคม “มีชนชั้น” ซึ่งเปนมรดกตกทอด 
กันมากวาเจ็ดรอยป จึงนิยมการเปนเจานาย อันไดแก การไดรับแตงตั้งใหมีเกียรติและตําแหนงในสังคม
การทํางานเบาหรือมีอาชีพที่ตองนั่งโตะ และการมยีศถาบรรดาศักดิ์  

๖) ความกตัญูรูคุณ คนท่ีกตัญูรูคุณคนเปนคนท่ีไดรับความรักและยกยองวา 
เปนคนดีในสังคม  

๗) การเปนผูมีความรู มีการศึกษาสูง มีปริญญาสูง เปนเรื่องท่ีคนไทยถือวามีเกียรติ 
สังคมยอมรับ ใหเกียรติ ใหตําแหนงสูง ทําใหมีฐานะทางสังคมเหนือคนอื่น 

๑.๒.๕ ลักษณะท่ีไมดีของสังคมไทย 
จากคานิยมสังคมไทยท่ีกลาวมาแลว ทั้งคานิยมท่ีปรากฏในอดีตและคานิยมที่พบ 

ไดในปจจุบัน เมื่อคานิยมตาง ๆ โดยเฉพาะในสวนของคานิยมท่ีไมดีเหลานี้ไดส่ังสมอยูในสังคมไทยมา 
เปนเวลายาวนาน คานิยมท่ีไมดีดังกลาวจึงกลายเปนปญหาตอสังคมไทยและปรากฏเปนลักษณะท่ีไมด ี
ของสังคมไทย ดังนี้ 

๑) การยึดถือระบบ เจานาย – ลูกนอง 
คนไทยมีลักษณะอุปนิสัยที่ยึดมั่นในความสัมพันธแบบผูนํา - ผูตาม ลูกพ่ี - ลูกนอง 

หรือผูใหญ - ผูนอย ความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกัน  
ดังที่เรียกวา “ขาพ่ึงเจา บาวพ่ึงนาย” 

๒) การยกยองนับถือคนร่ํารวย 
คนไทยใหความสําคัญเรื่องความร่ํารวยและเงินทอง เพราะมีความเชื่อท่ีวา 

เงินทองสามารถบันดาลความสุขตอบสนองความตองการของคนได จึงเปนจุดเราใหทุกคนอยากรวย  
ไมวาจะหาเงินมาดวยวิธีที่ถูกตองจากการทํางานหรือไม 

๓) ชอบการมีอํานาจ 
คนไทยมีนิสัยชอบอภิสิทธิ์  สิทธิพิเศษ มีเสนสาย ผูใดมีหรือไดรับอภิสิทธิ ์

จะรูสึกภาคภูมิใจวาเกงกวาเหนือกวาผูอื่น เชน การไปติดตอราชการ ถามีขาราชการคนใดมาตอนรับ 
หรือใหบริการเปนพิเศษเหนือกวาประชาชนท่ัวไป นอกจากทําใหตนเองไดรับบริการที่รวดเร็วกวาคนอื่น 
ยังทําใหรูสึกภาคภูมิใจอีกดวย 
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๔) นิยมการเคารพยกยองและหอมลอมผูใหญ ผูมีอํานาจ 
คนไทยนิยมการแสวงหาผูใหญ ท่ีมีความสามารถ มีอิทธิพล และมีบารม ี

ไวสนับสนุนและคุมครอง โดยหาชองทางเขาไปฝากเนื้อฝากตัว เขาเปนพวก และเกาะติดผูใหญไว 
เพ่ือความเจริญกาวหนาในชีวิต อันเปนลักษณะของการหวัง “พ่ึงใบบุญหรือพ่ึงบารมี” การไมเขา 
เปนพวกเดียวกันกับผูใหญอาจถูกมองวาเปนศัตรูหรือเปนฝายตรงขาม 

๕) ชอบสนุกสนาน 
คนไทยมีลักษณะอุปนิสัยชอบความสนุก ความสะดวกสบาย ไมชอบทํางานหนัก  

และไมเอาจริงเอาจังในการทํางาน การทํางานของคนไทยเขาทํานอง “หลีกเล่ียงงานหนักคอยสมัคร 
งานสบาย” เมื่อพบปญหาอุปสรรคก็ทอถอย ไมอดทน ไมตอสูอยางจริงจังและตอเนื่อง  

๖) ตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง อํานาจ เพ่ือใหคนมายกยอง 
คนไทยชอบเกียรติยศ ชื่อเสียง และอํานาจในการใชสรางอิทธิพลเพ่ือใหคน 

มายกยอง ชอบสรางอาณาจักร และชอบแสดงความเปนเจาของ 
๗) ยึดถือตัวบุคคล มากกวาหลักการ 

คนไทยชอบยึดถือตัวบุคคลและการรักพวกพอง ซึ่งหมายถึงพวกพองท่ีมี
ความสัมพันธหรือผลประโยชนรวมกัน โดยปกติถาอยูในกลุมเดียวกันจะมีความรักตอกันมาก จนทําให
เพิกเฉยหรือละเลยตอหลักการและกฎเกณฑของสังคม  

๘) มีความเปนอิสระ ถือความเปนสวนตนมากกวาระบบและสวนรวม 
คนไทยมีอุปนิสัยที่รักอิสระเสรี รักความเปนไท ไมยอมอยูในระเบียบ ดังคํากลาววา 

“ทําไดตามใจคือไทยแท” “ไมเปนไร” “อะไรก็ได” หรือคํากลาวของชาวตางชาติท่ีวา “Thailand 
Only” เปนตน อันมีสวนทําใหคนไทยขาดระเบียบวินัย ไมยึดถือระเบียบวินัย สงผลใหการพัฒนา
ประเทศไมเจริญกาวหนาอยางเปนระบบที่ดีเหมือนประเทศอื่น ๆ 

๑.๒.๖ ลักษณะคานิยมระบบอุปถัมภในสังคมไทย  
๑) ผูอุปถัมภใหผูรับอุปถัมภ ดังนี ้

- ไดรับยกเวนสิทธิตาง ๆ ในการทํางาน 
- ปกปองคุมครองดวยอํานาจบารมี 
- อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชน ตําแหนงหนาท่ีการงานและการศึกษา 

ตลอดจนดูแลดานชีวิตความเปนอยูและเชื่อมตออํานาจในการเขาถึงระบบราชการใหแกผูรับอุปถัมภ 
- มอบผลประโยชนท้ังในเชิงทรัพยสินและที่ไมใชทรัพยสิน หรือมอบสิทธ ิ

บางประการใหเพ่ือเปนการตอบแทน 
๒) ผูรับอุปถัมภใหผูอุปถัมภ ดังนี ้

- มีความจงรักภักดี กตัญูรูคุณ 
- ในเรื่องของแรงงานและทรัพยากรอื่น ๆ เพราะในอดีตเจานายไมมีเงินเดือน 

มีแตยศถาบรรดาศักดิ์ ความรุงเรืองมั่งคั่งจึงเกิดไดโดยการสงสวยของไพรสมในสังกัด จึงเปนคานิยมวา
ไปหาผูใหญตองมีของติดไมติดมือไปฝากดวย ระบบสงสวยจึงเปนเรื่องไมผิดกฎหมาย แตเปนส่ิง 



- ๑๖ - 
 

ท่ีไมพึงกระทํา ตอมารัชกาลท่ี ๕ ไดประกาศยกเลิกการสงสวยและใหเจานายขุนนางรับเงินเดือน  
แมโครงสรางเปล่ียนแปลงแตคานิยมยังคงเดิม ขาราชการไทยจึงรับทั้งเงินเดือนและสวย 

- เปนกําลังพลสําหรับขุนนาง พบวาในชวงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ จํานวน 
ไพรสม (ไพรท่ีขึ้นตอขุนนาง) มีมากกวาปกติ ทําใหเมืองหลวงขาดกําลังคนมาชวยรบ (ไพรหลวง) กําลังคน
อยูในมือขุนนางและขุนนางแตกเปนฝกฝายไมสามัคคี จึงทําใหไทยเสียกรุงและอาจเปนเหตุผลหนึ่ง 
ท่ีทําใหสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการจํากัดจํานวนไพรสม โดยชายไทยเมื่ออายุ ๑๘ ป แลวหาเจานาย
อุปถัมภไมไดจะกลายเปนไพรหลวงตลอดชีวิต ถาผูอุปถัมภเดิมเสียชีวิตลงจะตองกลับมาเปนไพรหลวง
จะไมใชมรดกตกทอดไปสูลูกหลานของผูอุปถัมภอีกตอไป 

- เสริมเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และบารมีของเจานาย เมื่อเจานายไปท่ีไหนจะตองมี
บริวารหอมลอมถือเปนเครื่องแสดงอํานาจบารมีของนาย ถาไมมีผูติดตามสังคมจะดูถูกดูแคลน10

๑๑ 

๑.๒.๗ คําเปรียบเปรยและคําพังเพยท่ีอยูในสังคมไทย 
นอกจากคําวา “อุปถัมภ” แลว ในสังคมไทยยังมีคําเปรียบเปรยและคําพังเพย 

มาแตโบราณจนถึงปจจุบันที่แสดงใหเห็นถึงวฒันธรรมและพฤติกรรมระบบอุปถัมภ ไดแก  
คําวา “สิบพอคา ก็ไมเทาหนึ่งพระยาเล้ียง” แปลวา พอคาวานิช ๑๐ คน เทียบไมได

กับคนที่พระมหากษัตริยทรงชุบเล้ียงใหเปนขุนนางหนึ่งคน  
คําวา “ขาเกาเตาเล้ียง” หมายถึง คนเกาคนแก คนที่อยูดวยกันในฐานะรับใชมานาน 

ซึ่งคนโบราณมักจะนําคํานี้ไปใชกับคนที่อยูดวยกันมานานในแงของความไวใจไดและความซื่อสัตย 
คําวา “หยิกเล็บเจ็บเนื้อ” หมายถึง เมื่อกระทําความเดือดรอนใหแกคนใกลชิด 

ก็จะมีผลกระทบถึงตัวผูกระทําหรือคนในพวกเดียวกันดวย เปนตน  
นอกจากนี้ ยังมีวลีที่แสดงใหเห็นถงึระบบอปุถัมภที่มีอยูในระบบราชการ ไดแก คําวา 

“มีวันนี้เพราะพ่ีให” หรือคําวา “ดีครับนาย ไดครับผม เหมาะสมครับทาน” และคําวา “คนทําดีไดผล
ชาติหนา คนเสนอหนาไดผลชาตินี้” เปนตน 

๑.๒.๘ ผลเสียหายจากระบบอุปถัมภท่ีมีตอสังคมไทย 
ระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นและฝงลึกอยูในนิสัยของคนไทยนั้น ไมใชความผิดของคนไทย

คนใดคนหนึ่งแตเปนส่ิงที่ส่ังสมมาจากสังคมในอดีต ลักษณะดังกลาวจึงมีผลเสียหายตอสังคมไทย ดังนี ้
๑) เปนการยึดตัวบุคคล ผลท่ีตามมาทําใหคนไทยขาดหลักการ อุดมการณ เชน  

ใครท่ีเคยอุปถัมภพอแมพ่ีนองเราหรือตัวเรา ถาเราอยูในตําแหนงหนาท่ี พบวาเขามีอะไรบกพรอง 
ทําไมถูกและเปนหนาท่ีเราท่ีจะตองลงโทษ เราก็จะทําอะไรไดไมเต็มท่ี หลักการของเราจะออนลง  
ในท่ีสุดเมื่อจําเปนตองลงโทษจากหนักก็กลายเปนเบา 

๒) ทําใหไมมีการแยกระหวางสวนรวมกับสวนตัว คนไทยจึงขาดส่ิงท่ีเรียกวา  
จิตสาธารณะ (Public Mind) และจิตวิญญาณสาธารณะ (Public Spirit) ขาดการคํานึงถึงสวนรวม 
ท่ีมีประโยชนของสังคมเปนท่ีตั้ง คนไทยเปนคนดี กตัญู รักเครือญาติ เพ่ือนฝูงพ่ีนอง รักเพ่ือนรวมรุน  

๑๑ จุรี วิจิตรวาทการ. (๒๕๓๙). เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. ๗๘๑ ระบบสังคมและการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: 
โครงการเอกสารและตํารา คณะรฐัประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

                                        



- ๑๗ - 

รักองคการของเราเอง แตอะไรท่ีนอกเหนือไปจากนั้นแลว ก็จะไมสนใจ การท่ีคนไทยมีจิตสาธารณะ
ออนแอ ทําใหมีผลตามมาหลายอยาง คือ 

๒.๑) ขาดการนึกถึงผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) ทําใหคน 
ในสังคมไทยไมปกปองผลประโยชนสาธารณะ เมื่อเกิดวิกฤตการทับซอนของผลประโยชนสวนตัว 
และพวกพองกับผลประโยชนสาธารณะก็จะนึกถึงและรักษาผลประโยชนสวนตัวกอน 

๒.๒) ขาดความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความดีตอสวนรวม (Public Good) 
ซึ่งจะมีผลกระทบตอสวนตัว คนไทยจะไมสนใจ เชน คนไทยจะปดไฟในบานแตไมสนใจปดไฟในที่ทํางาน 
ของทางราชการ ซึ่งการประหยัดพลังงานเปนการประหยัดทรัพยากรของประเทศและของโลก 

๒.๓) ขาดความรับผิดชอบตอสวนรวม (Public Responsibility) เรารับผิดชอบ
ตอครอบครัว ตอเครือญาติ ตอหนวยงาน แตความรับผิดชอบตอสวนรวมมักไมมี เชน ปญหาการท้ิงขยะ 
ปญหาความไมมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร เปนตน  

๒.๔) ขาดการตรวจสอบทางสาธารณะ (Public Accountability) คนไทยสวนใหญ
มักละเลย ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือภาคเอกชน มักไมชอบใหมีการตรวจสอบ เพราะคิดวา 
เปนการจับผิด เชน หนวยงานของรัฐจะไมชอบ สตง. หรือ ป.ป.ช. ถาเปนเอกชนก็ไมชอบสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน เมื่อไมมีการตรวจสอบ ทําใหสวนราชการขาดการแลกเปล่ียนขอมูลกัน การทํางาน 
จะขาดประสิทธิภาพ ขาดอุดมการณอันจะนําไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว และทําใหขาดความเทาเทียม รวมถึง
ขาดความเสมอภาคกันระหวางบุคคลในหนวยงาน 

๓) ระบบอุปถัมภกอใหเกิดความไมเสมอภาคและขาดความยุติธรรม เนื่องจากระบบ
อุปถัมภไปสรางกลไกของการใชขอกฎหมายเพ่ือชวยเหลือกัน ทําใหผูกระทําผิดไมไดรับโทษ หรือไมได
อยูในขั้นตอนการพิจารณาตามกระบวนการ ซึ่งมีท้ังนักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญเปนผูตองหา 
จึงเปนเรื่องงายท่ีทําใหเกิดการคอรรัปชัน เพราะผูรวมกันกระทําความผิดตางเชื่อวาการมีความสัมพันธ
และอํานาจในเชิงอุปถัมภจะสามารถชวยเหลือในการเจรจาวิ่งเตนและระงับคดีความได 

ลักษณะไมดีของสังคมไทยดังท่ีไดกลาวมาขางตน เปนส่ิงที่สืบทอดมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันเปนเวลาหลายรอยปนับแตยุคสุโขทัย จึงกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและระบบของคนไทย 
ในสังคม จนยากท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไขเพราะเปนเรื่องที่ละเอียดออนและฝงรากลึกจนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทย อีกท้ังยังกลายเปนคานิยมท่ีไมพึงประสงคในสังคมไทย ดังนั้น เมื่อเห็นวาส่ิงใดไมด ี
ควรหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ หากส่ิงใดเห็นวาดีเปนประโยชนแกสังคมก็ควรปฏิบัติ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
จึงควรใหความสนใจและพยายามทําความเขาใจในเรื่องของลักษณะที่ไมดีของสังคมไทยและคานิยม
แบบไทย ๆ ท่ีนําไปสูการเกิดระบบอุปถัมภขึ้นในสังคมและระบบราชการไทย พรอมท้ังหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางและปลูกฝงคานิยมท่ีดีพึงประสงคใหแกคนไทยโดยเฉพาะ 
คนไทยรุนใหมในอนาคตกันตอไป 

----------------------------------------- 





 บทท่ี ๒ : ระบบอุปถัมภและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบราชการไทย 

ระบบราชการถือเปนกลไกหนึ่งในการปกปองอธิปไตย ควบคุมการบริหารงาน 
ขององคการตาง ๆ อีกท้ังยังถือเปนเสาหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
โดยระบบราชการมีบุคลากรที่เปนกลไกหรือฟนเฟองเพ่ือขับเคล่ือนการบริหารประเทศ อยางไรก็ตาม 
ในกรณีของประเทศไทย เนื่องจากมีระบบอุปถัมภท่ีฝงรากลึกอยูในสังคมไทย หรืออาจกลาวไดวา 
“ระบบอุปถัมภ” ในสวนท่ีไมดียังแฝงอยูในทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน เปนตน ซึ่งเปนระบบท่ียึดถือความพึงพอใจของบุคคล การเห็นแกพรรคพวก 
เครือญาติ ตลอดจนการใชดุลพินิจตามอําเภอใจของผูมีอํานาจเปนสําคัญ โดยมิไดคํานึงถึงความเสมอภาค 
ความรูความสามารถ ความมั่นคง หรือความเปนกลางทางการเมืองระบบอุปถัมภดังกลาว 
ไดสงผลกระทบเชิงลบตอระบบราชการไทย ซึ่งเปนสวนสําคัญของการพิจารณาศึกษานี้ 

ในบทที่  ๒ ระบบอุปถัมภและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับระบบราชการไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงหยิบยกประเด็นปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยท่ีฝงรากลึก 
จนไมสามารถแกไขไดอยางจริงจัง รวมท้ังพิจารณาศึกษาถึงระบบราชการ ความเปนมาของระบบราชการไทย 
ขาราชการไทยคือคนไทย บทบาทของขาราชการไทยตั้ งแตอดีตจนถึงปจ จุบัน กฎเกณฑ 
และหลักวิชาการท่ีควรนํามาปฏิบัติในระบบราชการ ลักษณะและวิธีการที่ทําใหเกิดระบบอุปถัมภ 
ในระบบราชการไทย ตลอดจนการนําแนวคิดการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการ 
ของตางประเทศมาใชเปนแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคการบริหารงานของระบบราชการไทย  

 

ความหมายของระบบราชการ คําวา “ระบบราชการ” เปนคําท่ีมีความหมาย 
ไดหลายทัศนะและลักษณะของระบบราชการก็แตกตางกันไปในแตละชาติแตละกาลเวลาดังนั้นจึงขอนํา
ทัศนะของนักวิชาการหลายสาขามาเสนอเพ่ือพิจารณาความหมายของระบบราชการอาทิ 

ศาสตราจารย  Harold J.Laski ได ใหความหมายของระบบราชการในเชิ ง
ปรากฏการณของสังคมในองคการขนาดใหญท่ีมีลักษณะซับซอนวา หมายถึง ระบบบริหารราชการ 
ของรัฐท่ีตกอยูในมือของขาราชการโดยเด็ดขาด และอาจกอใหเกิดอํานาจอันอาจทําลายเสรีภาพ 
ของประชาชนได ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติงานประจําวันของขาราชการท่ีดําเนินไปตามระเบียบแบบแผน
ตายตัว ไมมีการยืดหยุนผอนส้ันผอนยาว การวินิจฉัยส่ังการก็เต็มไปดวยความลังเล ชักชาขาดความริเริ่ม 
เปนผลใหเกิดการแบงชั้นวรรณะและประพฤติปฏิบัติเพ่ือประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 

สําหรับ Max Weber นักทฤษฎีท่ีเสนอตนแบบองคการในอุดมคติบูโรเครซี่
(Bureaucracy) ซึ่งตอมาไดถูกนํามาใชกับระบบราชการของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก โดยไดใหความเห็น
ไววา สายการบังคับบัญชาเปนจุดกําเนิดของรูปองคการแบบบูโรเครซี่ โดยที่มีความเกี่ยวพัน 
อยางใกลชิดกับความชอบธรรมและความสมเหตุสมผลของการดําเนินงานในองคการขนาดใหญ 
การเสนอรูปแบบองคกรท่ีเรียกวา Bureaucracy ของ Max Weber นี้ อาจกลาวไดวาเปนการเสนอ
รูปแบบท่ีบริสุทธิ์ขององคการ และเปนการยอมรับตอมาวาเปนตัวแบบท่ีทําใหเกิดความลาชา 

๒.๑ ระบบราชการ 
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(Red Tape) และไรประสิทธิภาพ ตามความหมายของคาํวา Red Tape นั้นหมายถึง “การถือระเบียบ
แบบแผนจนเกินไป อยางในระบบราชการการปฏิบัติงานแบบบูโรเครซี่ มีลักษณะท่ียึดมั่นในกฎระเบียบ
มากเกินไป ซึ่งมีผลทําใหงานมีความลาชา หรือไมทําอะไรเลย” อยางไรก็ตาม ตัวแบบของ Max Weber 
เปนการเสนอโครงสรางขององคการท่ีมีความสลับซับซอนและภายใตเงื่อนไขวา ส่ิงแวดลอมภายนอก 
ขององคการจะตองเปนรัฐสมัยใหมท่ีมีสถาบันทุนนิยมท่ีกาวหนาตามแนวความคิดของ Max Weber 
สามารถพิจารณาโครงสรางขององคการไดวาเปนสามเหล่ียมพีระมิดมียอดแหลมเปนผูบังคับบัญชา 
และมีฐานกวางประกอบดวยผูใตบังคับบัญชาท่ีทําหนาที่ลดหล่ันกันลงมาตามสายการบังคับบัญชา 

นอกจากนี้ ระบบราชการแบบบูโรเครซี ่ยังทําหนาที่เปนกลไกการบรหิารของกลุมชน 
โดยผูนําจะใชอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายปกครอง บังคับบัญชาโดยผานระบบราชการ องคการแบบบูโรเครซี่
ตามแนวคิดของ Max Weber ระบบราชการแบบบูโรเครซี่ประกอบดวยหลักพ้ืนฐานที่ สําคัญ  
๗ ประการ ดังนี้ 

๑) หลักการแบงความรับผิดชอบตามระดับการบังคับบัญชา (Hierarchy) 
๒) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
๓) หลักแหงความสมเหตุสมผล (Rationality) 
๔) หลักการมุงสูผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) 
๕) หลักความรูและความชํานาญเฉพาะดาน (Differentiation, Specialization) 
๖) หลักระเบียบวินัย (Discipline) 
๗) ความเปนวิชาชีพ (Professionalization) 
๑) หลักการแบงความรับผิดชอบตามระดับการบังคับบัญชา (Hierarchy) 
 หลักการนี้  มี เป าหมาย ท่ีจะทําใหองคการตองอยูภายใตการควบคุม  

โดยเชื่อวา การบริหารท่ีมีลําดับชั้นการบังคับบัญชา จะทําใหระบบการส่ังการและการควบคุม 
มีความรัดกุม ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการบริหารท่ีเนนกฎเกณฑและขั้นตอน 
มีความเหมาะสมในชวงคริสตศตวรรษท่ี ๑๙-๒๐ แตเมื่อสถานการณโลกเปล่ียนไปการบริหารตามลําดับ
ชั้นการบังคับบัญชาจึงเริ่มมีปญหา เพราะการทํางานในปจจุบันตองการความรวดเร็ว คนตองการ
เสรีภาพมากขึ้นประชาชนตองการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว แตในระบบราชการขนาดใหญท่ีใชระบบ
องคการแบบบูโรเครซีม่ีคนจํานวนมาก แตมากกวาครึ่งจะอยูในตําแหนงระดับผูบริหาร หัวหนางานกวา
จะตัดสินใจงานสําคัญๆตองรอใหผูบริหาร ๗-๘ คนเซ็นอนุมัติตามขั้นตอน และยังมีกฎเกณฑมากมาย 
สวนพนักงาน (ขาราชการ) ระดับลางจํานวนมาก มีหนาที่ทํางานเอกสาร โดยการตรวจบันทึกของคนอื่น
แลวเขียนบันทึกสงใหเจานาย คําบันทึกหรือรายงานเต็มไปดวยศัพททางราชการ นอกจากนี ้
ยังมีฝายวางแผน ฝายวิชาการ เปนผูจัดทําแผนยุทธศาสตรมีรายละเอียดเปนเอกสารจํานวนมาก 
เสนอตอผูบังคับบัญชา 

 การท่ีผูนําคิดวาวิธีการบริหารองคการขนาดใหญคือ เผด็จการถือเปนความเชื่อ 
ท่ีผิดมาก เพราะผูบริหารสูงสุดไมไดรูคําตอบไดทุกเรื่อง แตควรมองหาคําตอบท่ีดี ถูกตองจากผูอื่น 
ดวยการลดขั้นตอน ลดลําดับชั้นของการส่ังการออกไป ในขณะท่ีรักษาความสามารถในการควบคุมท่ีจําเปนไว 
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โดยการตัดขั้นตอนของผูบริหารท่ีไมเพ่ิมมูลคาใหกับงานออก เพ่ือจัดองคการท่ีเปนแนวราบมากขึ้น  
และทําใหคนท่ีทํางานในระดับรอง ๆ ลงมาสามารถควบคุมดูแลและรับผิดชอบตอความสําเร็จ 
และความลมเหลวของตนเอง 

๒) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
 เจ าหนา ท่ี ทุกคนตองมีความสํานึกแหงความรับผิดชอบตอการกระทํา 

ของตนความรับผิดชอบ หมายถึง การรับผิดและรับชอบตอการกระทําใด ๆ ท่ีตนไดกระทําลงไป 
และความพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบโดยผูบังคับบัญชาอยูตลอดเวลาดวย 

 อํานาจ (Authority)  หมายถึงความสามารถในการส่ังการบังคับบัญชา  
หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือใหมีการดําเนินการ หรือปฏิบัติการตาง ๆ ตามหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายมา อาทิ 

             - อํานาจหนาที่เปนส่ิงท่ีไดมาอยางเปนทางการตามตําแหนง 
             - อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบจะตองมีความสมดุลกันเสมอ 
             - การไดมาซึ่งอํานาจในทัศนะของ Max Weber คือ การไดอํานาจ 

ตามกฎหมาย (Legal Authority)  
             - ภาระหนาที่ (Duty) หมายถึงภารกิจหนาท่ีการงานท่ีถูกกําหนด หรือ

ไดรับมอบหมายใหกระทํา 
๓)  หลักแห งความสมเหตุสมผล  (Rationality)  ความถูกตอง เหมาะสม 

ของแนวปฏิบัติที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการท่ีจะใชทรัพยากรบริหารตาง ๆ  

ท่ีมีอยู ไดแก คน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเวลาไปในทางท่ีจะกอใหเกิดประโยชน 
ตอการดําเนินงานนั้นไดมากท่ีสุด 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) การทํางานหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีสามารถ
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ประหยัด (Economy) ความสามารถในการท่ีจะประหยัดทรัพยากรบริหาร  
แตสามารถท่ีจะใหบริการ หรือผลิตออกมาใหไดระดับเดิม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเกี่ยวพันกับเปาหมายขององคการ 
อาจทําได ๒ วิธี คือ 

  ( ๑ )  การวั ดผลการป ฏิบั ติ ง าน ใน ลักษณะ ท่ี เ รี ย กว า  ป ระ สิทธิ ผล 
(Effectiveness) จะเปนการกําหนดขอบเขต หรือขนาดที่องคการตองการบรรลุผลสําเร็ จไว 
แลวมีการประเมินผลหลังจากท่ีมีการปฏิบัติแลววาสามารถดําเนินการใหไดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม ถาสําเร็จก็คือวาบรรลุเปาหมาย หรือมีประสิทธิผล  

  (๒) การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงระดับท่ีองคการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนเปนการวัดผลในทางเศรษฐศาสตรมีการวัดตนทุนคาใชจายตอหนวยผลิตท่ีได  
เปนการวัดวาองคการบรรลุเปาหมายไดอยางไร  

๔) หลักการมุงสูผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) การปฏิบัติงานใด ๆ 
จะตองมุงสู เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการเสมอ โดยหากตองการใหเกิดประสิทธิผล  
หรือผลสําเร็จจะตองอาศัยปจจัยอยางนอย ๓ อยาง คือ 



- ๒๒ - 
 

 ๔.๑) เจาหนาท่ีตองมีหลักการและวิธีการในการตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติได
อยางถูกตอง โดยถือหลักประสิทธิภาพ หรือหลักประหยัด 

 ๔.๒) ความมีประสิทธิผลในการบริหารงานจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีการแบงงานกันทํา
ตามความชํานาญเฉพาะดาน 

 ๔.๓) การบริหารจะไดรับประสิทธิผลสูงสุดตอเมื่อมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่ถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ี ชวงเวลา สภาพแวดลอม ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเปาหมายหรือผลสําเร็จที่ตองการ 

๕)  หลักความรู และความชํานาญเฉพาะดาน (Specialization) ลักษณะ 
ทางโครงสรางขององคการแบบระบบราชการตองมีการแบงงานและจัดแผนกงาน (Differentiation) 
หรือจัดสวนงาน (Departmentalization) ขึ้นมาเพราะภารกิจการงานขององคการขนาดใหญมีจํานวน
มากจึงตองมีการแบงงานที่ตองทําออกเปนสวน ๆ แลวมีหนวยงานมารองรับ 

๖) หลักระเบียบวินัย (Discipline) ตองมีการกําหนดระเบียบ วินัย และบทลงโทษ 
ขึ้นมาเพ่ือเปนกลไกการควบคุมความประพฤติของสมาชิกทุกคนในองคการ 

๗) ความเปนวิชาชีพ (Professionalization) ผูปฏิบัติงานในองคการราชการ  
ถือเปนอาชีพอยางหนึ่ง และตองปฏิบัติงานเต็มเวลา ดังนั้น ความเปนวิชาชีพ “รับราชการ” นั้น 
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนตัวบทกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานในภาระหนาท่ีของตนดวย อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของระบบราชการในอดีตเกือบ 
๑๐๐ ป ท่ีผานมา เกิดขึ้นจากการมีวิธีการจัดองคการท่ีมีระบบการทํางานท่ีชัดเจนตั้งอยูบนหลักการ 
ของความสมเหตุสมผลมีการใชอํานาจตามสายการบังคับบัญชา มีการแบงงานตามหลักความชํานาญ 
เฉพาะดาน ทําใหระบบราชการสามารถทํางานท่ีมีขนาดใหญ และสลับซับซอนไดอยางดี อีกทั้ง  
ผูมีอํานาจในระดับสูงยังเปนผูมีขอมูลที่มากพอตอการตัดสินใจไดดีกวาคนในระดับลาง หรือประชาชนทั่วไป
0
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๒.๒.๑ ความเปนมาของระบบราชการไทย 
ระบบราชการไทยไดกําเนิดมาพรอมกับการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะ 

ความพยายามของรัฐท่ีจะใหบริการกับประชาชน ซึ่งในยุคแรกนั้นการบริการสวนใหญจะเปนเพียง 
การปองกันประเทศและการรักษาความปลอดภัยเปนหลัก ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรการปฏิรปู
ระบบราชการท่ีอาจถือไดวาเกิดขึ้นเปนครั้งแรก คือ ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
แหงกรุงศรีอยุธยา ในครั้งนั้นไดมีการตั้งหนวยงานหลักขึ้นมา ๔ หนวย คือ เวียง วัง คลัง นา ซึ่งถือไดวา

๑๒ สุ ท ธิ กั น ต  อุ ต ส า ห .  ( ๒ ๕ ๕ ๕ ) .  แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ท า ง ก า ร จั ด ก า ร  ท ฤ ษ ฎี นั ก สั ง ค ม วิ ท ย า  
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เปนการวางระบบบริหารขาราชการพลเรือนครั้งแรกของประเทศไทย การแบงสวนราชการ 
เปน  ๔ หนวยงานใหญ เชนนี้  ได ใชมาตั้ งแตสมัยกรุ งศรีอ ยุธยาตอนตนตอ เนื่ องมาจนถึ ง 
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

การปฏิรูประบบราชการครั้งท่ีสองนํารูปแบบองคแบบตะวันตกมาใชกับระบบราชการ
ไทย ซึ่งถือวาเปนการปฏิรูปในลักษณะการรื้อระบบครั้งใหญ และประสบความสําเร็จอยางย่ิงก็คือ  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ 
ซึ่งสืบเนื่องมาจากแรงกดดันที่ประเทศไทยตองพัฒนาประเทศใหรอดพนจากการขยายการลาอาณานิคม
ของประเทศตะวันตก เพราะถาหากประเทศไทยไมสามารถปฏิรูประบบราชการในยุคนั้นใหสอดคลอง
กับยุคสมัยได อาจกลาวไดวา ประเทศไทยคงสูญเสียเอกราชใหกับประเทศเจาอาณานิคมตะวันตก 
เชนเดียวกันกับประเทศเพ่ือนบานขางเคียงซึ่งปรากฏอยูในขณะนั้น การปฏิรูปในครั้งนั้นไดกอใหเกิด 
การเปล่ียนแปลง คือ การปฏิรูปโครงสราง กลาวคือ ไดมีการจัดตั้งกระทรวง โดยมีกระทรวงสําคัญ ๆ  
ซึ่งเปนกําลังหลักของประเทศอยูในปจจุบันท่ีไดถือกําเนิดมาจากยุคนั้น ไดแก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกรมสําคัญ ๆ  
ก็ไดรับการสถาปนาขึ้นในตอนจัดตั้งกระทรวงดวย  

ผลของการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ทําใหประเทศไทยมีความเจริญ 
กาวหนาในหลายดาน สามารถรักษาเอกราชของประเทศ และสามารถเริ่มตนการพัฒนาประเทศ 
ให ทันสมัยได  ผลการปฏิรูประบบราชการในครั้ งนั้นมีหลายอยาง ท่ี ใช สืบมาจนยุคปจจุบัน 
การเปล่ียนแปลงในยุคหลัง ถึงแมวาจะมีการยุบกระทรวงบาง หรือตั้งกระทรวงใหมบาง แตก็ถือ 
เปนการเปล่ียนแปลงตามปกติ ตามสถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
เปนประมุข และไดมีการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญอีกครั้งตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดตระหนัก 
ถึงระบบราชการท่ีมีความจําเปนตองไดรับการปฏิรูปใหม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ
มากย่ิงขึ้น และสอดคลองกับสภาวะสถานการณเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว และมีการแขงขันทางการคาอยางรุนแรง อยางไรก็ตาม การปฏิรูประบบราชการในชวง
ดังกลาวเปนการปฏิรูปเชิงโครงสรางท่ีจะทําใหการทํางานของหนวยงานราชการตาง ๆ เปนไปอยางมี
เอกภาพและมีความคลองตัวมากขึ้น แตถึงแมจะมีการปฏิรูประบบราชการมาแลวหลายครั้งก็ยังไม
สามารถทําใหระบบราชการไทยหลุดพนออกมาจากผลเสียของระบบอุปถัมภได ซึ่งนั่นก็เปนเพียง
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการพัฒนากลไกและระบบการทํางานเทานั้น แตหัวใจสําคัญของการปฏิรูป
ราชการประกอบดวยปจจัย ๒ ประการที่เกี่ยวกับบุคลากร คือ ประการแรก ขาราชการตองมีคุณสมบัต ิ
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีเปนผูมีความรูความสามารถ มีความอาวุโส ไมมีประวัติดางพรอยในเรื่อง
การทํางานและเรื่องสวนตัวเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ประการท่ีสอง 
ขาราชการจะตองมีคุณภาพในการทํางานดีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมีผลงานเปนที่ประจักษ  
ก็ยังมิไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้นแตอยางใด 

ระบบราชการและวัฒนธรรมการทํางานของราชการ ก็ยังคงเปนไปตามระบบ
อุปถัมภอยางชัดเจน ทําใหขาราชการสวนใหญทํางานเพ่ือสนองนายมากกวารับใชประชาชน ย่ิงกวานั้น 
ขาราชการบางสวนยังพรอมจะกระทําผิด หากมั่นใจวานายจะสามารถปกปองดูแลตนเองได  
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และแบงผลประโยชนใหไมวาจะผานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน หรือผลประโยชนท่ีเปนตัวเงิน  
ระบบอุปถัมภ ทําใหขาราชการตองวิ่งเขาหานายซึ่งเปนผูอุปถัมภดังที่พบเห็นกันโดยทั่วไปคือ วัฒนธรรม 
ผูนอย - ผู ใหญ  ผูอาวุ โสกวา  และมี ลักษณะของการแบงพรรคแบงพวกขึ้นอยูกับวา เปนคน 
หรือพวกของใครจึงจะไดดี  มีแตการยกยองผูมีอํานาจวาสนา คนไทยจึงมีคติวา “รูรักษาตัวรอดเปนยอดด”ี
หรือ “พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทอง” อันสะทอนทัศนคติที่คนไทยโดยท่ัวไปตองรูจักการเอาตัวรอด
ไวกอนไมวาจะถูกหรือผิด และดีท่ีสุดคือ ไมตองแสดงความคิดเห็น เพราะผูใหญหรือผูอาวุโสท้ังวัยวุฒ ิ
หรือคุณวุฒิจะไมพอใจ และมีผลตอการงานและชีวิตสวนตัวได การใชอํานาจและระบบอุปถัมภ 
ในสังคมไทยจึงมีอยูมากในระบบราชการ เชน การมีเสนสายเพ่ือเขาสูตําแหนงมากกวาพิจารณา 
จากความรูความสามารถโดยเฉพาะในปจจุบัน จะเห็นไดวานักการเมืองท่ีอยูในอํานาจจะมีอิทธิพลสูง
และใชอํานาจของตนในการโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรมโดยอางความเหมาะสม เมื่อประเทศไทย 
เรงรัดพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมในชวงตนประมาณพ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมา  
เกิดวัฒนธรรมบริโภค นักธุรกิจมุงแสวงหากําไรอยางขาดสติ นักการเมืองสวนใหญก็ใชอํานาจ 
ทางการเมืองหาผลประโยชนเพ่ือสรางอิทธิพลของตนภายในพรรค และอาศัยพรรคและกระบวนการ
เลือกตั้งท่ีเต็มไปดวยการใหอามิสสินจางรองรับความชอบธรรมท่ีจอมปลอม ภายใตระบบอุปถัมภ 
ที่ปรากฏอยูท่ัวไป ดังจะเห็นไดชัดเจน เชน ในระบบการเมืองท่ีเกิด “ระบบมุง” ที่ผูอุปถัมภ (ดวยเงิน) 
แกสมาชิกในกลุมเปนผูมีอิทธิพลและคนกุมอํานาจที่แทจริงในพรรค อีกท้ังการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตร ี
ก็จะจัดไปตามกลุมผูนํา ซึ่งสามารถคุมคะแนนเสียงในกลุมของตนไวไดเทาใด ระบบอุปถัมภบนพ้ืนฐาน
ของเงินหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ จึงกลายเปนคุณลักษณะสําคัญของการเมืองไทย เมื่อนักธุรกิจ
เขาสูการเมืองมากขึ้น ทําใหการเมืองกลายเปนเรื่องธุรกิจการเมืองท่ีนักธุรกิจใชชองทางการเมือง 
เพ่ือปกปองผลประโยชนทางธุรกิจและสมคบคิดกับขาราชการผูซึ่งรูกฎหมายและระเบียบวิธีการตาง ๆ 
เปนชองทางเพ่ือหาผลประโยชนเพ่ิมเติม เกิดเปนผลประโยชนทับซอนท้ังธุรกิจและการเมือง  
และมีการคอรรัปชันงายและมากขึ้น จนทําใหเรื่องคอรรัปชันกลายเปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดขึ้นได  
ดังท่ีมีผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องคอรรัปชันวา “นักการเมืองโกงกินไมเปนไร ขอใหมีผลงานบาง” 
ซึ่งเทากับแสดงวาเราไดยอมรับการใชอํานาจท่ีไมสุจริต ขาดคุณธรรมของผูมีฐานะและอํานาจบารม ี
ทางสังคมและการเมืองเปนผูอยูตนทางของระบบอุปถมัภอันเลวราย 

ขาราชการไทยคือคนไทย 
บทบาทของขาราชการไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แบงเปน ๕ ชวง ดังนี้ 
๑) บทบาทของขาราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย 

บทบาทของขาราชการไทยในอดีตเริ่มตั้ งแตสมัยกรุ งสุ โขทัย คือ ประมาณ 
พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๐๐ พบวาลักษณะสังคมหรือการปกครองในสมัยนั้นเปนแบบพอปกครองลูก  
หรือเรียกวา “พอขุน” มีพระเจาแผนดินหรือพระมหากษัตริย ซึ่งเปรียบเสมือนพอของประชาชน 
เปนศูนยกลางของการปกครองทุกอยาง อีกท้ังการปกครองของไทยแบบพอกับลูกโดยพระมหากษัตริย
เปนผูนํา หรือการปกครองของรัฐบาลท่ีมีพระมหากษัตริยเปนผูนําในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น ทําใหเขาใจ 
ไดวา มีขาราชการเกิดขึ้นแลวเรียกวา “ลูกขุน” โดยมีพระมหากษัตริยเปน “พอขุน” และมีประชาชน
เปน “ทวย” หรือ “ไพรฟา” ดังนั้น ขาราชการไทยมีประวัติความเปนมาท่ียาวนานควบคูไปกับการตั้งรัฐไทย 
พระมหากษัตริยทรงมอบหมายภาระหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดินใหแกผูใกลชิดท่ีสําคัญ คือ 
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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ขาราชการทําหนาท่ีแบงเบาภาระหนาท่ี ดวยเหตุผลดังกลาว ขาราชการแตเดิมจึงหมายถึงผูใกลชิด 
และผูแบงเบาภาระหนาท่ีของพระมหากษัตริย หรือเปนกลไกของรัฐ นอกจากนี้ หลักศิลาจารึก 
สมัยกรุงสุโขทัย ไดมีการระบุคําวา “อํามาตย” และ “มนตรี” ไว เพ่ือแสดงวา มีขาราชการท่ีแตเดิม
เรียกวา “ขุนนาง” อยูในราชสํานักของพระมหากษัตริยแลว ตอมาหลังจากท่ีไทยทําสงครามชนะเขมร 
อันเปนศูนยกลางของความเจริญทางวัฒนธรรมและระบบการปกครอง ไดกวาดตอนพราหมณและขุนนาง
หรือขาราชการเขมรเขามาชวยทํางานดานการบริหารราชการแผนดิน ในขณะเดียวกันประเทศไทย 
ยังไดรับแนวคิดท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระเจาแผนดินเขมรกับประชาชนท่ีมีลักษณะเปนแบบ  
“เจากับขา”หรือ “นายกับบาว” เขามาสูการบริหารราชการแผนดินของไทยดวย อันมีผลทําใหลักษณะ 
การปกครองแบบ“พอกับลูก” เปล่ียนไปเปนการปกครองแบบ “เจากับขา” หรือ “นายกับบาว”  
และเรียกวา “ราชาธิปไตย” ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

๒) บทบาทของขาราชการไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
 ในสมัยกรุ งศรีอ ยุธยา คํ าว า“ราชการแผนดิน” ได เข ามาควบคุมชีวิต 

และความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก ความทุกขความสุขตลอดจนผลประโยชนของประชาชน
จะขึ้นอยูกับราชการ หรือขาราชการเปนสําคัญ กลาวคือ ประชาชนจะมีสุขไดก็ตอเมื่อทางราชการ 
เขามาชวยเหลือเกื้อกูล และจะมีทุกขไดก็จะเกิดจากราชการเปนผูกระทํา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได
กลาวถึง “ลูกขุน” และ “มูลนาย” วาเปนขาราชการ สวน “ไพร” มิใชเปนขาราชการและยังไมมีสิทธ ิ
ท่ีจะเปล่ียนฐานันดรเปนขาราชการไดโดยไพรจะมีสิทธิดังกลาวไดในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชซึ่งไพรมีสิทธิถวายตัวเปนมหาดเล็กและโอกาสท่ีจะเปนขาราชการสําหรับไพรท่ัวไปนั้น
เปนไปไดยาก อยางไรก็ตาม แสดงใหเห็นวาไพรหรือประชาชนสามัญท่ัวไปนั้นตองเกี่ยวของสัมพันธกับ
ทางราชการอยูตลอดเวลา อีกท้ังเปนการยืนยันวา ขาราชการมีบทบาทสําคัญตอสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนตลอดมา ท่ีสําคัญ คือ ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมานั้นเห็นไดชัดเจนวา บทบาทของขาราชการ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนไปในลักษณะท่ีรับใชพระมหากษัตริยหรือพระเจาแผนดิน คือ 
“ขาของแผนดิน” ท้ังนี้ คําวา “ราชการ” เปนคํายอคําศัพทเต็มเรียกวา “ราชการของพระผูเปนเจา”  
พระผูเปนเจา หมายถึง พระเจาอยูหัว ซึ่งมีฐานะเปนเจาดวยเหตุดังกลาว ระบบราชการสมัยนั้น 
จึงเปนระบบท่ีมีลักษณะพิเศษ เปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีพิเศษ มีลักษณะพิเศษไมเหมือนคนธรรมดาท่ัวไป  
ฐานะของขาราชการนั้น จึงเปนฐานะท่ีคอนขางสูง เปนฐานะท่ีมีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
ปนอยูดวย ขาราชการสมัยกอนนึกและเขาใจเชนนั้น ไมนึกวาตนเองเปนคนธรรมดาสามัญ  
ในขณะเดียวกัน ขาราชการก็มีระเบียบวินยัที่ตองปฏิบัตติาม โดยระเบียบวินัยของขาราชการนัน้แตกตาง
ไปจากคนธรรมดาสามัญ มีความพิเศษเหนือกวา  มีความยับ ย้ังชั่ ง ใจมากกวาคนธรรมดา  
และอยู ไดดวยอํานาจและบารมีของพระผู เปนเจาคือพระเจาอยูหัว ทําให เกิดความผูกพัน 
และเปนความยึดเหนี่ยวระหวางขาราชการกับองคพระประมุขของประเทศตอเนื่องกันมาชานาน 

 ตอมาในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของ
กับขุนนางหรือขาราชการท่ีเห็นไดอยางชัดเจน เชน การกําหนดตําแหนงหนาท่ีและสิทธิพิเศษตาง ๆ 
ของขุนนางทุกคนเปนตนอีกท้ังยังไดแยกขุนนางออกเปน ๔ ประเภทตาม “ศักดิ์” ไดแก ศักดินา ยศ  
ราชทินนาม และตําแหนงดังกลาวทําใหเห็นไดวา พระเจาแผนดินทรงเห็นความสําคัญของขาราชการ 
พรอมกับแสดงวาผลประโยชนของทางราชการและตัวขาราชการมีความสําคัญเหนือผลประโยชน 
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และเหนือประชาชนธรรมดาสามัญมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันขาราชการก็ตั้งใจรับใชพระเจาแผนดิน 
มีคานิยมหรือมีความสํานึกอยูเสมอวาตนเองเปนขาของแผนดิน ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
พลเมืองในสังคมไทยแบงออกเปน ๔ ชั้น ไดแก ชั้นเจานาย ชั้นผูดี ชั้นไพร และชั้นทาส การแบงเปน 
ชนชั้นเชนนี้เปนผลมาจากระบบเจาขุนมูลนาย และระบบศักดินา ซึ่งเปนบทบาทหรือประเพณีที่สืบทอด
มาตั้งแตสังคมสมัยโบราณและมีอิทธิพลตอระบบราชการรวมท้ังตอความรูสึกนึกคิดหรือบทบาท 
ของขาราชการในปจจุบันได กลาวคือ ระบบเจาขุนมูลนายเปนระบบท่ีใหขุนนางมีบาวไพรมาอยูในสังกัด 
คอยปรนนิบัติรับใชและขุนนางก็ตองใหความคุมครองแกบาวไพรนั้นเปนการตอบแทน สวนระบบศักดินา
ซึ่งเปนระบบท่ีเทียบเกียรติยศกันวาใครมีศักดินาเทาใด เพ่ือจะไดจัดความสําคัญและแบงหนาท่ี 
ความรับผิดชอบกันได 

๓) บทบาทของขาราชการไทยในสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
พ.ศ. ๒๔๗๕  

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรประเทศไทยติดตอกับตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
และในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดมีการปฏิรูประบบ
บริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแบบของประเทศทางตะวันตก ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กและตอมา 
ในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ โรงเรียนมหาดเล็กไดรับ 
การสถาปนาขึ้นเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือน สําหรับเหตุผลของการตั้งโรงเรียนดังกลาวนั้น 
สืบเนื่องมาจากประเทศชาติตองการคนดี คนมีปญญา และมีฝมือเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศอยางมาก พระมหากษัตริยยังทรงสนับสนุนใหประชาชนไดศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการรับขาราชการเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

 บทบาทของขาราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๕ จะเห็นไดจากคํากลาวท่ีวา  
“สิบพอคาเล้ียงไมเทาหนึ่งพญาเล้ียง” โดย “พญา” หมายถึง เจาแผนดิน ผูเปนใหญ ผูเปนหัวหนา  
สวน “พญาเล้ียง” หมายถึงพระเจาแผนดินเปนผูชุบเล้ียงอุปถัมภค้ําจุนขาราชการเพ่ือมุงหวังใหคน 
เปนคนดี เพ่ือเปนกําลังของประเทศชาติ มิใชเล้ียงเพ่ือประโยชนสวนตัว แตเพ่ือสาธารณประโยชน  
มิใชเล้ียงเพ่ือใหกินอาหาร กินเงิน กินทอง แตหากไดเสพคุณธรรม ความดี มีความรูเพ่ือเปนพลเมืองดี 
คือเปนกําลังอันดีสําหรับปกปองประเทศชาติ เปนการเล้ียงในลักษณะบุพการี สวนผูรับเล้ียง 
หรือผูถูกเล้ียงก็ไดเปนกําลังงานของผูบังคับบัญชาและมีหนาท่ีบํารุงรักษาปองกันประเทศชาติ  
สําหรับ “พอคาเล้ียง” นั้นมิใชเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม 
แตเปนประโยชนสวนตนสวนพวกโดยจําเพาะเทานั้น 

 แมวาอาชีพรับราชการจะไดรับการนิยมยกยองอยางกวางขวางสืบตอกันมา  
ในขณะเดียวกัน ก็มีขาราชการบางสวนประพฤติมิชอบ ใชอํานาจหนาท่ีทางราชการในทางมิชอบ 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตน เหตุผลสวนหนึ่งอันเนื่องมาจากในสมัยโบราณขาราชการไมไดรับ
เงินเดือนเปนคาตอบแทน สงผลใหขาราชการทุกคนตองทํามาหากินเอง โดยขาราชการชั้นผูใหญ
สามารถใชขาราชการชั้นผูนอยในบังคับบัญชาใหทํากิจการสวนตัวหรือใหหารายไดจากประชาชน 
ผูมาติดตอราชการได เชน คาธรรมเนียม คาประทับตรา และคาสวนลดจากการเก็บสวยอากร เปนตน 
โดยถือวาเปนรายไดจากตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “การกินตําแหนง” จนถึงรัชกาลท่ี ๕ 
ขาราชการทุกคนไดรับเงินเดือน การหากินจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการก็ยังคงมีอยู เพราะถือวาเปน
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ประเพณีปฏิบัติติดตอกันมานาน แตจะตองไมเกินขอบเขตท่ีไดรับอนุญาต มิฉะนั้นจะมีความผิดฐาน 
ฉอราษฎรบังหลวง และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๗ ขาราชการ 
ทุกคนรับราชการเปนอาชีพโดยไดรับเงินเดือนเพียงพอกับการครองอาชีพเพ่ือปองกันมิใหแสวงหา
ผลประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีโดยตรงหรือทางออมเพ่ือประโยชนแกตนเองหรือญาติมิตร เนื่องจาก
การปกครองในสมัยรัชกาลท่ี ๗ เกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนท่ัวประเทศ  
หากขาราชการทุกคนไดรับเงินเดือนเพียงพอตอการดํารงชีพแลว ก็จะไมเกิดการฉอราษฎรบังหลวงขึ้น
ในระบบราชการไทย 

๔) บทบาทของขาราชการไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี ๗)  

 ขาราชการท่ีไดรับการศึกษาและอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมตามแบบตะวันตก 
ตองการใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประเทศชาติ อีกท้ัง ในสมัย
รัชกาลท่ี ๗ ยังมีการปกครองขาราชการท่ีเปนการชุบเล้ียงขาราชการและการใชจายอยางฟุมเฟอย 
ประกอบกับเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกสงผลใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ําอยางหนัก 
สินคาไทยโดยเฉพาะขาวราคาตกต่าํ เกิดภาวะขาดแคลนท่ัวประเทศ ทําใหมีรายจายเกินกวารายไดตอเนื่องมา
หลายป ฐานะการเงินการคลังของรัฐบาลอยูในสภาพคลอนแคลน ซึ่งรัฐบาลในสมัยรัชกาลท่ี ๗ พยายามแกไข
สถานการณการคลังหลายวิธี เชน ลาออกจากองคการมาตรฐานทองคํา กําหนดคาเงินบาทขึ้นใหม  
แตมีประเด็นสําคัญที่ทําใหประชาชนไดรบัความเดอืดรอนเปนอยางมาก คือ การเพ่ิมภาษีราษฎรและการปลด
ขาราชการออกเพ่ือรักษาดุลยภาพทางการเงนิสรางความไมพอใจใหแกขาราชการท่ีพูดกันในสมัยนัน้วา ถูกดลุ 
เปนอันมาก ตลอดจนเปนเหตุใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวงขึ้นในหมูขาราชการฝายตาง ๆ อยางกวางขวาง 

 อยางไรก็ดี การปกครองในสมัยรัชกาลท่ี ๗ พระองคทรงไดพัฒนาและปรับปรุง
การเมืองการปกครองของประเทศมาโดยตลอด เชน  

 ๑) จัดตั้งที่ปรึกษาราชการแผนดินขึ้น ๕ สภา ดังนี้  
 ๑.๑) อภิรัฐมนตรีสภา เปนสภาท่ีปรึกษาราชกากรแผนดิน ประกอบดวย 

พระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญ ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถและมีความชํานาญในงานราชการมาแตกอน  
๕ พระองค  

 ๑.๒) องคมนตรีสภา ชวยทําหนาท่ีบริหารประเทศ คลายกับรัฐสภา 
ในปจจุบัน สมาชิกประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเปนท่ีไววางพระราชหฤทัย ทําหนาที่เสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องราชการแผนดิน วินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ที่ทรงปรึกษา  

 ๑.๓) เสนาบดีสภา ประกอบดวยเสนาบดีประจํากระทรวง ทําหนาท่ี 
ใหคาํปรึกษาหารือเกี่ยวกับราชการกระทรวงตาง ๆ  

 ๑.๔) สภาปองกันพระราชอาณาจักร ทําหนาท่ีในการติดตอประสารงาน 
กับกระทรวงตางๆ คือ กระทรวงกลาโหม ทหารเรือ ตางประเทศ มหาดไทย และพาณิชย เพ่ือปองกัน
ประเทศ  

 ๑.๕) สภาการคลัง มีหนาตรวจตรางบประมาณแผนดิน และรักษา
ผลประโยชนการเงินของประเทศ 
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 ๒) การจัดการปกครอง โดยมีการจัดการปกครองออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 
  ๒.๑) การปกครองสวนกลาง เนื่องจากในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว ฐานะทางการเงินภายในประเทศตกต่ําอันเปนผลมาจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก  
จึงทรงแกปญหาดังกลาวโดยการใชนโยบายดุลยภาพ คือ การตัดทอนรายจายท่ีไมจําเปน จัดงานและคน
ใหสมดุลกันและยุบตําแหนงราชการท่ีซ้ําซอนกันในการบริหารราชการสวนกลาง เดิมสมัยรัชกาลท่ี ๖ 
มีกระทรวง ๑๒ กระทรวง รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกลาฯ ใหมีการแกไขปรับปรุงโดยยุบกระทรวงทหารเรือ 
ไปรวมกับกระทรวงกลาโหม และรวมกระทรวงโยธาธิการกับกระทรวงพาณิชยเขาดวยกัน จึงเหลือเพียง 
๑๐ กระทรวง 

  ๒.๒) การปกครองสวนภูมิภาค ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจเชนเดียวกับ 
การปกครองสวนกลาง รัชกาลท่ี ๗ ทรงใชนโยบายดุลยภาพโดยยุบเลิกตําแหนงปลัดมณฑล ตําแหนง
อุปราชประจําภาค ยุบเลิกมณฑลบางมณฑล บางจังหวัดใหลดฐานะเปนอําเภอตามความเหมาะสม 
ของแตละทองถิ่น  

 ๓) การเตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชดําริท่ีจะใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไดทรงเตรียมการ 
ท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนชาวไทย แตท่ีประชุมอภิรัฐมนตรีสภาและพระบรมวงศานุวงศ
บางพระองคไดกราบทูลคัดคานวา ยังไมถึงเวลาอันควรท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพราะราษฎร 
ยังไมมีความเขาใจระบอบประชาธิปไตยดีพอ รัชกาลท่ี ๗ จึงทรงตองเล่ือนการพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ออกไป จนกระท่ังเกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในวันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ของ “คณะราษฎร”  

 ตอมาคณะราษฎรไดทําหนังสือไปกราบบังคมทูล รัชกาลท่ี ๗ เพ่ือให 
ทรงยอมรับขอเสนอของคณะราษฎรและเปนพระมหากษัตรยิอยูภายใตรัฐธรรมนูญ พระองคทรงยอมรบั
ขอเสนอดังกลาว เพราะทรงเห็นแกความสงบสุขของประชาราษฎร ไมตองการเสียเลือดเนื้อกัน  
ถาเกิดจลาจลจะทําใหบานเมืองเสียหายนอกจากนี้ พระองคก็ทรงมีพระราชดําริท่ีจะพระราชทาน
รัฐธรรมนูญใหแกราษฎรอยูแลว ซึ่งเปนผลทําใหการเปล่ียนแปลงการปกครองประสบผลสําเร็จ 
คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว ซึ่ งอํามาตย   
หลวงประดิษฐมนูธรรม และคณะราษฎรบางคนไดรางขึ้น ทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือใหพระองค 
ลงพระปรมาภิไธย พระองคจึงไดพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราวในวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหใชเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  
ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม เมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ และถือวาเปนการเปล่ียนแปลงการเมือง 
การปกครองท่ีสําคัญของประเทศไทย1

๑๓ 

๑๓ ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ. (๒๕๔๒).หนังสือเรียน ส ๓๐๖ประเทศของเรา ๔ สมบูรณแบบ. กรุงเทพฯ: 

วัฒนาพานิช. 
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อยางไรก็ตาม การแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ยังมีการปฏิวัติรัฐประหาร 
ยึดอํานาจปกครองจากรัฐบาลหลายครั้ง สงผลใหระบบการปกครองไมมีความกาวหนาเทาท่ีควร  
เนื่องจากมีการแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญอยางตอเนื่อง จากสภาพการณดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองแผนดินสยามมาโดยตลอด  

๕) บทบาทของขาราชการไทยต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึงปจจุบัน  
 นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดปกครอง 

และบริหารราชการแผนดินแบบเผด็จการและมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลัก จากนั้น จอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต จึงไดจัดตั้งหนวยงานของทางราชการและเพ่ิมจํานวนขาราชการขึ้นอีกมากทําใหรัฐบาล 
ตองใชจายงบประมาณแผนดนิประมาณรอยละ ๓๐ ของงบประมาณประจําป ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและคาตอบแทนขาราชการ การพัฒนาดังกลาวสงผลใหอาณาจักรหรือสถาบันขาราชการมั่นคงขึ้น 
อีกทั้งการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่เรียกวา“พัฒนาเศรษฐกิจกอน พัฒนาการเมืองทีหลัง” สงผลใหไมมีการ
ถวงดุลอํานาจของสถาบันทางการเมือง ประกอบกับปญหาคอรรัปชันในวงราชการไดเรื้อรังมานานตัง้แต
อดีตจนถึงปจจุบันอันเปนเหตุใหมีการสงเสริมใหขาราชการท่ีมี “บทบาทขาราชการแบบพอคา” ย่ิงมี
โอกาสแสวงหาผลประโยชนใสตน สรางความร่ํารวย สุขสบายและมีอํานาจมากขึ้น สวนขาราชการ 
ที่ยึดถือ “บทบาทขาราชการที่อยูในฐานะพระยา” มักจะยากจนและถูกกลาวหาวาไมฉลาด เพราะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนนอยกวาเมื่อเทียบกับขาราชการท่ีประพฤติมิชอบ ดังนั้น จึงเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ขึ้น 

 นับแต พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖ “บทบาทขาราชการแบบพอคา” ไดปรากฏขึ้น 
อยางชัดเจนและเขามาเปนคานิยมหลักในระบบราชการ ขณะท่ี "บทบาทขาราชการท่ีอยูในฐานะ 
พระยา" คอย ๆ ลดความสําคัญลง “บทบาทขาราชการแบบพอคา” นั้น หมายถึง บทบาทที่ขาราชการนิยม
ยกยองและนําแนวคิดของพอคาท่ียึดถือกําไรหรือกําไรสูงสุดมาใชในการปฏิบัติหนาท่ี โดยคํานึงถึง
ทรัพยสินเงินทองมากกวายศถาบรรดาศักดิ์หรือเกียรติยศชื่อเสียงเปนลักษณะของ “เงินสําคัญ 
กวาเกียรติ” ความนิยมพอคานี้ยังครอบงําขาราชการคอนขางถาวร โดยขาราชการไมเพียงรับราชการ 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีเปนทรัพยสินเงินทองเพ่ือตนเองเทานั้น แตยังแสวงหาอํานาจและความยําเกรง
จากประชาชนอีกดวย ดังนั้น “บทบาทขาราชการแบบพอคา” จึงรวมบทบาทในการใชอํานาจหนาท่ี 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ และคานิยมที่ตองการเปนเจาคนนายคนไวดวย 

 ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนมา รัฐบาลบางรัฐบาลไดสนับสนุนใหสถาบันการเมอืง 
และนักการเมืองเขามามีบทบาททางการเมืองเพ่ิมมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ในขณะเดียวกัน 
ขาราชการก็ไดถูกลดบทบาทดานการเมืองและการปกครอง เห็นไดจากจํานวนขาราชการประจํา 
หรืออดีตขาราชการประจําท่ีเขาไปดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรีซึ่งแตเดิมเคยมีอยูเปนจํานวนมาก  
ไดถูกลดจํานวนลงและมี จํานวนนักการเมืองกึ่ งพอคานักธุรกิจหรือ ผู รับ เหมาเ พ่ิมมากขึ้น  
ตอมาในพ.ศ.๒๕๓๑ เปนชวงท่ีนักธุรกิจการเมืองเขามามีบทบาทในการเมือง การปกครอง  
และการบริหารมากท่ีสุด โดยเขามาดํารงตําแหนงสําคัญของประเทศนับตั้งแตตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา รัฐมนตรีในตําแหนงท่ีมีผลประโยชนสําคัญ เปนตน และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นอีก 
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ในพ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือเปล่ียนราชการจากบูโรเครซี ่
เปนระบบราชการแบบการจัดการภาครัฐ (Public Management) ซึ่งรัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบ
ราชการครั้งใหญท้ังในเชิงโครงสรางและระบบการทํางาน ประการท่ีสําคัญไดมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในมาตรา ๓/๑ ไดกําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร 
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน ทั้งที่การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึง 
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลของมาตรา ๓/๑ ดังกลาวไดนําไปสูการตราพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

ผลจากการปรับปรุงและแกไขกฎหมายดังกลาว การปฏิรูประบบราชการ 
ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลานั้นไดกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอระบบราชการไทยท่ีสําคัญหลายประการ 
โดยในเชิงโครงสรางไดมีการจัดตั้งกระทรวงใหมเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับกับสถานการณของสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการปรับปรุงระบบการทํางานใหมหลายดาน เชน การลดขั้นตอนการทํางาน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน รวมท้ังการกําหนดใหมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งในอดีตท่ีผานมาระบบราชการไทยไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมากอน  
การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือไดวาเปนความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญชวงหนึ่งของระบบราชการไทย  
อยางไรก็ตาม ผลของความเปล่ียนแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ  
การมีจํานวนสวนราชการที่เพ่ิมขึ้นไดกอใหเกดิผลตอภาระงบประมาณคาใชจายของภาครัฐท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
และมีผลตอระบบการบริหารงานบุคคลของสวนราชการในหลายดาน ท้ังในเรื่องการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตามจํานวนหนวยงานของรัฐท่ีกําหนดใหมีเพ่ิมขึ้น สงผลใหเกิด
ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจํา ฝายการเมืองก็มีความ
ประสงค ท่ีจะไดผูบริหารระดับสูงท่ีฝายการเมืองไวเนื้อเชื่อใจ เพ่ือไปดํารงตําแหนงและรักษา
ผลประโยชนใหกับพรรคการเมือง การกระทําในลักษณะดังกลาวจึงเอื้อหรือกอใหเกิดระบบอุปถัมภ
อยางหลีกเล่ียงไมได นอกจากนั้น การท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมมีบทลงโทษตอหนวยงานหรือขาราชการ จึงทําใหการดําเนินการใหเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกลาวยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร ท้ังนี้ จึงอาจกลาวไดวา
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการนับตั้งแตพ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา แมกฎหมายจะไดวางหลักการ 
การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี ตองคํานึงถึงหลักการของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใชระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
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เขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี แตโดยขอเท็จจริงปรากฏวาระบบอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลครอบงํา
การบริหารงานดานตาง ๆ ในระบบราชการไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการบริหารงานบุคคล 

อยางไรก็ตาม บทบาทขาราชการไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดถูกระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการแผนดินของไทยแบบรวมอํานาจไว ท่ีศูนยกลางสนับสนุน 
ใหมีบทบาทบางอยางเกิดขึ้นและเห็นไดอยางชัดเจนในชวงหลังพ.ศ.๒๕๐๑ เปนตนมาคือ “บทบาท 
ท่ีขาราชการรับราชการเพ่ือสนองความตองการของเจานายในสวนราชการของตนไมวาจะอยู 
ในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค” แทนท่ีจะรับราชการเพ่ือสนองความตองการของประชาชนสวนรวม 
เนื่องจากขาราชการหวังท่ีจะใหเจานายเอื้อประโยชนหรือเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงใหแกตนเอง อีกทั้ง 
ยังมีการวิ่งเตนเขารับราชการเพ่ือใหมีตําแหนงหนาท่ีแลวนําตําแหนงหนาท่ีนั้นไปแสวงหาผลประโยชน
และความร่ํารวยเพ่ือตนเองเปนหลักโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีหรือเกียรติยศของขาราชการนอยลง ดังนั้น  
จึงควรมีการปฏิรูประบบราชการไทยโดยเนนปรับปรุงพฤติกรรมที่ตัวขาราชการเพ่ิมมากขึ้นและควรนํา
หลักธรรมาภิบาลเขามาใชในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหขาราชการเปล่ียนคานิยมและวิธีการทํางาน 
เพ่ือประโยชนของประชาชนสวนรวมและประเทศชาติมากย่ิงขึ้น 

๒.๒.๒ กฎเกณฑและหลักวิชาการท่ีควรนํามาปฏิบัติในระบบราชการ 
การปฏิบัติงานของขาราชการตอระบบราชการไทยท่ีผานมามักแฝงดวยระบบ

อุปถัมภในทุกองคกร หรือทุกหนวยงาน ซึ่งขาราชการบางสวนยังหวังพ่ึงการอุปถัมภมากกวา 
หลักคุณธรรมท่ีตองใชความรูความสามารถของตนเองเปนหลัก ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จึงเห็นวา การดําเนินงานไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ยอมตองนําระบบคุณธรรม
มาปฏิบัติตลอดจนมีการพัฒนาไปจนถึงหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
ในปจจุบัน ดังนี้ 

ความเปนมาของ “ระบบคุณธรรม” 
ความเปนมาของ “ระบบคุณธรรม” ในราชการเริ่มจากเดิมท่ีประเทศตาง ๆ  

มีหลักเกณฑชัดเจนเกี่ยวกับการรับราชการ ตลอดจนการปกครองบงัคับบัญชาและการบริหารงานบุคคล
โดยอาศัยอํานาจและหลักธรรมของผูปกครองประกอบกับจารีตประเพณีเปนหลักเกณฑในการบังคับ
บัญชาและโดยท่ีผูปกครองแตละคนมีธรรมประจําใจและมาตรฐานท่ีตางกัน จึงทําใหแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐสวนใหญเปนไปในรูปของการอุปถัมภถือพรรคพวก โดยไมคํานึงถึง
ความรูความสามารถของบุคคลและอาศัยเหตุผลทางการเมือง ความไววางใจและความพอใจเปนเกณฑ  
เมื่อผูมีอํานาจปกครองยึดแนวทางปฏิบัติทํานองดังกลาว และมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามา
บริหารงานของรัฐใหเปนไปเพ่ือประโยชนของพรรคพวกของตนซึ่งเปนคนกลุมนอย ผลประโยชน 
ของประชาชนสวนใหญจึงไมมีโอกาสไดรับการพิจารณาคุมครองเทาท่ีควร ดังนั้น ประเทศตาง ๆ  
จึงไดพยายามจัดระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม เพ่ือคุมครองประโยชน
สาธารณะ 
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การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม จึงมีความมุงหมายท่ีจะใหขาราชการ
ปฏิบัติ งานอย างมีประสิทธิภาพท่ี สุด เ พ่ือบรรลุถึ งวัตถุประสงคของรั ฐในอันท่ีจะจัดบริการ 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม2

๑๔ 
ระบบคุณธรรม (Merit System) เปนระบบการบริหารงานบุคคลท่ีใชการพิจารณา 

จากความรู ความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักคุณธรรมท่ีตองการ โดยไมคํานึงถึง
เหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสําคัญ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยตามระบบคุณธรรมในปลายคริสตศตวรรษท่ี ๑๙  
ยึดหลกัการ ๔ประการ ไดแก 

๑ )  ค ว า ม เ ส มอ ภาค ใน โ อก า ส  ( Equality of Opportunity)  ห มายถึ ง  
การเปดโอกาสที่เทาเทียมกันในการสมัครงานสําหรับผูสมัครที่มีคณุสมบัตติามที่ระบุไว โดยไมมีขอกดีกนั 
อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑจะมีสิทธิในการถูก
พิจารณาเทาเทียมกัน รวมถึงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติอยางเดียวกันจะตองไดรับ
โอกาสท่ีจะไดรับการคัดเลือกสรรหา การบรรจุแตงตั้ง หรือการเล่ือนตําแหนงตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 
จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติในโอกาสหรือสถานการณแบบเดียวกันตอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติแบบเดียวกัน 
หลักการแหงความเสมอภาคนี้มาจากหลักการพ้ืนฐานแหงความเสมอภาคของบุคคลตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยครอบคลุมถึงกรณีดังตอไปนี้ 

 ๑.๑) ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปดโอกาสใหผูท่ีมีคุณสมบัติและพ้ืนฐาน 
ความรูตรงตามท่ีกําหนดไวไดสมัครและเขาสอบแขงขัน 

 ๑.๒)ความเสมอภาคในเรื่องคาตอบแทน โดยยึดหลักการท่ีวางานเทากัน  
เงินเทากันและมีสิทธิไดรับโอกาสตางๆ ตามที่หนวยงานเปดใหพนักงานทุกคน 

 ๑.๓)ความเสมอภาคท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอหนากันโดยใชระเบียบ 
และมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง อาทิ การบรรจุแตงตั้ง การโยกยาย การฝกอบรม 

๒) หลักความสามารถ(Competence)หมายถึง การยึดถือความรูความสามารถ
เปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนง
มากท่ีสุด โดยจะบรรจุแตงตั้งผูท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑมากกวา เพ่ือใหไดคนท่ีเหมาะกับงานจริง  ๆ
(Put the right man to the right job) หากจะมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีหรือขาราชการระดับผูบริหาร  
ก็จะ พิจารณาจากผลการปฏิบัติ ง านขีดความสามารถหรือศั กยภาพของการปฏิบั ติ ง าน 
ซึ่งหลักการท่ีตัดสินบุคคลโดยยึดหลักความรูความสามารถเปนเกณฑ นับเปนหลักการสําคัญ 
ท่ีเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของระบบคุณธรรม เนื่องจากหลักการท่ีวา “การปฏิบัติงานขององคการ
ภาครัฐจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยอมตองอาศัยขาราชการ 
ท่ีมีความรูความสามารถเปนประการสําคัญ” ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาจะตองพยายาม 
ทุกวิถีทางท่ีจะไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงสุดเทาที่จะหาได หลักความสามารถนอกจาก
พิจารณาจากความรู ความสามารถแลว การบริหารงานบุคคลแบบใหมท่ีภาคเอกชนนํามาใชอยางไดผล คือ 

๑๔เพ็ญศรี วายวานนท. (๒๕๑๔). ระบบคุณธรรม. ใน อมร รักษาสัตย และโสรัจ สุจริตกุล (บรรณาธิการ),  
การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย (หนา ๙๙). กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี. 
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การใชคุณลักษณะท่ีตองการในการทํางานซึ่งอยูในตัวบุคคลเปนปจจัย เพ่ือใชพิจารณาในการคัดเลือกคน 
เพ่ือการเล่ือนตําแหนง การยาย การบรรจุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ที่เรียกวา “ระบบ 
Competency” หรือ “สมรรถนะ” ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม อุปนิสัย 
ทัศนคติ แรงจูงใจในตัวบุคคลท่ีมีตองานที่ทํา โดยทฤษฎีของDavid McClelland ไดกลาวไววา “แรงจูงใจท่ี
ตางกันยอมจะทําใหผลสําเร็จตางกัน” เชน ลักษณะท่ีแตกตางโดดเดนเหนือธรรมดา โดยลักษณะเหลานั้น 
ไดแก แรงบันดาลใจ แรงกระตุนหรือแรงจูงใจ ลักษณะอุปนิสัยหรือการแสดงออกถึงภาพลักษณ  
มโนทัศนหรือทัศนคติ คานิยม ความรู ทักษะ เปนตน  

หลักความสามารถของบุคคล หรือท่ีภาคเอกชนเรียกวา “สมรรถนะ” นั้น ทฤษฎีของ
David McClelland เรียกวา “ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง”(Iceberg Theory) ท่ีกลาววาการท่ีจะไดทราบถึง
ความสามารถหรือสมรรถนะในตัวบุคคลใด ๆ นั้น เปนเรื่องท่ีไมสามารถรูได ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่อยูในทะเลจะมสีวนที่พนน้าํเพียงรอยละ ๑๐ – ๓๐ เทานั้น แตยังมีสวนท่ีอยู
ใตน้ําอีกรอยละ ๗๐ – ๙๐ คุณลักษณะของบุคคลท่ีเราพบเห็นก็เชนกัน มีสวนที่อาจจะรูไดถึงสมรรถนะ
หรือความสามารถในการทํางานไดจากคุณลักษณะภายนอกก็เพียงสวนนอย คือ ทักษะและความรู  
แตยังคงมีคุณลักษณะอีกสวนใหญของบุคคลซึ่งอยูในจิตใจ และความนึกคิดท่ีเราไมสามารถรูได
เหมือนกับสวนใหญของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยูใตทะเลซึ่งคุณลักษณะภายในของบุคคลท่ีไมสามารถรูไดทันที  
ก็คือ แรงกระตุน ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ท่ีมีตอองคกร บทบาทและการมีสวนรวมตอสังคมและองคกร 
ดั งนั้ น  เ พ่ือจะไดป ฏิบัติ ง านใหตรงกับวัตถุประสงคหรื อ เป าหมายขององคการมาก ท่ี สุด  
หลักความสามารถยอมมีความสําคัญกวาเรื่องของชาติตระกูล เพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือ
ความสัมพันธสวนบุคคลซึ่งเปนเรื่องของระบบอุปถัมภ 

๓)  หลักความ ม่ันคงในอาชีพการงาน(Security on Tenure)  หมายถึ ง 
หลักประกันการปฏิบัติงานท่ีองคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง รวมถึงกฎเกณฑ 
แหงความยุติธรรมในการปฏิบัติตามหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน เพ่ือมิใหผูปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง 
ตามกฎหมายตองถูกกล่ันแกลง หรือใสความ หรือถูกใหออกจากงานโดยปราศจากความผิด ไมวาจะ 
โดยเหตุผลสวนตัวหรือทางการเมือง ชวยให ผูปฏิบัติงานรู สึกมั่นคงในหนาที่ดวยการยึดหลัก 
ความถูกตองของเหตุผลและระเบียบกฎหมายมีการเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเกี่ยวของไดชี้แจง 
แสดงเหตุผลแหงการปฏิบัติหนาท่ี หากผูใดมิไดกระทําความผิดยอมไมตองถูกลงโทษหรือกล่ันแกลง 
ใหเกิดการเสียประโยชนอันพึงมีพึงไดตามหลักการที่กฎหมายกําหนด โดยหลักการที่ผูบริหารใชในเรื่อง
ของความมั่นคงในอาชีพการงาน คือ  

 ๓.๑) การดึงดูดใจ (Attraction) โดยพยายามจูงใจใหผูท่ีมีความรูความสามารถ
ใหเขามารวมงานกับองคการ 

 ๓.๒) การธํารงรักษา (Retention) โดยการธํารงรักษาพนักงานท่ีความสามารถ
เหลานั้นใหทํางานอยูกับองคการ เพราะมีความกาวหนามั่นคง 

 ๓.๓) การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุนใหพนักงานมีความมุงมั่นในอาชีพที่ทําอยู 
 ๓.๔) การพัฒนา (Development) โดยเปดโอกาสใหไดพัฒนาศักยภาพ 

และมีความกาวหนาในเสนทางอาชีพ 
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๔)  หลักความเปนกลางทางการเ มือง (Political Neutrality)  หมายถึง  
การไมเปดโอกาสใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพล 
ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆหรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง ขาราชการเปนนักปฏิบัติงานมืออาชีพ 
(Professional) ปฏิบัติงานอยูบนพ้ืนฐานแหงกฎหมายและองคความรูภายใตศาสตรตาง ๆ มีความเปนกลาง 
มุงตอผลของงานตามหลักวิชาการ มีจุดมุงหมายท่ีเปนประโยชนของประชาชนและประเทศชาต ิ
ยอมไมควรถูกแทรกแซงโดยอํานาจทางการเมืองหรือผูมีอํานาจซึ่งมิไดส่ังการบนพ้ืนฐานแหงกฎหมาย 
และหลักการทางวิชาการท่ีถูกตอง ขาราชการพึงปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยไมคํานึงถึงตัวบุคคล  
พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนใดโดยเฉพาะ 

 การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมมีคุณประโยชนอยูหลายประการ ไดแก 
๑) เปนการสงเสริมเกียรติภูมิของขาราชการหรืออาชีพรับราชการ ทําใหงาน

ราชการไดรับความสนใจจากผูมีความรูความสามารถสูง ราชการก็จะไดคนดีเขามาทํางาน 
๒) สนับสนุนแนวความคิดและทางปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย  

โดยการเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานของรัฐไดมีสิทธิโดยเทาเทียมกนั
ในการสอบแขงขันเขารับราชการมีสวนที่จะทําคุณประโยชนโดยการทํางานใหแกสวนรวมโดยเสมอภาค
กันไมจํากัดอยูเฉพาะในกลุมใดกลุมหนึ่ง 

๓) ใหความคุมครองแกขาราชการเพ่ือใหมีความมั่นคงในการรับราชการ 
และมุงหนาทํางานโดยใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนอยางเตม็ท่ี การบริหารของรัฐก็จะเปนไป 
โดยสม่ําเสมอและมั่นคง 

๔) สงเสริมกําลังใจของขาราชการใหรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติราชการ 
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เมื่อไดตระหนักถึงความเปนธรรมที่ตนไดรับในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเปนการขจัด 
ผูที่หยอนความสามารถหรือไดเขามาปฏิบัติงานโดยอาศัยอิทธิพลใด ๆ จึงเปนการไมสนับสนุนผูที่มุงหวัง
ประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวมอีกดวย3

๑๕ 
 

ระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ 

๑) ยึดหลักความสามารถ 
๒) เปดโอกาสใหทุกคนเทาเทียมกัน 

๓) มีความม่ันคงในการทํางาน 
๔) ไมมีอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรก 

๑) ยึดความพึงพอใจ 
๒) ใหโอกาสแกพรรคพวกหรือญาติพ่ีนอง 

๓) ขาดความม่ันคงในการทํางาน 
๔) มีอิทธิพลการเมืองเขาแทรกแซงการทํางาน 

ตารางการเปรียบเทียบหลักปฏบิัติระหวางระบบคุณธรรมกับระบบอุปถัมภ 
 

แมวา ท่ีผานมาระบบราชการไทยจะมีความพยายามปฏิรูประบบราชการ 
และการปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคลเ พ่ือขจัดปญหาจากระบบอุปถัมภ ใหหมดส้ินไป  
โดยมีการกําหนดสาระสําคัญในการใชระบบคุณธรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐไวในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบ

๑๕ทิพาวดี เมฆสวรรค . ๒๕๓๑ . หนวยท่ี ๑ แนวคิด โครงสรางและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ . 
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(หนา ๑๗).  
นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือใหหนวยราชการไดยึดถือและปฏิบตัิ รวมท้ังมีกฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆอีกมากออกมา
ใชบังคับ แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูมีอํานาจในระบบราชการกลับไมยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย 
อยางจริงจังเครงครัด ยังใชดุลพินิจตามอําเภอใจ จนทําใหขาราชการขาดขวัญกําลังใจหรือถูกผูมีอํานาจ
ใช ไปในทางสวนตัวกลายเปนชองทางให เกิดการทุจริตคอรรัปชัน กระทบตอประสิทธิภาพ 
ของระบบราชการ กอใหเกิดผลเสียหายอันใหญหลวงตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ
โดยรวมมาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม การนําระบบคุณธรรม ๔ ประการ มาใชกับการบริหารงานบุคคล 
ก็ส งผลกระทบตอปจ จัยแวดลอมทางการบริหารของระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ตามหลักคุณธรรมในยุคตน เนื่องจากระบบคุณธรรมเนนการทํางานตามกฎหมายและกฎระเบียบ
มากกวาการบรรลุสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุนไมสามารถปรับตัวตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงของปจจัยแวดลอมขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเองของขาราชการ
สวนใหญมุงตอบสนองตอความกาวหนาในวิชาชีพของตนเองมากกวาความมุงมั่นในการทําใหสวน
ราชการของตนบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกําหนดไว และการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมดอย
ประสิทธิภาพ อาทิ การใหบริการประชาชนท่ัวไป การแกไขปญหาของประเทศการพัฒนาประเทศ  
จึงไดมีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงจากหลักคุณธรรมมาเปนหลักการ Do & Don’t โดยเปนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐท่ีกําหนดใหภาครัฐตองดําเนินการและหามกระทําการอยางละ ๙ ประการซึ่ง
บัญญัติไวในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดตราเปนกฎหมายการปฏิรูประบบ
ราชการพลเรือน (Civil Service Reform Act of ๑๙๗๘:CSRA) หลัก Do & Don’t ๙ ประการ ไดแก  

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตองดําเนินการ ๙ ประการ ดังน้ี 
๑) สรรหาขาราชการจากทุกภาคสวนของสังคมเปดใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม 
๒) การบริหารงานบุคคลภาครัฐตองเปนไปอยางเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
๓) การกําหนดคาตอบแทนยึดหลักตามคางาน ใชคาตอบแทนเปนส่ิงจูงใจ 

ใหขาราชการมีผลการปฏิบัติเปนเลิศ 
๔) ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย และประโยชนสาธารณะ 
๕) การใชอัตรากําลังขาราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖) การธํารงรักษาขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีไวพัฒนาขาราชการท่ีมีผล 

การปฏิบัติงานอยูในเกณฑเฉล่ีย และปลดถายขาราชการที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน 
๗) ใชกระบวนการศึกษาและเรียนรูเปนเครื่องมือในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
๘) ปกปองขาราชการจากการคกุคามของฝายการเมือง 
๙) ปกปองขาราชการที่เปดเผยขอมูลเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ 
การจัดการทรพัยากรมนุษยภาครัฐ หามกระทําการ ๙ ประการ ดังน้ี 
๑) หามเลือกปฏิบัติตอขาราชการหรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการ  

ไมวาจะดวยเหตุผลใด ๆ 
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๒) หามนําขอมูลจากการรองเรียนหรือจากการฝากฝงของพวกพองมาประกอบ 
การพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคล ยกเวนขอมูลเหลานั้นจะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการความสามารถ ความถนัด คุณลักษณะโดยท่ัวไป  
ความซื่อสัตย และความเหมาะสม 

๓) หามใชอํานาจตามตําแหนงหนาท่ี ไปบีบบังคับใหขาราชการเขารวมกิจกรรมทาง
การเมืองมีสวนรวมทางการเมืองหรือลงโทษขาราชการที่ปฏิเสธที่จะกระทําในส่ิงที่ตาง ๆ ดังกลาว 

๔) หามปดกั้นหรือหลอกลวงบุคคลเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาในเรื่องการแขงขัน 
สอบบรรจุเขารบัราชการ 

๕) หามใชอิทธิพลใด ๆ บีบบังคับใหบุคคลท่ีสมัครเขารับราชการถอนตัวออกจาก
กระบวนการแขงขันเพ่ือสอบบรรจุเขารับราชการ 

๖) หามปฏิบัติตอผูสมัครสอบแขงขันบรรจุเขารับราชการและขาราชการผูหนึ่งผูใด
ดวยความลําเอียงเปนกรณีพิเศษที่แตกตางจากบุคคลอื่น ๆ โดยไมเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมาย 

๗) หามบรรจุแตงตั้ง จางงาน เล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงใหกับเครือญาติในหนวยงาน 
ที่ตนเองเปนผูบริหาร 

๘) หามดําเนินการ หรือไมใหดําเนินการตอขาราชการเพ่ือเปนการลงโทษ 
ในการที่ขาราชการใชสิทธิในการอุทธรณรองทุกข ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง หรือเปดเผย
อยางถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือการบริหารงาน 
ท่ีไมถูกตอง การใชจายเงินอยางไมคุมคา หรือการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือการกระทํา 
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะ 

๙) หามดําเนินการหรือไมใหดําเนินการตอขาราชการอยางไมถูกตองตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักคุณธรรมของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

อยางไรก็ดี ประเทศไทยไดนําหลักคุณธรรมท่ีปรับปรุงใหมดังกลาวในขางตนมา
ประมวลสรุปไว ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ขาราชการพล
เรือนสามัญ หมวด ๑ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ (๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุ
เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพขององค กรและลักษณะของงาน โดยไม  เ ลือกปฏิบัติอย างไม  เป นธรรม 
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ  
ตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได (๔) การดําเนินการทางวินัยตองเปนไป
ดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ (๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลาง 
ทางการเมืองแตอยางไรก็ตาม ระบบราชการตามแนวความคิดแบบ Bureaucracyไดสรางปญหา 
ตอระบบราชการในการบริหารงานภาครัฐ เชนระบบเดิมลาสมัยและขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรค 
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ตอการพัฒนาประเทศ และไมตอบสนองตอความตองการของประชาชน และการเปล่ียนแปลงของสังคม  
มีองคการปฏิบัติงานกระจายอยูท่ัวประเทศ ซึ่งเปนเครือขายท่ีกวางขวางซับซอน จนไมอาจจัดระบบ
ควบคุมตรวจสอบดุลพินิจในการใชอํานาจของขาราชการทุกคนเปนการเฉพาะรายได การมีระเบียบ
ขอบังคับจํานวนมากไดสรางความเคยชินกับขาราชการวาตองเนนความถูกตองตามระเบียบมากกวา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบราชการ 
จากรูปแบบ Bureaucracyเปนแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management : 
NPM) ซึ่งประเทศไทยก็ไดนําหลักแนวความคิดดังกลาวมาใชกับระบบราชการไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพ่ือเปล่ียนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสูระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีเนนการทํางาน 
โดยวัดผลสัมฤทธิ์และมีการวัดผลที่เปนรูปธรรมโปรงใส มีการบริหารงานท่ีรวดเร็วและคลองตัวสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งถือวาเปนกฎหมายหลักเรื่องธรรมาภิบาล
ที่ใชบังคับกับหนวยราชการไทยในปจจุบัน 

หลักธรรมาภิบาลสากล 
บทบาทของการเปนบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบรรษัท 

และกิจการธุรกิจ (Good Corporate and Corporate Social Responsibility) มีความสําคัญมากขึ้น
ท้ังในแงของการเปนแนวคิด กลไก และเครื่องมือท่ีสําคัญของการพัฒนาองคกรธุรกิจและการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอมของโลกอยางย่ังยืน เชน การใชหลักธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการ 
ที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม เปนการสราง “คุณคา” ใหกับองคกรธุรกิจนอกจาก 
“มูลคา” ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแลว แนวคิดดังกลาวยังสนับสนุนการเตบิโตทางธรุกจิ
ควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคมที่เตม็ไปดวย “ความเกง” และ “ความดี” ความรับผิดชอบตอสังคมของ
บรรษัทและกิจการธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) มุงเนนใหองคกรธุรกิจดําเนิน
กิจการทางธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอองคกรและสังคมโดยสวนรวมเพ่ือชุมชนท่ีองคกรตั้งอยู เชน  
การสงเสริมการเรียนรูใหกับชุมชน เปนตน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจท่ีองคกร
ดําเนินการและเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร เปนการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอก 
ในอันที่จะสงเสริมสรางความเขมแข็งและการอยูรวมกันในสังคมอยางปกติ 

๑) การมีสวนรวม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิมีเสียง
ในการตัดสินใจท้ังโดยทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ท้ังนี้ การมีสวนรวม 
ท่ีเปดกวางนั้นตองตั้งอิงอยูบนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงการสามารถเขามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค 

๒) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปนธรรม 
และไมมีการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

๓) ความโปรงใส (Transparency) ตองอยูบนพ้ืนฐานของการไหลเวียน
อยางเสรีของขอมูลขาวสาร บุคคลท่ีมีความสนใจเกี่ยวของจะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการ 
และขอมูลขาวสารไดโดยตรง ท้ังนี้การไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นตองมีความเพียงพอตอการ 
ทําความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ 

https://dict.longdo.com/search/Discrimination
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๔)  การตอบสนอง (Responsiveness)  สถาบันและกระบวนการ
ดําเนินงานตองพยายามดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

๕) การมุ ง เนนฉันทามติ (Consensus-Oriented)  มีการประสาน 
ความแตกตางในผลประโยชนของฝายตางๆ เพ่ือหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอทุกฝาย  
ไมวาจะเปนนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

๖) ความเสมอภาคและความเท่ียงธรรม (Equality) ชายและหญิงทุกคน 
ตองมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตน 

๗) ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล (Efficiency and Effectiveness)   
สถาบันและกระบวนการตองสรางผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงตอความตองการ และขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากร 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๘) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมีอํานาจตัดสินใจ ไมวาจะอยูใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมก็ตาม ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณชนท่ัวไป 
และผูมีสวนไดสวนเสียในสถาบันของตน 

๙) วิสัย ทัศน เชิงยุทธศาสตร  (Strategic Vision)  ผูนํ าและบรรดา
สาธารณชนตองมีมุมมองท่ีเปดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนา
มนุษย (สังคม) รวมถึงมีจิตสํานึกวาอะไรคือความตองการจําเปนตอการพัฒนาดังกลาว ตลอดจน 
มีความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเปนส่ิงที่อยูในแตละ
ประเดน็นั้น 

หลักธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย 
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เมื่อเขามาแพรหลายในประเทศ

ไทยไดมีการบัญญัติศัพทไทยขึ้นมาหลายคํา อาทิ ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี การปกครองโดยธรรม กรอบการกํากับดูแลท่ีดี บรรษัทภิบาล เปนตน ซึ่งมีการตกลง
โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม๒๕๔๒ใหใชคําวาระบบการบริหารและการจัดการบานเมืองท่ีดี
หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยใหความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือใหแตกตางจาก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึง่ความหมายของคําวาธรรมาภิบาล (Good Governance) 
หรือการบริหารจัดการท่ีดี คือ “ระบบโครงสราง กระบวนการตางๆ ท่ีไดวางแนวปฏิบัติหรือวาง
กฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เ พ่ือใหสวนตางๆ ของสังคม 
มีการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขและเปนธรรม” 

ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นอยางรุนแรงของไทยใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบ 
เห็นวา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบานเมือง  
การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเปนความ
รับผิดชอบของภาคราชการ ท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลัง
สําคัญก็มีความจําเปนท่ีจะตองสรางความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธ ิ
และหนาที่ของแตละฝายเพ่ิมขึ้น หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาว ไมไดรับการจัดการ
แกไขอยางแทจริงและรีบดวน โอกาสท่ีจะนําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤตยอมเปนไปไดยาก ทั้งอาจจะ
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กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศย่ิงขึ้นอีกดวย ดังนั้น 
คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงไดมอบใหสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาและจัดทํา
ขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและตอมาคณะรัฐมนตรีไดมอบให
สํานักงาน ก.พ. นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังกลาวมาจัดทําบันทึกเรื่องการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแนะ 
ใหออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
ตอมาเมื่อวันท่ี ๑๐สิงหาคม ๒๕๔๒ไดประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และเริ่มมีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ  
ตั้งแตวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ซึ่งนับไดวาเปนกาวแรกหรือเรียกไดวาเปนการวางฐานในการบริหาร
ราชการแนวใหม โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง 
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบานเมอืงและสังคมท่ีดี๖ประการ คือ 

๑) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย 
และเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานี้ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

๒) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงค 
ใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุน 
ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

๓) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคน 
ในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

๔) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น  
การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามตหิรืออื่น ๆ 

๕) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึก 
ในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

๖) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา 
สรางสรรคสินคา และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนทรัพยากร
ธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 

ตอมาภายหลังเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีการวางกรอบ 
แนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งปรากฏอยูในมาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยหลักการสําคัญคือ การบริหารราชการ 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหการนําเจตนารมณของมาตราดังกลาวไปสู 
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การปฏิบัติใหบังเกิดผล จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้น ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวเปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต  
แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรา ๓/๑  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ แมวาจะไดบัญญัต ิ
หัวขอตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความประสงคของกฎหมายวา ในการปฏิบัติราชการสวนราชการ 
และขาราชการผูเกี่ยวของมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แลวก็ตาม แตหัวขอ 
ท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติของมาตรา ๓/๑ ยังเปนเพียงหัวขอท่ีแสดงถึงเปาหมายหลักท่ีตองการ  
แตยังขาดการกําหนดถึงวิธีการปฏิบัติของสวนราชการและขาราชการท่ีจะตองดําเนินการไปสูเปาหมาย 
ดังนั้น การกําหนดใหมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเปนการกําหนดกรอบและทิศทางท่ีสวนราชการและขาราชการจะตองพึงปฏิบัติ  
เพ่ือนําไปสูผลลัพธของการบริหารราชการท่ีดีตามเจตนารมณของการปฏิรูประบบราชการ ดวยเหตุ
ดังกลาว พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
จึงถือไดวาเปนกฎหมายหลักเรื่องธรรมาภิบาลที่ใชบังคับกับหนวยราชการไทยในปจจุบัน นับตั้งแตวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน ซึ่งการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เปาหมาย ดังนี้ 

๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน เปนการบริหารราชการท่ีสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน และมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาชีวิต 
ของประชาชน 

๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารเพ่ือใหไดรับผลลัพธ
ตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และการจัดทําขอตกลงวาดวย
ผลงานในทุกระดับ 

๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก   
การบริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธที่เกิดขึ้น มีการวิเคราะห
ความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ัง
จัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของแตละบุคคลท่ีเชื่อมโยงกับระดับองคการ 

๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ไดแก การกําหนดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพ่ือให 
การปฏิบัติงานเสร็จส้ินที่จุดบริการใกลตัวกับประชาชน และใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ไดแก  
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทํางานใหมอยูเสมอ มีการทบทวนลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกสวนราชการท่ีไมจําเปน  
และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ 

๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง 
ความตองการ ไดแก การปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
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ผูรับบริการเปนหลัก โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ในรูปแบบที่หลากหลายและเปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

๗) มีการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการอยางสม่ําเสมอ ไดแก การตรวจสอบ 
และวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ระบบอุปถัมภถือวาเปนวัฒนธรรมหรือคานิยมในสังคมมาชานาน เปนระบบ
ความสัมพันธท่ีเริ่มตนจากการเปนเครือญาติ ความใกลชิดสนิทสนมกันหรือความเปนสวนตัวระหวางผูท่ี
เหนือกวากับผูท่ีดอยกวาและมีสถานภาพทางสังคมไมเทาเทียมกัน แตอยูรวมกันไดเนื่องจากมีลักษณะตาง
ตอบแทนกันและกัน มีผลประโยชนรวมกัน มีความเปนเพ่ือนระหวางกัน ภายใตระบบดังกลาวจะมีผูอุปถัมภ 
ใหผลประโยชนกับคนท่ีติดตามสนับสนุนตนหรือยอมรับใช  หรือท่ี เรียกวา “ผูอยู ใตอุปถัมภ”  
โดยผูอยูใตอุปถัมภก็จะใหผลประโยชนกลับคืนใหแกผูอุปถัมภ ซึ่งถือวาตางคนไดประโยชนจากกันและกัน  
จากพฤติกรรมทางวัฒนธรรมหรือคานิยมดังกลาว สงผลใหสังคมไทยยังยึดติดกับการไดรับความชวยเหลือ 
จากผูอื่นโดยไมใชความสามารถของตนเปนหลัก การฝากเนื้อฝากตัวกับผูใหญหรือผูที่มีฐานะทางสังคมสูงกวา  
เพ่ือหวังผลประโยชนหรือแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอื่นลักษณะและวิธีการท่ีทําใหเกิดระบบ
อุปถัมภในระบบราชการไทยมีปจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ดังนี้  

๑) เงื่อนไขทางคานิยมและความคิดของขาราชการไทยสวนใหญ คือ ความสํานึก 
ทางชนชั้น ซึ่งยังยึดโยงกับความเชื่อในเรือ่ง “ผูใหญ - ผูนอย” “การใหความชวยเหลือ - ความคุมครอง” 
“การฝากเนื้อฝากตัว” “การทดแทนบุญคุณ” “ขาเกาเตาเล้ียง” จึงเกิดระบบท่ีเรียกวาเจานายเกา
ลูกนองเกาท่ีตางอุปถัมภค้ําชูชวยเหลือตอบแทนกัน เจานายเกานั้นก็ยอมตองมีเจานายเกาของตนอีก
ทอดหนึ่งท่ีจะตองชวยเหลือตอบแทน ทําใหเกิดพัวพันตอเนื่องกันไปท้ังระบบราชการและทําใหอิทธิพล
ระบบอุปถัมภยังเปนที่แพรหลายอยูในทุกวงราชการ 

๒) การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ก็ถือวาเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดระบบ
อุปถัมภ ซึ่งนักวิชาการดานสิทธิมนุษยชนและการตีความตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ ไดใหความหมายการเลือกปฏิบัตกิลาวโดยสรุปวา การกีดกัน การเลือกปฏิบัติตอคน
บางกลุมในทางท่ีใหสิทธินอยกวาคนอื่น ๆ ไมวาจะเปนกลุมทางเผาพันธุ ภาษา หรือ ศาสนา หรือความ
ไมเทาเทียมกันและไรเหตุผล หรือการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตอบุคคล การใหสิทธิ
พิเศษแกบุคคลที่เปนญาติมิตร พวกพอง หรือคนสนิทมิตรสหาย ซึ่งการเลือกปฏิบัติดังกลาวเปนเรื่อง 
ท่ีถือปฏิบัติในสังคมตาง ๆ มาชานาน และกอใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม เชน ดานการบริการ
ประชาชน ยกตัวอยางเชน ประชาชนผูรับบริการติดตอราชการกับหนวยงานราชการ หากเปนบุคคล 
ที่รูจักหรือเปนเครือญาติ อาจไดรับสิทธิพิเศษในการไดรบัการบริการจากเจาหนาที่ของรฐัผูใหการบรกิาร
ประชาชน ดานบริหารงานบุคคล เชน การสอบบรรจุแตงตั้ ง  การเ ล่ือนตําแหนง เปนตน  
ดังนั้น ความเสมอภาคจึงมิไดหมายถึงทุกคนจะตองไดรับ “เทากัน” แตท่ีสําคัญตองสรางโอกาส 
ใหผูยากไรและผูท่ีดอยกวาไดเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียมกัน  

๒.๓ ลักษณะและวิธีการท่ีทําใหเกิดระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย 
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๓) ความสัมพันธระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และขาราชการประจํา กลาวคือ 
ปจจุบันกลุมธุรกิจไดพัฒนากาวไกลไปมากจนกาวลํ้ากลุมขาราชการ ขณะเดียวกันระบบการเมอืงไดเปด
กวางขึ้นและตองอาศัยเม็ดเงินเปนจํานวนมาก ในสมัยกอนนักการเมืองมักอาศัยการสนับสนุน 
ทางการเงินจากนักธุรกิจ แตปจจุบันนักธุรกิจกลับกลายเปนนักการเมืองเสียเอง กลุมธุรกิจและ 
กลุมการเมืองจึงเริ่มกลืนเปนกลุมเดียวกัน นักการเมืองโดยแทท่ีไมมีทุนถูกกีดกันออกจากระบบ 
ความสัมพันธระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และขาราชการประจําจึงเปนไปในลักษณะท่ีไมสมดุล  
ย่ิงนานวันอํานาจของกลุมขาราชการประจําจะลดลงตามลําดับ ทําใหเกิดวงจรท่ีขาราชการชั้นผูนอย 
วิ่งเขาหาขาราชการชั้นผูใหญ สวนขาราชการชั้นผูใหญก็จะวิ่งหานักการเมืองในฐานะผูที่เขามาใชอํานาจ
รัฐและมีอํานาจในการพิจารณาเล่ือนยศเล่ือนตําแหนง และนักธุรกิจวิ่งเขาหาขาราชการ เพ่ือเสนอ
ผลประโยชนตอบแทนใหกับขาราชการและนักการเมือง โดยแลกกับผลประโยชนทางธุรกิจ 
หรือสิทธิพิเศษในการลงทุน 

๔) การโยกยายขาราชการระดับสูงในชวงเปล่ียนผานรัฐบาล เมื่อรัฐบาลใดขึ้นมา
บริหารประเทศก็มักจะมีการโยกยายขาราชการระดับสูงใหดํารงตําแหนงแทนคนกอนท่ีรัฐบาล 
เห็นวาเปนบุคคลของฝายตรงขามหรือมีแนวโนมวาจะไมสนองตอบตอนโยบาย เมื่อพรรคการเมืองใด 
ไดกํากับดูแลกระทรวงใด ก็จะมีอํานาจในการแตงตั้งโยกยายหรือการวางตัวขาราชการในตําแหนงตาง ๆ 
ของกระทรวงนั้น ๆ โดยผานการใชอํานาจท่ีมาจากการดํารงตําแหนงท่ีเปนทางการและไดรับความชอบธรรม
ตามกฎหมายประกอบกับการใชอํานาจทางการเมืองท่ีมีเหนือกวาขาราชการประจํา เชน อํานาจ 
ในการจัดสรรงบประมาณ อํานาจในการควบคุมและกํากับนโยบายของระบบราชการ หรืออํานาจ 
จากการเปนผูแทนของประชาชน เปนตน 

๕) สวนราชการในฐานะหนวยงานท่ีเปนผูรับนโยบายโดยตรงจากฝายการเมือง 
ไปปฏิบัติ จึงทําใหตัวขาราชการตองมีความใกลชิดกับฝายการเมือง เมื่อฝายการเมืองเขาครอบครองอํานาจรัฐ 
อีกท้ังกฎหมายไดใหสิทธิและใหอํานาจในการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจํา เพ่ือใหฝายการเมือง 
ในฐานะผูกําหนดนโยบายไดบุคคลท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการเขามาเปนไมเปนมือในการขับเคล่ือนงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปนผลใหการใชระบบอุปถัมภทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นในระบบราชการ  

๖) นโยบายประชานิยม ท่ีทําใหประชาชนหวังพ่ึงพิงนโยบายอุปถัมภของรัฐ 
มากจนเกินไป และนโยบายประชานิยมเปนพ้ืนฐานกอให เกิดความหวังเทียมในหมูคนจน  
สําหรับในระบบราชการนั้น นโยบายดังกลาวเปนการเปดชองโหวใหนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน  
เพราะการนํานโยบายประชานิยมไปปฏิบัติจําเปนตองใชงบประมาณมหาศาล ประกอบกับวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภท่ีหย่ังรากลึกในสังคมไทย ยอมเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐและกลุมผลประโยชน 
กระทําการทุจริตคอรรัปชันไดงายขึ้น 

๗) โครงสรางการบริหารราชการแผนดินหรือการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
ภาครัฐไมมีความสมดุลกับปริมาณของจํานวนขาราชการท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดการชวงชิง 
และการวิ่งเตนเขาหาผูมีอิทธิพลหรือผูมีอํานาจ เพ่ือผลักดันใหไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือการเล่ือน
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ปญหาดังกลาวจึงเปนชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาระบบอุปถมัภได 

๘) การใชความรูสึกและความตองการสวนตวัมาพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาบุคคล
โดยไม ยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักวิชาการเปนสําคัญ ระบบราชการไทยยังคงยึดติด 
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กับการบริหารงานบุคคลในรูปแบบเดิม เชน ใชระบบอุปถัมภในรูปแบบเครือญาติหรือบุคคลใกลชิด 
สนิทสนม หรือความเปนเจานายลูกนอง เมื่อเจานายไดเล่ือนตําแหนงในระดับท่ีสูงขึน้ ลูกนองก็ตองไดรบั
ผลประโยชนตอบแทนหรือไดรับการแตงตั้งใหเล่ือนตําแหนงในระดับท่ีดีและสูงกวาจากตําแหนงเดิม 
เนื่องจากเคยรับใชจงรักภักดีเจานายมากอน โดยมักจะใชความเห็นและความรูสึกสวนตัวท่ีมองวา  
บุคคลตาง ๆ นั้น มีคุณสมบัติเทากันในทุก ๆ ดาน และจะไดเลือกเอาเฉพาะคนของตนท่ีสังคมสวนใหญ
ไมไดยอมรับหรือมีโอกาสนอยใหไดตําแหนงที่ตองการเพ่ือจะไดมีบุญคุณใหตองมาทดแทนดวยการรับใช
ดูแลและตอบแทนดวยผลประโยชนตอกันตลอดไป ซึ่งลักษณะการไดตําแหนงหนาท่ีดังกลาวถือเปน 
ลักษณะวิธีการของระบบอุปถัมภที่สรางผลกระทบที่เลวรายตอขาราชการที่ดี ๆ ทั่วไปอยางมาก 

๙) การเปดชองวางใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจใชดุลพินิจในการแตงตั้ง  
การยาย การโอน และการเล่ือนตําแหนงมากจนเกินไป โดยไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถ  
หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลเปนหลัก แตเปนการใชดุลพินิจความจากความชอบสวนตัว 
หรือจากความเกรงกลัวตออํานาจหรืออิทธิพลภายนอกที่ฝากคนของตนเขามารับตําแหนงท่ีสําคัญ 
หรือเปนการจงใจวางคนของตนไวเพ่ือปกปดความผิดหรือการทุจริตท่ีตนและพวกพองกระทําไว 
จึงไมตองการแตงตั้งคนดี เพราะจะไมสามารถครอบงําได ซึ่งผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจในการแตงตั้ง 
ยาย โอน และเล่ือนตําแหนงนั้น ๆ มักจะหวังผลประโยชนสวนตนที่เปนทรัพยสิน ชื่อเสียง หรืออํานาจบารมี
ที่จะมีผลตอตนเองในอนาคต โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติอยางใด 

๑๐) การยึดติดกับอํานาจและบารมี จึงทําใหกลุมผูมีอํานาจพยายามท่ีจะสราง 
หรือตองการกระจายอํานาจและบารมีของตน โดยการเขาหาผูมีอํานาจและบารมีท่ีมีระดับท่ีสูงกวา 
ดวยการเสนอผลประโยชนในทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น ๆ ท่ีมีมูลคา หรือมีการกระจายอํานาจ
และบารมีของตนโดยการพยายามสรางส่ิงซึ่งเปนการสงผลทําใหเกิดบารมีในตนเองไปสูการเปนผูมีจิตใจ
กวางขวาง การที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน จึงทําใหเกิดระบบอุปถัมภตามมาภายหลัง 

๑๑) การเกิดจากตัวบุคคลท่ีเติบโตมาจากระบบอุปถัมภตั้งแตเริ่มเขารับราชการ  
โดยไดรับความชวยเหลือจากญาติมิตร พวกพอง คนใกลชิด หรือจากการใหผลประโยชนตอบแทน 
ท่ีเปนทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น ๆ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนสาเหตุท่ีทําใหสภาพแวดลอมภายใน
องคกรมีจุดเริ่มตนมาจากการใชระบบอุปถมัภและบคุคลเหลานัน้ก็ยังคงเจริญกาวหนาตอไปจนทําใหเกดิ
เปนพฤติกรรมการเลียนแบบการใชระบบอุปถัมภอยางตอเนื่องในองคกร (อุปถัมภนิยม) โดยเฉพาะอยางย่ิง
กับตัวผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารท่ีไดดีเพราะใชวิธีการของระบบอุปถัมภไมเคยมีระบบคุณธรรม 
อยูในจิตใจยังมีกิเลสและความพึงพอใจในผลประโยชนตอบแทนท่ีจะไดรับและย่ิงหากเปนผูใหญ 
ท่ีมีบุคคลหอมลอมใกลชิด เชน บุคคลในครอบครัว ญาติมิตร เ พ่ือนฝูงหรือบริวาร เปนตน  
โดยไมคํานึงถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑเปนสําคัญ ประกอบกับไมคํานึงถึง 
ความถูกตอง หลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เปนเหตุใหไดบุคลากรหรือขาราชการท่ีไมตรงกับสายงาน 
การปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพ และผลงานไมเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกร 

๑๒) กรณีการอาศัยชองวางของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ   
เพ่ือเอื้ออํานวยใหเกิดการใชระบบอุปถัมภไดงาย โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑ 
ท่ีสามารถยืดหยุน หรือแกไขยกเลิกไดดวยอํานาจของผูบังคับบัญชาภายในองคกรนั้น ๆ  เชน การออก
กฎ หรือหลักเกณฑโดยกําหนดใหมีเนื้อหาหรือเงื่อนไขท่ีเอื้อใหเกิดผลประโยชนตอพวกพอง ญาติมิตร 
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คนใกลชิด ผูมีอิทธิพลหรือผูมีอํานาจ เปนตน นอกจากนี้ ขาราชการสามารถเลือกใชและตีความกฎ 
ระเบียบในกรณีท่ีเอื้อประโยชนตอผูใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชนตอตนเองได อีกท้ัง การออกกฎหมาย 
กฎ ระเบียบยังไมอาจเอาผิดกับผูท่ีทําการทุจริตดวยการใชวิธีการของระบบอุปถัมภตอหนาท่ีราชการ 
ท่ีสรางความเสียหายไดอยางจริงจัง เปนเหตุใหผูกระทําไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือโทษท่ีจะไดรับ  
จึงยังคงเกิดเหตุการณในลักษณะความผิดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดวยวิธีการของระบบอุปถัมภ 
เพ่ิมมากขึ้นมาตลอด 

๑๓) กรณีผู ใชบังคับกฎหมายและผูปฏิบัติตามกฎหมายไมมีระเบียบวินัย 
ตอการปฏิบัติตามกฎหมาย หลีกเล่ียงการใชกฎหมาย หรือใชชองวางของกฎหมายเพ่ือประโยชนของตน 
หรือพวกพองของตน จึงเปนเหตุใหตองมีการตราหรือออกกฎหมายเปนจํานวนมาก ซึ่งกฎหมาย 
บางฉบับอาจเปนการสรางภาระหรือมีขอจํากัดโดยไมจําเปนใหแกสังคม ประชาชน หนวยงานหรือ
ผูบริหารมากเกินไป เชน การกําหนดใหรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบ โดยใหเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติใหเปน
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของซึ่งเปนภาระงานท่ีมากเกินกวาท่ีจะดูแลและปฏิบัติใหเกิดผลท่ีดีไดทําใหตองมี
ผูชวยงานในสํานักงานมาก เพ่ือสรุปขอมูลและรายละเอียดท่ีจําเปนเกี่ยวกับงานเพ่ือชวยแบงเบาภาระงาน 
โดยสวนใหญก็มักจะคัดเลือกจากบุคคลท่ีเปนลูกนองเกา ผูท่ีเคยรวมงานกัน ญาติมิตร หรือคนใกลชิด 
ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการใชระบบอุปถัมภท่ีตองตอบแทนกันในเรื่องของตําแหนงและความกาวหนา 
โดยไมไดคํานึงถึงหลักความรูความสามารถ หลักธรรมาภิบาล ทําใหบุคลากรขององคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ 
ที่ทํางานอยูตามระบบเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  
 
 

๒.๔.๑ สาธารณรัฐสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปร  เปนประเทศเล็ก ๆ ท่ีมี พ้ืน ท่ี เพียง ๖๔๗ตารางกิโลเมตร  

มีทรัพยากรจํากัด  มีความตางทางพหุวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ัง จีน มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ แตเปนท่ี
นาสนใจวาเหตุใด ประเทศสิงคโปรจึงหลายเปนประเทศท่ีมีความเจริญรุงเรืองในหลาย ๆ  ดาน ในบรรดาประเทศ 
แถบอาเซียน สิงคโปรกลายเปนรัฐสมัยใหมท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน โดยใชหลัก
Meritocracy เปนแนวคิดหลักทางการเมือง  และวาระสําคัญของการศึกษาระดับชาติ  คือ  
“We must uphold meritocracy and incorruptibility” เพราะถือเปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดง
ศักยภาพตามความสามารถของตนอยางเต็มท่ี 

หลัก Meritocracy คือหลักการบริหารท่ีเนนความรูความสามารถของบุคคล 
หรือท่ีเรียกวา ระบบคุณธรรม (The Merit System) ท่ีไมไดหมายถึง “ศีลธรรมอันดี” แตคือระบบ 
การคัดสรรคนเขาทํางาน โดยยึดหลักความรูความสามารถในการทํางาน โดยสรุปคือเปนระบบสังคม 
ท่ีเชื่อวาการสําเร็จดวยตนเองไมใชสิทธิพิเศษทางชนชั้น โดยแนวคิดความเสมอภาค (Equality) 
ความสามารถ (Competence) ความมั่นคง (Security) และความเปนกลางในทางการเมือง (Political 
Neutrality)หากกล าวถึ งห ลัก  Meritocracy ส่ิ ง ท่ีตรงข ามกับระบบนี้ คื อ  Patronage System  
หรือระบบอุปถัมภท่ีใชวิธีการคัดเลือกคนเขาทํางานโดยยึดตามความพอใจเปนสวนตัวเชน ญาติพ่ีนอง  

๒.๔ แนวคิดการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการของตางประเทศ 
 



- ๔๕ - 
 
คนสนิท หรือพวกพอง โดยไมไดเนนความรูหรือความสามารถของบคุคลเปนที่ตั้งเพราะไมวาจะเปนระบบ
การเมืองการบริหารภาครัฐคือระบบราชการ ระบบทหาร ระบบธุรกิจท่ีเปนรูปแบบครอบครัว  
จะมีระบบอุปถัมภเปนแกนหลัก เนื่องจากระบบอุปถัมภไมสามารถคัดสรรตัวบุคคลบนพ้ืนฐาน 
ของความรูความสามารถ หรือระบบคุณธรรมไดอยางเต็มท่ี ความเส่ือมขององคกรยอมจะเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคโลกาภิวัตนท่ีสังคมเปดกวางขึ้นมีการแขงขันจากตางชาติและบรรษัทขามชาติ 
สังคมท่ีมีการบริหารโดยคนมีความรูระดับกลางจึงไมสามารถทนตอการแขงขันได และนี่เปนส่ิงท่ี
ประเทศสิงคโปรไดใหความสําคัญ อันจะสงผลตออนาคตของประเทศชาติตอไป4

๑๖ 
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหประเทศสิงคโปรประสบความสําเร็จในการ

แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน คือ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดจริงจังและกฎหมายตอตาน
คอรรัปชันไดรับการทบทวนปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยกฎหมายการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน 
มีโทษท้ังจําคุกและปรับในจํานวนคาปรับท่ีสูง คือ ผูใดก็ตามท่ีถูกตัดสินวามีความผิดในคดีคอรรัปชัน 
อาจถูกปรับเปนเงินสูงไดถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ ๒.๓ ลานบาท และหรือทั้งปรับ 
ท้ังจําคุกไดสูงถึง ๕ ป ท้ังนี้ ถาการละเมิดกฎมายนั้นเกี่ยวของอยูในเรื่องของสัญญากับภาครัฐ  
หรือพัวพันกับสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกในองคกรภาครัฐ โทษจําคุกอาจสูงไดถึง ๗ ป นอกจากนั้น  
บุคคลท่ีถูกตดัสินวามีความผิดในคดีคอรรัปชันจะถูกศาลส่ังใหคืนเงินสินบน โดยที่ศาลยังมีอํานาจจะริบ
ทรัพยผูกระทําผิดท่ีไดมาอยางไมถูกตองสวนสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐที่ถูกตัดสินวามีความผิดในเรื่อง 
คอรรัปชัน จะถูกไลออก งดเงินบําเหน็จบํานาญ อีกท้ังผลประโยชนท้ังปวงอีกดวย  

๒.๔.๒ สาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศในกลุมอาเซยีน +๖ ซึ่งมีปญหาการคอรรัปชนัท่ีเกดิขึน้

พรอมกับการท่ีประเทศไดรับเอกราชจากประเทศญี่ปุนใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ขณะนั้นรัฐบาลไดยึดทรัพยสิน
และโรงงานของประเทศญี่ปุนมาเปนของรัฐ หากใครตองการผลประโยชนก็ตองวิ่งเขาหารัฐบาล 
แตคนมีสิทธิก็จะมีเพียงคนที่มีสายสัมพันธท่ีดีกับรัฐบาลเทานั้น กลุมธุรกิจไหนที่สายสัมพันธดีกวากลุมอื่น ๆ
ก็จะเติบใหญกลายเปน “แชโบล” ซึ่งเปนภาษาเกาหลีแปลวา “ธุรกิจขนาดใหญ” ความสัมพันธระหวาง 
แชโบลกับการเมืองจึงเปน “ความสัมพันธในเชิงอุปถัมภ” คลาย ๆ กับในประเทศไทย หากใครหันไป
สนับสนุนฝายตรงขามก็จะถูกประธานาธิบดีใชกฎหมายปราบปรามคอรรัปชันจับติดคุกหมด ดังนั้น 
กอน พ.ศ. ๒๕๔๐ การปราบคอรรัปชันจึงเปนเพียงขออางบังหนาท่ีมีเอาไวใชปราบศัตรูทางการเมืองเทานั้น
จากนั้น แชโบลยังอาศัยสายสัมพันธท่ีดีรุกคืบเขาไปซื้อหุนธนาคารท่ีรัฐบาลเคยถือหุนอยูซึ่งรัฐบาลก็เต็มใจขาย
เพราะมีแรงกดดันจากนานาชาติใหเปดเสรีทางการเงิน ตอมาเกิดวิกฤตตมยํากุงซึ่งเริ่มตนจากประเทศไทย
ลุกลามไปถึงเกาหลีใตจนทําใหเศรษฐกจิตกต่ําเชนเดียวกัน 

ในเวลาตอมาประธานาธิบดี คิม แด จุง เห็นวาหากปลอยใหเกิดการคอรรัปชัน 
อยูเชนนี้ประเทศชาติอาจจะมีปญหาในระยะยาว จึงมีแนวคิดผลักดันการตอตานการคอรรัปชัน 
ใหเปนวาระแหงชาติและมีการออกกฎหมายตอตานคอรรัปชันใหมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการปราบปราม 
คอรรัปชันอยางแทจริง และไดมีการตั้ง “คณะกรรมการอิสระตอตานคอรรัปชันเกาหลี” หรือ “Korea 

๑๖สุรินทร ปทมาสศนุพงศ.เรียนรูจากสงิคโปร สรางคนดวย Meritocracy[ออนไลน]. สืบคนเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙, จาก http://www.aftershake.net/?p=๙๑๐ 
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Independent Commission Against Corruption : KICAC” ในพ.ศ.  ๒๕๔๒ดั ชนี ความโปร งใส 
ขององคกรความโปรงใสนานาชาติของเกาหลีใตยังไดเพียง ๓.๘ สูงกวาเมืองไทยที่ได ๓.๒อยูไมมากนัก 
แตหลังจากมีกฎหมายปราบปรามคอรรัปชันใหมและมี KICAC คะแนนดัชนีความโปรงใสของเกาหลีใต
เริ่มทิ้งหางประเทศไทย 

น อกจ ากนั้ น เ ก าห ลี ใ ต ไ ม ไ ด ห ยุ ด อ ยู แ ค  KICAC เ ท า นั้ น  เ พ ร า ะมอ ง ว า 
การมุงแตการปราบปรามคอรรัปชันเพียงอยางเดียว จะไมทําใหเกาหลีใตหลุดพนจากปญหาคอรรัปชัน 
เชิงอุปถัมภไดอยางเด็ดขาด แตมองวาจะปราบคอรรัปชันท่ีฝงรากลึกไดนั้นจะตองสรางระบบบริหาร
ราชการใหโปรงใสมีประสิทธิภาพ และจะตองทําใหภาคธุรกิจและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แจงเบาะแสและปองกันการคอรรัปชันใหได ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เกาหลีใตจึงไดนําอีกสองหนวยงาน 
คือ ผูตรวจการรัฐสภา และคณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณการบริหารงานมารวมเขากับ KICAC  
แ ล ะ เ ป ล่ี ย น ชื่ อ เ ป น  “ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ สิ ท ธิ พ ล เ มื อ ง ” ห รื อ  
“ Anti-Corruption and Civil Rights Commission of Korea: ACRC” เพียงไมกี่ปหลังการกอตั้ง ACRC 
ก็ทํางานอยางไดผลจนทั่วโลกยกยอง โดยเนนการเอาระบบไอทีมาชวยใหการทํางานขององคกรสาธารณะ
สามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและโปรงใสท่ีสําคัญ โดยการใชระบบไอที 
ใหเปนชองทางใหประชาชนและภาคธุรกิจใชรองเรียนการบริการท่ีไมดี แจงเบาะแสการทุจริต  
หรือการกระทําท่ีอาจจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขอนามัยของประชาชนและแนะนํารัฐบาล 
ในดานตาง ๆ โดยยุทธศาสตรของ ACRC มีสาระสําคัญที่ควรศึกษา ไดแก 

ยุทธศาสตรแรกคือ  “เกลือเปนหนอน” การทุจริตในองคกรสาธารณะนั้น  
หากอยูนอกองคกรเราไมมีทางรูและตามจับได ดังนั้น จะมีคนในองคกรท่ีจะรูและชวยจับได  ACRC  
จึงใหความสําคัญกับการแจงเบาะแสของคนในองคกรเปนอยางมาก โดยเนนท่ีการใหรางวัล 
และการคุมครอง ACRC แกกฎหมายปราบปรามการทุจริตใหผูแจงเบาะแสไดรับการคุมครอง 
อยางเต็มที่ หากมีคนในหนวยงานใดแจงเบาะแส หนวยงานนั้นโดยเฉพาะผูบริหาร มีหนาที่ตองคุมครอง
ผูแจงในทุกกรณี หากมีการขมขูหรือกล่ันแกลงผูบริหารหนวยงานนั้นไมวาจะรูเห็นเปนใจดวย 
หรือไมก็ตาม ตองมีความผิดตามกฎหมายมีโอกาสท้ังติดคุกและโดนปรับวงเงินสูงถึง ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ
และหากหนวยงานท่ีถูกแจ งเบาะแสไม ให ความร วมมือในการสอบสวน เชนขอเอกสารแลว 
ไมสงใหหนวยงานนั้นก็จะถูกปรับในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ สวนตัวผูแจงเบาะแสนอกจาก 
จะไดรับการคุมครองอยางเต็มที่แลว ยังอาจไดรับรางวัลจากการแจงเบาะแสสูงถึง ๒ ลานดอลลารสหรัฐ 
ขึ้นอยูกับมูลคาของคดี 

ยุทธศาสตรท่ีสอง “เชือดไกใหลิงดู” หากเจาหนาท่ีขององคกรสาธารณะรับสินบน
หรือยักยอกทรัพยหากจับไดไมวาวงเงินจะมากนอยเพียงใดหรือเพ่ิงเปนการคอรรัปชันเพียงครั้งแรก 
ACRC จะลงโทษอยางเต็มท่ี ท้ังเจาหนาท่ีซึ่งรับเงินและเจาหนาท่ีซึ่งรูเห็นเปนใจจะโดนไลออกทันที 
รวมทั้งตองถูกลงโทษทั้งปรับเงินและจําคุก 

ยุทธศาสตร ท่ีสาม “ตัดไฟแตตนลม” ACRC เนนการจัดอบรมเรื่องจริยธรรม 
ใหกับเจาหนาท่ีในตําแหนงระดับสูงท้ังท่ีเพ่ิงเขามาทํางานใหมและไดรับการเล่ือนตําแหนงขึ้นมา  
เรื่องนี้ถือเปนภาคบังคับท่ีเจาหนาท่ีระดับสูงทุกคนตองเขารับการอบรมในอนาคต ACRC ยังมีแนวคิด 
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จะจัดตั้งสถาบันขึ้นเปนพิเศษเพ่ือคอยใหการศึกษาและจัดอบรมเรื่องจริยธรรมอีกดวย เพ่ือปองกันไมให
เจาหนาที่ระดับสูงซึ่งเกษียณแลวออกไปทํางานกับภาคเอกชนซึ่งอาจจะมีผลประโยชนทับซอนเปนตน5

๑๗ 
ปจจุบันประเทศไทยไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชกับองคกรภาครัฐภายใตชื่อ  

“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ( ป.ป.ช.) ไดรวมมือกับคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) ทําการพัฒนาระบบการประเมินผลรวมกัน 
ภายใตความมุงหมายที่จะสนับสนุนใหเปาหมายหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของทั้งสอง
ฝายประสบความสําเร็จโดยระบบการประเมินผลของสาธารณรัฐเกาหลีท่ีโดดเดนและมีการนําไปใช 
ในหลาย ๆ ประเทศคือ ระบบการประเมินคุณธรรมในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
Assessment: IA) ซึ่งเปนระบบการประเมินเกี่ยวกับประสบการณหรือการรับรูเกี่ยวกับการจาย 
หรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาท่ีรัฐความเปนธรรมในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ  
และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
เปนระบบการประเมินผลท่ีมีการสรางสมดุลในเครื่องมือการประเมินดานการทุจริตหรือความโปรงใส  
๒ รูปแบบ คือ  

 ๑) เครื่องมือการประเมินจากประสบการณและการรับรู (Perception-based)  
ของกลุมเปาหมาย ๒ กลุม คือ กลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทําการจัดเก็บขอมูลผานแบบ
สํารวจ Internal ITA และกลุมเจาหนาท่ีรัฐผูปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ มาไมนอยกวา ๑ ป  
ทําการจัดเก็บขอมูลผานแบบสํารวจ External ITA 

 ๒) เครื่องมือการประเมินจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence 
-based) โดยเก็บจากหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินผลผานแบบสํารวจ Evidence-based ITA 

สําหรับเกณฑการใหคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน แบงออกเปน  
๕ ระดับ ดังนี้  

 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ในปจจุบันนับเปนระบบการประเมินผลท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีการประเมินครอบคลุมกวางขวางมากท่ีสุด 
ในประเทศไทย และครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทุกประเภท ซึ่งชวยใหรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ 

๑๗เกษมสันต  วีระกุล .ปราบคอรรัป ช่ันแบบเกาหลี ใต [ออนไลน ] .  สืบคนเมื่อ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙,  
จาก http://www.aecconsultandconnect.co.th/th/aec-knowledge/mix/๓๔๙-corruptsouthkorea.html 

๘๐ – ๑๐๐ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก 
๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง 
๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง 
๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา 
๐ – ๑๙.๙๙ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก 
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ทุกหนวยงานไดรับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานและการใหบริการ
สาธารณะของหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะนํามาสูการปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการดําเนินงาน 
ใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากย่ิงขึ้น ตลอดจนนํามาสูการพัฒนาเจาหนาท่ีและผูบริหาร 
ของหนวยงานใหมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดดีย่ิงขึ้นดวย  

 คดีตัวอยางการทุจริตคอรรัปชันของเกาหลีใตท่ีมีการบังคับใชกฎหมายและมุงมั่น 
ในการแกไขปญหาการทุจริตคอรชันอยางจรงิจัง ซึ่งเปนการ“เชือดไกใหลิงดู” ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีของ
รัฐระดับใดก็ตามตองไดรับโทษอยางเต็มที่ เชน เจาหนาท่ีซึ่งรับเงินและเจาหนาท่ีซึ่งรูเห็นเปนใจ 
จะโดนไลออกทันที รวมท้ังตองถูกลงโทษท้ังปรับเงินและจําคุก เปนตน จากการปฏิบัติอยางจริงจัง
ดังกลาวเกาหลีใตมีการตรวจสอบและสอบสวนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทําการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนคด ี
และมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก คือ อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใตจํานวน ๒ คน ท่ีไดรับโทษจําคุก
เพราะคดีคอรรัปชันและกบฏ  คนแรก คือ ชุน ดู-วาน  (Chun Doo-hwan) โดยศาลฎีกาเกาหลีใตได
พิพากษาจําคุกตลอดชีวิต สวนคนท่ีสอง คือ อดีตประธานาธิบดี โรแต-วู (Roh Tae-woo) ศาลฎีกา
เกาหลีใต พิพากษาให จําคุก  ๑๗  ป  แตตอมาใน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ท้ั งคู ได รับการนิรโทษกรรม 
โดยประธานาธิบดี คิม แด-จุง (Kim Dae-jung) 

๒.๔.๓ ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศญี่ปุนเริ่มเขาสูการปฏิรูปประเทศ ซึ่งก็คือการสรางรัฐชาติ (Nation State) 

ในระยะใกลเคียงกับประเทศไทย คือสมัยเมจิกับสมัยรัชกาลท่ี ๕และแมจะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
เหนือประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย แตการเมืองก็ยังคงเปนประชาธิปไตยแบบตะวันออก คือตกอยูภายใต
ระบบอุปถัมภ จนกลายเปนตัวขัดขวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามดวยบริบท 
ของประเทศญี่ปุนท่ีเอื้อตอการตอตานและปราบปรามการทุจริตจนทําใหประเทศญี่ปุนเปนประเทศหนึ่ง
ซึ่งไดรับการจัดอันดับของการทุจริตต่าํที่สุดในเอเชีย ซึ่งทําใหเศรษฐกิจและการเงนิของพลเมืองสวนใหญ 
มีความกินดีอยูดีตามไปดวย ในขณะเดียวกัน ขาราชการของประเทศญี่ปุนจะมีความภูมิใจในศักดิ์ศรี 
ของตนเอง จึงสรางวัฒนธรรมท่ีไมทําการทุจริตขึ้นมา ทําใหเห็นไดวาการมีขาราชการท่ีดีก็เปนสวน 
ในการสรางภูมิคุมกันใหแกการตอตานการทุจริตท่ีดีมากประการหนึ่ง  

ประเทศญี่ปุนมีรูปแบบการคอรรัปชันโดยใชระบบอุปถัมภระหวางนักการเมือง 
ขาราชการระดับสูงกับธุรกิจขนาดใหญ โดยมีปญหาผลประโยชนทับซอนกับการใหสิทธิพิเศษ 
ทางการคา ปญหาการแลกเปล่ียนผลประโยชนเพ่ือตําแหนงการงาน การแกไขปญหาดังกลาว  
ญี่ปุนอาศัยหนวยงานตํารวจ อัยการ และ Fair Trade Commission โดยอัยการมีหนวยงานพิเศษ 
ตามเมืองใหญ เพ่ือคดีที่ซับซอน มีอํานาจทั้งสืบสวน สอบสวน และจับกุม 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหประเทศญี่ปุนสามารถปราบปรามการคอรรัปชันได 
คือการตื่นตัวขององคกรภาคประชาสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไปพรอม ๆ กัน
รวมท้ังมีกฎหมายปองกันการแขงขันทางธุรกิจที่ไมยุติธรรม มีกฎหมายการคาท่ียุติธรรม Anti – Monopoly Law
ตามมาตรฐาน  Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)  นอกจากนั้ น  
ยังมีมาตรการเชิงปองกันโดยการออกกฎหมาย คือ กฎหมายทางดานจริยธรรมระดับชาติ   
National Public Service Ethics Law ที่ประกาศใชเมื่อค.ศ. ๒๐๐๐ เพ่ือปองกันการใชอํานาจ 
เกินขอบเขตของขาราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแหงชาติ (National Public Service 



- ๔๙ - 
 
Ethics Board) ภายใต National Personnel Authority (NPA) ท่ีมีอํานาจดานการบริหารบุคคล
ภาครัฐท้ังหมดคณะกรรมการดังกลาวจะเปนผูเสนอคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุง National Public 
Service Officials Ethics Code และมีอํานาจในการติดตามสอบสวนใหคําแนะนําปญหาท่ีเกี่ยวกับ
จริยธรรมของขาราชการในทุกหนวยงานภาครัฐรวมถึงการวางมาตรการและดําเนินการตามกฎหมาย
กรณีท่ีมีการทําผิดกฎหมายจริยธรรมนอกจากนี้ในแตละหนวยงานยังตองมีตําแหนงท่ีปรึกษา 
ทางดานจริยธรรมเพ่ือคอยตรวจสอบใหคาํแนะนําตคีวามกฎหมายและการกระทําตาง ๆ ที่อาจเกี่ยวของ
กับปญหาเรื่องจริยธรรมของบุคลากรในองคการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการญี่ปุนนั้นกําหนดไวอยางสูงและละเอียดมาก
เชนการหามการเลนกอลฟรวมกันระหวางขาราชการกับนักธุรกิจฝายเอกชนท่ีมีสวนไดเสียกับงาน 
ของขาราชการผูนั้นการหามขาราชการรับเงินจากผูอื่นท่ีมีสวนไดเสียกับหนวยงานของตนในกรณี 
งานแตงงานงานศพและอื่นๆและการรายงานรายไดหรือเงินท่ีไดรับเปนพิเศษอยางโปรงใส 
โดยท่ีตองเปนไปตามขอกําหนดท่ีมีอยูเปนตนขอกําหนดเหลานี้ลวนมีเพ่ือปองกันการเกิดความสัมพันธ 
ท่ีไมเหมาะสมระหวางขาราชการและนักธุรกิจเอกชนรวมถึงเพ่ือปองกันการเขาใจผิดจากฝายประชาชน
นอกจากนี้ยังมี Ethical Code of Conduct for Politicians (๑๙๘๕) – Rules Against Conflicts of 
Interest ขอหามท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนั้นจะถูกเขียนไวในสมุดเลมเล็ก ๆ เพ่ือใหทุกคนพกพา
และนําออกมาอางอิงไดอยางงาย  

สํ าหรับมาตรการ เชิ งสนับสนุน ท่ีช วย ในการแก ไขปญหาระบบอุปถั มภ 
และการคอรรัปชัน มีประเด็นสําคัญอยูที่การปฏิรูประบบราชการ เชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
(Privatization) การสํารวจการทุจริตโดย Citizen’s Ombudsmen Group การจัดลําดับความโปรงใส
ของหนวยงานรัฐ รวมท้ังการปลูกฝงการตอตานการทุจริตในองคกรเอกชน  

ทั้งนี้ รูปแบบการทุจริตคอรรัปชันในญี่ปุนท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางนักการเมอืง 
นักธุรกิจ และขาราชการ มีความคลายคลึงกับปญหาของประเทศไทยอยูมาก ซึ่งประเทศไทยสามารถ
เรียนรูและศึกษาเพ่ือนํามาเปนตัวอยางในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภได เชน 
 ๑) การคอรรัปชันในระดับเล็กท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ีของรัฐระดับปฏิบัติการ  
กับภาคเอกชนในระดับปจเจก (Administrative Corruption) ซึ่งการคอรรัปชันรูปแบบนี้พบวาผูท่ีถูกจับ
สวนใหญจะเปนขาราชการทองถิ่นรอยละ ๘๐ และเปนประเภทบริการสาธารณะท่ีกระทําผิด 
มากท่ีสุด ไดแก การกอสราง การโยธาธิการ การออกทะเบียน และการลิดรอนทะเบียน เปนตน 
 ๒) การคอรรัปชันท่ีเกี่ยวของกับนักการเมือง ขาราชการระดับกลางถึงสูง  
และบริษัทเอกชน(Individual Political Corruption) ในการฮั้วประมูลงานจากภาครัฐ โดยขาราชการ
เปนผูนําการฮั้วการประมูล การรับเงินบริจาคจากบริษัทเอกชนท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือใหคงกฎระเบียบตาง ๆ 
เพ่ือปองกันการเขามาแขงขันของผูคารายใหม 
 ๓) การคอรรัปชันท่ีนักการเมืองรวมมือกับบริษัทธุรกิจเอกชนขนาดใหญ 
(Institutionalized or Systematic Corruption) ในการใหขาราชการระดับสูงใชอํานาจขององคกร
ภาครัฐเพ่ือผลประโยชนของธุรกิจนั้น ๆ แลกกับผลตอบแทนสวนตัวตอนักการเมืองและขาราชการ เชน 
การใหสิทธิพิเศษทางการคา การลดหยอนภาษี การใหเงินอุดหนุนพิเศษ การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
ใหเปนกรณีพิเศษ เปนตน การทุจริตลักษณะนี้โดยผิวเผินแลวถูกกฎหมายเพราะไมไดทําอะไร 
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ท่ีผิดกฎระเบียบ หากแตเปนการใชอํานาจรัฐเพ่ือผลประโยชนสวนตัวและพวกพองอยางชัดเจน  
เขาขายปญหา Conflict of Interest หรือผลประโยชนทับซอน กรณีท่ีเกิดขึ้นและจับได ไดแก  
ใน ค.ศ.๒๐๐๖ ท่ีหนวยงาน Defense Facilities Administration Agency ทําการจัดซื้อจัดจาง 
กับเอกชนท่ีเปนลักษณะการฮั้วกัน โดยหนวยงานภาครัฐใหสัญญาวาจางกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  
โดยบริษัทเอกชนนั้นจะตองใหตําแหนงบริหารในบริษัทแกขาราชการระดับสูงของหนวยงานท่ีกําลัง 
จะเกษียณอายุราชการ การกระทําเชนนี้มีหลายกรณีในญี่ปุนเรียกวา Amakudari (Golden 
Parachute) หรือการท่ีขาราชการระดับสูงรอนลงจากหอคอยงาชางสูตําแหนงผูบริหารในบริษัทเอกชน
อยางสวยงามนับเปนปญหาการคอรรัปชันที่สําคัญและเรื้อรงัประการหนึง่ของประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุนถือเปนประเทศท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับปญหาการคอรรัปชันไดดี
ประเทศหนึ่ง โดยการตรากฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันไวอยางครอบคลุม อีกทั้ง มีการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครดัและจรงิจังกบัการลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกบัการทุจรติคอรรัปชัน เชน การ
เรียกรับสินบนไมวาจะกระทําดวยเจาหนาท่ีของรัฐ ภาคการเมือง หรือภาคเอกชน ตองไดรับโทษตามท่ี
กฎหมายกําหนด ดังปรากฏคดีในสมัยนายกรัฐมนตรีทานากะรับสินบนจากบริ ษัท ล็อคฮีท 
ของสหรัฐอเมริกาในการจัดซื้อเครื่องบินก็ตองลาออกจากตําแหนงกอนถูกดําเนินคดี โดยสํานักงาน
อัยการเขตกรุงโตเกียว กระทรวงยุติธรรมญี่ปุน ตรวจพบบริษัท Lockheed Aircraft Corporation  
ของสหรัฐอเมริกา จายสินบนกวา ๕๐๐ ลานเยนใหหลายคนในรัฐบาลญี่ปุน ผานบริษัทนายหนา 
Marubeni Trading Corporation เ พ่ือตัดหน าฝรั่ ง เศสขายเครื่ องบินให  All Nippon Airways  
ซึ่งในครั้งนั้นพนักงานอัยการไดกลาวหาคนของบริษัท Marubeni กับ All Nippon Airways รวมท้ัง 
นาย Takuei Tanaka นายกรัฐมนตรีญี่ปุน (พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๗) กับอดีตรัฐมนตรีคมนาคม  
โดยไดสงฟองในขอหาใหและรับสินบน ซึ่งศาลชั้นตนตัดสินจําคุกนายทานากะ ๔ ป ศาลอุทธรณ
พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน ระหวางคดีอยูในศาลฎีกา “ทานากะ” ก็เสียชีวิตกอน 
พนังานอัยการจึงปดคดี 

นอกจากนี้  ประเทศญี่ปุนก็ไดตรากฎหมายในหลายดาน เชน กฎหมายทาง 
ดานการจัดซื้อจัดจางท่ีเอาผิดกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทําการทุจริตคอรรัปชันนอกประเทศ เพ่ือปองกัน 
การฮั้วกัน กฎหมายทางดานจริยธรรมระดับชาติ เพ่ือปองกันการใชอํานาจเกินขอบเขตของขาราชการ 
อีกท้ัง ยังมีการตรากฎหมายในสวนของภาคเอกชน ซึ่งเปนกฎหมายธุรกิจเอกชน ท่ีเนนเรื่องหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและการตอตานการทุจริตคอรรัปชันเปนหลัก และกฎหมายภาคการเมืองก็จะเปน
กฎหมายเกี่ยวกับการกํากับเงินทุนของพรรคการเมือง การใชอํานาจของนักการเมือง เชน การหาม
บริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองเกินปละ ๑๖ ลานบาท และตองโอนผานระบบบัญชีของธนาคาร 
หรือระบบไปรษณีย เพ่ือการตรวจสอบขอมูลยอนหลังได ประการสําคัญครอบครัวแตละครอบครัว 
ในประเทศญี่ปุนมีการปลูกฝงจิตสํานึกถึงโทษและภัยจากทุจริตคอรรัปชันใหแกบุตรหลานอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น จะเห็นไดวา ประเทศญี่ปุนสามารถการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันไดอยางเปนรูปธรรม  
จากการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ปฏิบัติและเอาจริงกับการแกไขปญหามาโดยตลอด   
 
 
 



- ๕๑ - 
 

๒.๔.๔ สหรัฐอเมริกา 
ระบบการบริหารงานบุคคลของสหรัฐอเมริกาขาราชการพลเรือนของรัฐบาลกลาง

สวนใหญตองมาจากการสอบแขงขันตามระบบคุณธรรม ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิรูประบบขาราชการ 
พลเรือนใน ค.ศ. ๑๘๓๓ มีเพียงบางหนวยงานและบางตําแหนงท่ีไดรับการยกเวนตามกฎหมาย เชน 
สายงานการตางประเทศ สายงานสืบราชการลับ เปนตน ผลของคดีวอเตอรเกต ซึ่งเปนเหตุอื้อฉาว
ทางการเมืองระหวางชวงตนค.ศ. ๑๙๗๐ ในสหรัฐอเมริกาเนื่องมาจากเหตุการณลักลอบโจรกรรม
สํานักงานใหญของพรรคเดโมแครต ณ อาคารวอเตอร เกตคอมเพลกซในกรุงวอชิงตัน ดี .ซี .  
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ ในขณะท่ีคณะทํางานของประธานาธิบดีริชารดนิกสัน พยายามปกปด
หลักฐานถึงการของเกี่ยวในเหตุโจรกรรมดังกลาว จนในท่ีสุดเรื่องอื้อฉาวนี้นําไปสูการลาออก 
ของประธานาธิบดีริชารดนิกสัน เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ ซึ่งเปนการลาออกครั้งแรก 
และครั้งเดียวของประธานาธิบดีในประวัติศาสตรอเมริกัน เหตุการณนี้ ยังนําไปสูการฟองรอง  
การไตสวนการลงโทษ และการจําคุกบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของท้ัง ๔๓ คน รวมไปถึงคณะทํางานระดับสูง
ของรัฐบาลนิกสันอีกหลายสิบคน คดีดังกลาวมีผลทําใหมีการออกกฎหมายปฏิรูปขาราชการพลเรือน 
๑๙๗๘ (Civil Service Reform Act ๑๙๗๘) ยุบเลิกคณะกรรมการขาราชการพลเรือนสหรัฐ  
และจัดตั้งสํานักงานบริหารงานบุคคล (Office of Personnel Management: OPM) องคการแรงงาน
สัมพันธของรัฐบาลกลาง (Federal Labor Relations Authority) ขึ้นมาแทน และใน ค.ศ. ๑๙๘๙ ไดมีการ
ตรากฎหมายวาดวยการปฏิรูปจริยธรรม (Ethics Reform Act ๑๙๘๙) เปนผลใหมีการจัดตั้งสํานักงาน
จริยธรรมของรัฐบาลสหรัฐ (U.S. Office of Government Ethics) ซึ่งมีสถานะเปนหนวยงานอิสระ
 กฎหมายปฏิรูปขาราชการพลเรือน ๑๙๗๘ ไดวางระบบผูบริหารระดับสูง (Senior 
Executive Service:  SES)  ของรั ฐบาลสหรั ฐอ เมริ กา ไว  ตํ าแหน งประ เภทบริหารระดับ สูง 
มีประมาณ ๘,๐๐๐ ตําแหนง โดยรอยละ ๕๐ เปนตําแหนงท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายและเกี่ยวกับความเปนกลางในการปฏิบัติงาน จึงกําหนดใหเปนตําแหนงท่ีตองสงวนไวสําหรับ
การแตงตั้งโดยการแขงขัน (Competitive Appointment) ในระหวางขาราชการประจํา (Career-
Reserved Position) การสรรหาและการคัดเลือกจะตองดําเนินการอยางเปดเผยและโปรงใส 
ตามหลักคุณธรรม 

สวนตําแหนงนักบริหารอาวุโส (SES) ที่เหลืออีกรอยละ ๕๐ จัดเปนตําแหนงประเภท
ทั่วไป ซึ่งอาจแตงตั้งจากขาราชการประจํา (Career SES) หรือบุคคลภายนอก (Non-Career SES) ก็ได  
การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งจะเปนระบบเปดใหบุคคลภายนอกราชการสามารถสมัครเขาแขงได 

การเขาสูระบบนักบริหารระดับสูงครั้งแรก จะตองผานกระบวนการสรรหาคัดเลือก
ตามระบบคุณธรรม ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 ๑) แตละสวนราชการมีการจัดตั้ งคณะกรรมการทรัพยากรนักบริหาร 
(Executive Resource Board) ซึ่งมีหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติท่ีตองการของตําแหนงวาง 
 ๒) สวนราชการท่ีมีตําแหนงวาง ประกาศรับสมัครอยางนอย ๑๔ วัน 
ซึ่งตองประกาศใหชัดเจนวาเปนตําแหนงท่ีรับสมัครเฉพาะขาราชการประจํา หรือใหบุคคลภายนอก
สมัครแขงขันได 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1972
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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 ๓)  คณะกรรมการคั ด เ ลื อกของหน วย สัมภาษณ ผู สมั ค ร ให คะแนน 
และจัดลําดับคะแนน และสงใหคณะกรรมการทรัพยากรนักบริหารคัดเลือก แลวสงใบสมัครของผูท่ีรับ
ก า รคั ด เ ลื อก ให สํ านั ก ง านบริ ห า ร ง านบุ คคล  (Office of Personnel Management:  OPM)  
และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualification Review Board: QRB)  
 ๔) เมื่อ QRB รับรองคุณสมบัติแลว สวนราชการจะแตงตั้งบุคคลนั้นดํารง
ตําแหนงนักบริหารครั้งแรก และจะตองมีการทดลองงานเปนเวลา ๑ เดือน 

สําหรับตําแหนงนักบริหารระดับสูงท่ีเปนการแตงตั้งโดยทางการเมือง (Political 
Appointees) นั้น ทุก ๔ ป เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีส้ินสุดลง คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
ดานความมั่นคงของรัฐและการบริหารราชการแผนดิน และคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ดานตรวจสอบและการปฏิรูประบบราชการจะรวมกันจัดทําบัญชีตําแหนงนักบริหารท่ีฝายการเมือง 
จะแตงตั้งได บัญชีตําแหนงนักบริหารนี้ เรียกเปนทางการวา “U.S. Government Policy and 
Supporting Positions” แตภาษาปากเรียกวา Plum Book มีประมาณ ๘,๐๐๐ ตําแหนง ซึ่งแบง
ออกเปน ๒ ประเภท ประเภทแรก เปนตําแหนงนักบริหารระดับสูงของฝายบริหารหรือของรัฐบาลกลาง 
ประเภทท่ี ๒ เปนตําแหนงสนับสนุนงานของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร การเขาสูตําแหนง 
ทั้ง ๒ ประเภท เปนการแตงตั้งทางการเมือง (Political Appointment) โดยฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
ไมใชการแตงตั้งโดยการแขงขัน (Non-Competitive Appointment) 

ใน Plum Book ค.ศ. ๒๐๑๒ ตําแหนงนักบริหารระดับสูงประเภทท่ี ๑ที่ใหอํานาจ 
ฝายบริหารหรือฝายการเมืองแตงตั้งมีมากกวา ๔ พันตําแหนง ไดแก ตําแหนงผูบริหารระดับสูงสุด 
(Executive Schedule: EX) นักการทูตระดับสูง (Non-Career-SES Foreign Service: FS) ตําแหนง 
ท่ีตองการความไววางใจ (Confidential Position) หรือมีลักษณะเกี่ยวพันกับนโยบายอาจเปล่ียนแปลง
ไดตามวาระของรัฐบาล (Schedule C: SC) เปนตน สวนวิธีการแตงตั้งมีหลายวิธี เชน ประธานาธิบดี
เปนผูเสนอแตงตั้งโดยความเห็นชอบจากวุฒิสภา ไดแก ตําแหนงรัฐมนตรีหรือเทียบเทาปลัดกระทรวง 
รองปลัดกระทรวง และผูอํานวยการบางสวนราชการ สวนตําแหนงท่ีประธานาธิบดีแตงตั้งไดเองโดยตรง ไดแก 
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ และทีมงานประจําทําเนียบของประธานาธิบดี เปนตน 

๒.๔.๕ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 

โดยมีพรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีสมาชิกประมาณ ๘๖.๖๘ ลานคน (สถิติพ.ศ. ๒๕๕๖) เปนสถาบันทาง
การเมืองท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายดานตาง ๆ ของประเทศอยางเบ็ดเสร็จตามแนวทางลัทธิ
มารกซ-เลนิน ซึ่งเปนความคิดของอดีตประธานาธิบดีเหมา เจอตง ทฤษฎีการสรางสรรคสังคมนิยม 
ที่มีเอกลักษณแบบจีนของเติ้ง เส่ียวผิง รวมถึงทฤษฎีสามตัวแทนท่ีไดรับการบรรจุเขาในธรรมนูญของรัฐ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยรัฐบาลและรัฐสภามีหนาท่ีคอยปฏิบัติตามมติและนโยบายท่ีพรรค
กําหนดโดยยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย (Democratic Centralism) ตามธรรมนญูพรรคท่ีกําหนดให
มีการประชุมสมัชชาพรรคแหงชาติ (Party Congress) ทุก ๕ ป นับตั้งแตไดมีการจัดตั้งพรรคขึ้นใน  
พ.ศ. ๒๔๖๔ จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาพรรค
คอมมิวนิสตแลวรวมท้ังส้ิน ๑๘ ครั้ง โดยไดจัดประชุมสมัชชาพรรคสมัยท่ี ๑๘ ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ซึ่งการเมืองภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีความเปนเสถียรภาพภายใตการนําของ
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พรรคคอมมิวนิสตจีน โดยในการประชุมพรรคดังกลาวไดมีการเลือกตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน 
ซึ่งนายสี  จ้ินผิง เปนผูไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนของการประชุมดังกลาว 

   ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต จีน 
เปนผูกําหนดนโยบายของชาติ และใหรัฐบาลเปนผูนําไปปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายที่มีความสําคัญ ดังนี้ 

  ๑) การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศเพ่ือสรางความเจริญรุงเรือง 
ทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดเปาหมายใหรายไดตอหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้นอีกเทาตัว และสรางความกินดี
อยูดี “เส่ียวคัง” (ระดับความเปนอยูท่ีเทาเทียมกันกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาในระดับกลาง) ภายใน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ควบคูไปกับการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าของระดับการพัฒนาระหวาง 
ภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก ซึ่งอาจนํามาซึ่งปญหาการเมือง สังคม ความแตกแยกของชนชาต ิ
ท่ีรุนแรง โดยไดเพ่ิมน้ําหนักในการสงเสริมการพัฒนาภาคตะวันตกใหสามารถไลตามการพัฒนา 
ของภาคอื่น ๆ ไดอยางเปนรูปธรรม 

  ๒) การปฏิรูปทางการเมืองอยางคอยเปนคอยไป โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
โดยเฉพาะการปกครองในระดับทองถิ่น ตําบลและอําเภอ เพ่ือลดกระแสกดดันการเรียกรองใหปฏิรูป
การเมือง การเปดโอกาสใหแกนกัธรุกจิ นักวิชาการรุนใหมซึ่งมีแนวความคิดที่ทันสมัยเขามามสีวนรวมใน
พรรคและการบริหารประเทศไดในระดับหนึ่ง   

๓ )  การปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบและการคอรรัปชัน 
อยางเอาจริงเอาจังอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการกําจัดเนื้อรายท่ีคอยกัดกินผลของการพัฒนาประเทศ 
ของจีน ตลอดจนแกไขความไมพอใจของประชาชนจีน อีกท้ัง ภาพลักษณความชอบธรรมของพรรค
คอมมิวนิสตจีนในการบริหารและปกครองประเทศในระยะยาว 

นอกจากนี้ สถานการณการเมืองภายในของจีนชวง พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  
มีความเปนเสถียรภาพและความมั่นคงสูง เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงอํานาจเบ็ดเสร็จ รวมท้ังมี
การสนับสนุนนโยบายที่มุงมั่นสรางชาติใหทันสมัย โดยเนนการกวาดลางการฉอราษฎรบังหลวงในระดับ
ตาง ๆ ตลอดจนการสรางผูนําและผูบริหารรุนใหมเพ่ือรองรับการแขงขันในโลกยุคโลกาภิวัตน  
ทั้งนี้ มีการใชมาตรการลงโทษผูนําระดับสูงที่คอรรัปชันอยางเด็ดขาด ไดแก การประกาศเปด “กฎเหล็ก 
๒๐ ประการ” เพ่ือสกัดการทุจริตคอรรัปชัน เชน การคุมเขมการจัดงาน การเขารวมงานเล้ียงหรู  
การจายคาอาหารเอง เปนตน โดยเมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หนวยปราบปรามการทุจริต 
ในมณฑลซันตงไดลงโทษเจาหนาท่ีหรือสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตท่ีกระทําความผิดฝาฝนวินัยพรรค 
ท่ีกระทําการฉอราษฎรบังหลวงภายในมณฑลดังกลาวไปแลว จํานวน  ๒,๗๒๕ ราย รวมถึงดําเนินคดี
เกี่ยวกับการนําเงินหลวงไปใชในการรับประทานอาหารเปนการสวนตัว อีกจํานวน ๒๑๒ กรณี  

การระบุแนวทางการวางตัวหรือขอจํากัดของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตในการ
เขารวมงานเล้ียงตาง ๆ โดยกอนรับคําเชิญไปงานเล้ียง สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจะตองพิจารณา
ตรวจสอบเงื่อนไข ๓ ขอ คือ  
           ๑) ใครเปนคนจายคาอาหาร  
           ๒) แขกที่จะมารวมงานมีใครบาง และ  
           ๓) สถานท่ีจัดงานเล้ียง  
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อีกทั้ง ยังไดมีการระบุกฎเกณฑขอหามอีกจํานวน ๒๐ ขอ วาดวยการเขา
รวมงานเล้ียงของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต ดังตอไปนี้ 
           ๑) หามสมาชิกพรรคฯ เขารวมงานเล้ียงหรูหรา  
          ๒) หามจัดงานเล้ียงที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี  
           ๓) ห ามใช เ งินส วนรวมในการ จัดงานเ ล้ียง เ พ่ือตอนรับเจ าหนา ท่ีรัฐ 
จากหนวยงานอื่นซึ่งอยูในเมืองหรือมณฑลเดียวกัน  
           ๔) หามขอใหหนวยงานในบังคับบัญชาจัดงานเล้ียงตอนรับตนเอง  
           ๕) หามเขารวมงานเล้ียงในเมืองอื่น โดยไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี  
           ๖) หามเขารวมพิธีตอนรับที่จัดขึ้นโดยหมูบานทองถิ่น  
           ๗) หามเขารวมงานเล้ียงท่ีจัดขึ้นโดยบริษัทเอกชน เวนแตในกรณีจําเปน  
โดยสมาชิกพรรคฯผูนั้นจะตองจายคาอาหารดวยตนเอง  
           ๘) หามขอใหบริษัทเอกชนออกคาอาหารใหแกตนเอง  
           ๙) หามจายเงนิคาอาหารใหแกเจาหนาทีร่ฐัอืน่ ขณะออกปฏิบัตหินาทีน่อกสถานที ่
 ๑๐) หามใชเงินสวนรวมจายคาอาหารในการสังสรรคยามวิกาล  
 ๑๑) พึงปฏิเสธคําเชื้อเชิญให เขารวมงานเ ล้ียงท่ี จัดโดยบุคคลซึ่ งอาจมี
ผลประโยชนทับซอน และจงตระหนักถึงจุดมุงหมายในการจัดงานเล้ียงไวเสมอ  

๑๒) หามเขารวมงานเล้ียงทีอ่าจสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที ่ 
๑๓) หามใชเงินสวนรวมในการเล้ียงรับรองแขกสวนตวั  
๑๔) หามใชสถานทีท่ําการรฐับาลในการเล้ียงรับรองแขกสวนตวั  
๑๕) หามจัดงานเล้ียงหรหูราในสถานที่ทําการรฐับาล  
๑๖) หามเขาสถานท่ีเริงรมยสวนบคุคลหรืองานเล้ียงหรหูรา  
๑๗) หามเขารวมงานเล้ียงสมาคมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคในการสรางกลุมอิทธิพล  
๑๘) หามเขารวมงานเล้ียงแตงงานหรืองานศพที่จัดอยางฟุมเฟอย  
๑๙) หามเขารวมงานเล้ียงทีม่ีวัตถุประสงคแจกเงนิ  
๒๐) หามเขารวมงานเล้ียงทีอ่าจสงผลกระทบตอภาพลักษณที่ดีของเจาหนาทีร่ัฐ 

 นอกจากนี้  หากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีในตางถิ่น  
ตองรับผิดชอบคาใชจายอาหารดวยตนเอง หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองรวมรับประทานอาหาร 
กับเจาหนาที่หมูบานทองถิ่นก็จะตองจายคาอาหารที่ตนเองรับประทานดวย  
      ทั้งนี้  นับตั้งแตประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ขึ้นกุมบังเหียนพรรคคอมมิวนิสต 
และเขารับตําแหนงประธานาธิบดีจีน ก็ไดดําเนินการปราบปรามการทุจริตอยางเขมงวด และกวาดลาง
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง โดยใหถือเปนภารกิจสําคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากมองวา การทุจริต 
เปนปญหาใหญท่ีคุกคามความอยูรอดของพรรคคอมมิวนิสต 

กลาวโดยสรุป จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา 
ระบบอุปถัมภในสวนท่ีไมดียังแฝงอยูในทุกภาคสวนของระบบราชการทุกประเทศ ไมวาจะเปนประเทศ 
ที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา ตางก็เคยประสบกับปญหาการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการ
จนนําไปสูปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีสรางความเสียหายอยางใหญหลวงในระดับประเทศมาแลว 
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ดวยกันท้ังนั้น จากปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเกิดขึ้นทําใหแตละประเทศมีความตื่นตัวตอการปฏิรูป
ระบบราชการ เชนประเทศสหรัฐอเมริกามีการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
จากหลักคุณธรรมมาเปนหลัการ Do & Don’t โดยเปนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐท่ีกําหนดให
ภาครัฐตองดําเนินการและหามกระทําการอยางละ ๙ ประการ ซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
โดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดตราเปนกฎหมายการปฏิรูประบบราชการพลเรือน (Civil Service Reform 
Act of ๑๙๗๘:CSRA)ประเทศสิงคโปร หันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนโดยใชหลัก
Meritocracy เปนแนวคิดหลักทางการเมือง ใชระบบคุณธรรม (The merit system) ในการคัดสรรคน
เขาทํางาน โดยยึดหลักความรูความสามารถในการทํางาน รวมถึงวาระสําคัญของการศึกษาระดับชาติ 
คือ “We must uphold meritocracy and incorruptibility” เปนตน  โดยแตละประเทศจะให
ความสําคัญกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกฎหมายของประเทศอยูอยางตอเนื่อง เพ่ือนําสูการแกไข
ปญหาการใชระบบอุปถัมภท่ีสงผลใหเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

นอกจากนี้ ลักษณะและโอกาสของการเกิดระบบอุปถัมภในระบบราชการสวนมากเกิด
จากแนวความคิด ทัศนคติ รวมถึงวัฒนธรรมและคานิยมท่ียึดถือกับระบบ “เจานาย – ลูกนอง” “ผูใหญ – 
ผูนอย” “การใหความชวยเหลือ – ความคุมครอง” “การฝากเนื้อฝากตัว” โดยการประจบสอพลอ  
การไมคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบเปนสําคัญ เห็นแกญาติมิตร คนใกลชิดเปนหลัก ความนิยมชมชอบ 
เปนการสวนตัวชอบการมีอํานาจบารมี หวังเกียรติยศ ชื่อเสียง เพ่ือใหคนยกยอง มีลูกนองหรือบริวาร 
หอมลอม หรือไดรับสิทธิพิเศษโดยประการอื่น ๆ ท่ีมีผลประโยชนตอบแทน อีกทั้ง การพิจารณาการ
คัดเลือกการบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน และการเล่ือนตําแหนงยังยึดถือตัวบุคคลมากกวากฎหมาย 
กฎระเบียบและหลักการที่ชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจใน
การใชดุพินิจใชอํานาจท่ีมีอยูเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยไมคํานึงถึงความรูความสามารถ  
หลักคุณธรรม ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนหลักการสําคัญในการบริหารราชการแผนดินหรือ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีดี ทั้งนี้ การแกไขปญหาระบบอุปถัมภใน
ระบบราชการไทยจะประสบความสําเร็จไดตองมีการปลูกฝงโดยการสรางวัฒนธรรม คานิยมของความ
โปรงใส ความซื่อสัตย และการแยกแยะระหวาง “ผลประโยชนสวนตัว”กับ “ประโยชนสาธารณะ”
รวมท้ังการสรางระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและลดแรงจูงใจในการทุจริตคอรรัปชันท่ีขาราชการ
จะตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีเสียหายทางคดีความและชื่อเสียงทางสังคมจากการแสวงประโยชนท่ีตอง
ตอบแทนในทางมิชอบแลกกับการไดมาซึ่งตําแหนงหนาท่ีจากการวิ่งเตนดวยวิธีการของระบบอุปถัมภ 
ตลอดจนควรสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในประเทศ ไมวาจะเปนภาคราชการ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ และภาคประชาชนใหยอมรับสภาพปญหาที่เกิดขึน้และมคีวามตั้งใจจริงในการรวมกันแกไข
ปญหาดังกลาวอยางจริงจัง 

อยางไรก็ตาม หากมีการนําระบบคุณธรรม หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
มาบริหารราชการแผนดิน เชน การพิจารณาบุคคลเขาทํางานตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาส  
หลักความสามารถ หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน หลักความเปนกลางทางการเมือง หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคามาใชก็จะ  
เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐก็จะทําใหการบริหารราชการแผนดิน 
เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและตอบสนองความตองการของประชาชนได ขาราชการท่ีไดรับ
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ผลกระทบจากการใชระบบอุปถัมภซึ่ งขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนา ท่ีก็จะมีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรับใชประเทศชาตแิละประชาชน เนื่องจากขาราชการหรอืบุคลากรของรัฐถือเปน
กลไกและฟนเฟองสําคัญใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งเปนหนทางใหประเทศชาติมีความ
เจริญรุงเรืองสืบตอไป 

----------------------------------------- 



บทท่ี ๓ : การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 

“การบริหารงานบุคคล” คือ กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร
บุคคลในองคกรตาง ๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีทํางานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอเปาหมายขององคกร โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเขามา
ทํางานในองคกรจนถึงการส้ินสุดการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การบริหารงานบุคคลถือเปนสวนสําคัญของกระบวนการทางการบริหารไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน เนื่องจากในทางการบริหารถือวาทรัพยากรบุคคลเปนองคประกอบ 
ท่ีสําคัญท่ีสุดตอประสิทธิภาพหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ในระบบราชการ บุคลากร 
หมายถึง ขาราชการท่ีสังกัดอยูในหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
ซึ่งขาราชการถือเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดบริการสาธารณะในฐานะผูนํานโยบายไปสู 
การปฏิบัติ ดังนั้น ความสําเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผนดินจึงขึ้นอยูกับคุณภาพ 
ของขาราชการ ซึ่งการจะไดคนดีและคนเกงมาอยูในระบบราชการไดนั้น ปจจุบันยึดถือหลักการสําคัญ 
ประกอบดวย 

๑) หลักคุณธรรม (Merit-based) 
๒) หลักสมรรถนะ (Competency-based) 
๓) หลักผลงาน (Performance-based) 
๔) หลักการกระจายอํานาจและความรบัผิดชอบ (HR Decentralization) 
๕) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) 
โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคล ดังนี้  
- การสรรหาและการคัดเลือก คือ การหาคนดีและคนเกงเขามาทํางาน การสรรหา

ประกอบดวย การสรรหาแบบตั้งรับหรือแบบดั้งเดิม และการสรรหาเชิงรุก 
- การพัฒนาบุคลากร คือ การรับเขามาแลวพัฒนาใหเปนคนดี คนเกงย่ิง ๆ ขึ้นไปอีก 

การท่ีจะพัฒนาใหเปนคนดีและคนเกงขึ้นไป ก็จะตองรูวาบุคคลผูนั้นเปนใคร มีความถนัด มีจุดแข็ง
จุดออนอยางไร และใชเครื่องมือในการพัฒนาตาง ๆ เชน การวางแผนอาชีพ (Career Planning) และ
การทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ระบบพัฒนาบุคลากรจึงเปนเรื่อง 
ท่ีจําเปนในการสรางคน โดยตองพัฒนาอยางท่ัวถึงท้ังองคกร และมีระบบปลูกฝงหลอหลอมใหเปนคน 
มีคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแตเขารับราชการและมีการพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง 

- การรักษาบุคลากรไว คือ การรักษาบุคลากรไวใหอยูกับองคกร เปนเรื่องการจัดการ 
ทางกาวหนาในอาชีพ การมคีาตอบแทนท่ีเหมาะสม การสรางความพึงพอใจและเปนผูรักองคกร 

- การใชประโยชนบุคลากร คือ การใชคนใหตรงกับสมรรถนะและตรงกับงาน 
ใหความเปนอิสระและมีสวนรวมใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

อยางไรก็ตาม ในหลายกรณี ยังคงปรากฏใหเห็นวาในกระบวนการบริหารงานบุคคล
ในระบบราชการไทย ถึงแมจะมีการนําหลักการใหญของการบริหารงานบุคคลคือระบบคุณธรรม 
เขามาใช โดยกําหนดไวเปนแนวคิด หลักการ หรือแนวปฏิบัติท่ีอยูบนหลักการของระบบคุณธรรม 
ไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ แลวก็ตาม ก็ยังปรากฏพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 



- ๕๘ - 
 

การใชระบบอุปถัมภ ในลักษณะของการยึดถือความสัมพันธสวนตัว การใชระบบเสนสาย ความเกรงกลัว 
ตอผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชา และความเชื่อในเรื่องบุญกรรมและหนี้บุญคณุ ซึ่งแนวคิดและพฤติกรรม
ตาง ๆ เหลานี้ไดฝงลึกและปรากฏอยูในระบบราชการไทยมาโดยตลอด 

ในบทที่ ๓ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย จะได
หยิบยกกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทมาวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
ตาง ๆ ที่ยังเอื้อใหเกิดระบบอุปถัมภในแตละองคกร โดยจะกลาวถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานบุคคล การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคล และแนวทางการแกไขปญหา
กระบวนการบริหารงานบคุคลของขาราชการแตละประเภท (ซึ่งในที่นี้จะกลาวเฉพาะขาราชการพลเรอืน
สามัญ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 
(ประมวลจากเอกสาร “กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน ๒๕๕๗” สํานักงาน ก.พ.)

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔๓๓,๔๙๖ คน

ขาราชการพลเรือนสามัญ
๓๖๕,๗๐๓ คน

ขาราชการตํารวจ
๒๑๒,๘๘๗ คน

ขาราชการสวนทองถ่ิน
๒๐๓,๐๑๒ คน

ขาราชการประเภทอ่ืน ๆ 
๕๘,๙๐๔ คน

แผนภูมิแสดงจํานวนขาราชการในฝายพลเรือน ปงบประมาณ ๒๕๕๗



 
 

- ๕๙ - 

ตารางแสดงประเภทขาราชการ องคกรกลางบริหารงานบุคคล และกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภท 
ประเภทขาราชการ ๑ องคกรกลางบริหารงานบุคคล กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล 

๐๑. ขาราชการพลเรือน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๐๒. ขาราชการทหาร คณะกรรมการขาราชการทหาร (กขท.) ๒ พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (แตไมไดระบุถึง

อํานาจหนาท่ีของการบริหารงานบุคคล) 
๐๓. ขาราชการตํารวจ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) พระราชบัญญัตติํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๐๔. ขาราชการสวนทองถ่ิน  
๐๔. - ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
๐๔. - พนักงานเทศบาล 
๐๔. - พนักงานสวนตําบล 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) 
- คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
- คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
- คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๐๕. ขาราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 

พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๐๖. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๐๗. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๐๘. ขาราชการรัฐสภา คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๐๙. ขาราชการอัยการ คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๐. ขาราชการตุลาการ คณะกรรมการตลุาการศาลยตุิธรรม (ก.ต.) 

 
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง (ก.ศป.) 

พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 หมายเหตุ           ๑ ไมรวมขาราชการในสังกัดหนวยธุรการของศาลและองคกรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล ดังตอไปน้ี 
   (๑) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ      (๒) สํานักงานศาลยุติธรรม     
   (๓) สํานักงานศาลปกครอง     (๔) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
   (๕) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน     (๖) สํานักงานอัยการสูงสุด      
   (๗) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
            ๒ มีหนาท่ีเสนอแนะและใหคําปรึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับระเบียบขาราชการทหารแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แตไมมีหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล 



- ๖๐ - 
 

 
 
ขาราชการพลเรือนสามัญ คือ ขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการในกระทรวง กรม

ฝายพลเรือน ซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใหรับราชการ 
โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน โดยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ จะดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
หรือในบางกรณีอาจมีการมอบหมายใหกรมตนสังกัดเปนผูดําเนินการสรรหา ซึ่งการสรรหาโดยการสอบ
จะแบงออกเปน ๓ ภาค คือ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ปจจุบันมีขาราชการพลเรือน
สามัญจํานวนประมาณกวา ๓๖๐,๐๐๐ คน ปฏิบัติงานอยูใน ๑๙ กระทรวง และ ๑๔๙ สวนราชการ 

กฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ ที่สําคัญมีดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ  
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหมี

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตร ี
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง  
และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว 
และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวา
๕ คน แตไมเกิน ๗ คน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ ตามมาตรา ๘ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะ
และใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมท้ังการวางแผนกําลังคน
และดานอื่น ๆ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล
ของขาราชการพลเรือน เพ่ือสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ รวมท้ังกํากับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม  
เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกระจายอํานาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหกับสวนราชการโดยกลไก อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด  
ซึ่งจะมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแตละองคกรใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด 

 

๓.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 



- ๖๑ - 
 

นอกจากนี้ ยังมีองคกรอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาระบบ
บุคลากรภาครัฐของขาราชการพลเรอืนสามัญ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) คือ คณะกรรมการท่ีเกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีลักษณะเปนองคกรกึ่งตุลาการท่ีมีบทบาท
สําคัญในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขของขาราชการ เปนองคกรพิทักษคุณธรรม 
ดานสุดทายของฝายบริหาร มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงาน 
บุคคลอื่น เพ่ือให ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
และเรื่องรองทุกข และการคุมครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีกฎหมายกําหนด  

๒) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะ 
และใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึง
โครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น เพ่ือใหระบบราชการมีความเขมแข็ง ทันสมัย และสอดรับกับ 
การบริหารภาครัฐแนวใหมท่ีเนนเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) รวมท้ังเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง 
การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปล่ียนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาท่ี และการแบง 
สวนราชการภายในของสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น 

๓.๑.๑ การบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให

การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 
(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง

ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ 
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธภิาพขององคกร

และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอื่น 

แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ  
และจะนําความคิดเห็นทางการเมอืงหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
จากขอกําหนดของกฎหมายเบื้องตน มีหลักการท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคล

โดยใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม ซึ่งหลักสําคัญของระบบคุณธรรมท่ีใชในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
หมายถึง การบริหารงานบคุคลเพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรของหนวยงาน โดยการสรางส่ิงจูงใจ
และตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และขาราชการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของรัฐในการเอื้ออํานวยบริการ 
เพ่ือประโยชนของประชาชน  
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การบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดผูมีอํานาจในการแตงตั้ง
ขาราชการในระดับตาง ๆ ไว ในมาตรา ๕๗ เชน กรณีการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง มีขั้นตอนเริ่มจาก
ปลัดกระทรวงเปนผูเสนอชื่อไปยังรัฐมนตรีเจาสังกัด เมื่อรัฐมนตรีเจาสังกัดเห็นชอบ ก็จะสงเรื่องไปยัง
คณะรัฐมนตรี จากนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ก็จะนํารายชื่อขึ้นทูลเกลาฯ เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป ในสวนของตําแหนงระดับอธิบดี ก็จะมี อ.ก.พ. กระทรวงเปนองคคณะ 
ท่ีทําการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาพิจารณาเสนอชื่อตอผูมีอํานาจตอไป สวนกรณีการแตงตั้ง
ขาราชการในระดับอื่น ๆ เชน ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป จะมีการตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกและมีเครื่องมือกลไกในการดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.พ. กําหนด  

การดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งตําแหนงตาง ๆ ตองยึดหลักการ 
ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๒ โดยตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององคกร และลักษณะงาน  
โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม สวนการพิจารณาใหความดีความชอบตองมาจากผลงาน ศักยภาพ 
และความประพฤติ รวมถึงสมรรถนะและประโยชนของทางราชการเปนหลัก โดยจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือการสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได  

๓.๑.๒ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 
๑) ปญหาเชิงระบบ 

๑.๑) ดานกลไกการแตงตั้ง 
(๑) การท่ีกฎระเบียบเปดโอกาสใหผูมีอํานาจซ้ําซอนหรือมีสวนไดสวนเสีย 

มีบทบาทในกระบวนการแตงตั้งขาราชการระดับตาง ๆ เชน กรณีมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๔๖ ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีใหความเหน็เพ่ือประกอบการแตงตั้งขาราชการระดับ ๘ ถึง ๙ หรือระดบั
ชํานาญการพิเศษขึ้นไปในประเภทวิชาการ และระดับอํานวยการระดับสูงในประเภทอํานวยการ  
กรณีดังกลาวอาจเปนอํานาจทับซอนกับผูมีอํานาจตามกฎหมายและอาจกอใหเกิดการแทรกแซง 
การแตงตั้งได หรือกรณีท่ีเปนการแตงตั้งระดับอธิบดี รองอธิบดี หรือนักบริหารระดับตน ปรากฏวา
หนวยงานที่มีปญหามาก คือ สํานักงานปลัดกระทรวง เนื่องจากปลัดกระทรวงในฐานะหัวหนาสวนราชการ
จะตองทําหนาท่ีในการเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรไดรับตําแหนง ซึ่งในขณะเดียวกันปลัดกระทรวงจะตอง
ทําหนาที่ในฐานะคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับสูงดวย จึงทําใหปลัดกระทรวง
มี ๒ บทบาทในกระบวนการแตงตั้งขาราชการระดับสูง ประเด็นดังกลาวอาจทําใหเกิดการใชระบบ
อุปถัมภได 

(๒) กระบวนการไดมาซึ่งรายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับ
การคัดเลือกยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากหลักเกณฑกําหนดไวเพียงใหเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจส่ังบรรจุ 
จึงไมมีหลักประกันความเปนธรรมวาการเสนอชื่อดังกลาวจะมีการชี้นําหรือแทรกแซงจากฝายใดหรือไม  

(๓) หลักเกณฑในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ยังเปดโอกาส 
ใหใชดุลพินิจได และหลักเกณฑบางอยางไมสามารถนํามาใชกําหนดตัวชี้วัดหรือเครื่องมือบงชี ้
ในการพิจารณาประเมินไดอยางชัดเจน เชน การกําหนดวาการคัดเลือกควรคํานึงถึงความเหมาะสม 
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และประโยชนของทางราชการ ซึ่งเปนขอความที่มีความหมายอยางกวาง ทําใหกรอบที่ใชในการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลของสวนราชการขยายขอบเขตออกไปกวางและแตกตางกันออกไป 

(๔) ในบางกรณีพบวาคณะกรรมการคัดเลือกไมไดดําเนินการใหเปนไป 
ตามรูปแบบ วิธกีาร หรือขั้นตอนที่กําหนด และในบางหนวยงานพบวากรรมการสวนใหญเปนขาราชการ 
ในสังกัดเดียวกันท่ีตองอยูภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลโดยผูบริหารระดับสูง หรือในกรณี
กรรมการจากภายนอกก็อาจไมทราบขอมูลหรือไมมีขอมูลท่ีครบถวนเกี่ยวกับคุณลักษณะ ความรู
ความสามารถ และศักยภาพของผูที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรณีดังกลาวจึงเปนเหตุปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดการใชระบบอุปถัมภเขามาได 

(๕) การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใหกับ อ.ก.พ. กระทรวง  
เปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อาจทําใหเกิดชองวางและถูกแทรกแซงจนคณะกรรมการ
คัดเลือกขาดความเปนอสิระในการพิจารณาดําเนินการ 

๑.๒) ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดให

อํานาจหนาท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล ส่ังใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง
มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจเปนชองทางใหใชระบบอุปถัมภในเรื่องนี้ได 

(๒) พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหรัฐมนตร ี
มีอํานาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางในองคการมหาชนเปนการชั่วคราวได 
ซึ่งอาจเปนชองทางใหมีการเอื้อประโยชนใหเกิดระบบอุปถัมภได 

(๓) หนังสือเวียนท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสวนราชการถือปฏิบัต ิ
มีจํานวนมากมายหลายฉบับและมีความแตกตางกันตามลักษณะของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง รวมท้ัง 
มีความซับซอนของขั้นตอนในการดําเนินการ และในแตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ  
ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของตองมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน และหากมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะตองใชเวลาในการศึกษาทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ เหลานี้ใหม สงผลกระทบ 
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอาจทําใหเกิดขอพิพาทอันเนื่องมาจากความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน
ตอหลักเกณฑดังกลาว  

(๔) การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ในกระบวนการสรรหา 
และคัดเลือกบุคคล ในบางกรณียังมีชองวางใหเกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดการหลบเล่ียงเบี่ยงเบน 
หรือการจัดทํารายละเอียดที่เอื้อตอการใชระบบอุปถัมภ  

(๕) การใหสวนราชการสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางเพ่ิมเติมได 
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในบางครั้งไดกําหนดไวอยางกวางเพ่ือใหทุกสวนราชการ
สามารถถือปฏิบัติ โดยไมอาจกําหนดไดอยางครอบคลุมทุกกระบวนการหรือครอบคลุมทุกมิติ 
ท่ีแตละสวนราชการมีความแตกตางกันได จึงอาจทําใหเกิดชองวางในการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจได
ตามอําเภอใจและไมเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดใหสวนราชการพิจารณากําหนดองคประกอบ 
ในการพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางการคัดเลือกไดเอง ในกรณีนี้ เมื่อสวนราชการนําไปปฏิบัต ิ
ก็จะมีความแตกตางกันในเรื่องของเกณฑการพิจารณาและวธิกีารเพ่ือใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถ 
อันอาจเนื่องมาจากความแตกตางในสังกัด วัฒนธรรม ประเพณี โครงสราง และระบบบริหารงาน 
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ของแตละสวนราชการ เชน บางหนวยงานอาจใชวิธีการคัดเลือก โดยผูมีอํานาจใชดุลพินิจในการพิจารณา
ตัวบุคคลเองได ในขณะท่ีบางหนวยงานใชวิธีการคัดเลือกโดยการเปดรับสมัครผูมีคุณสมบัติแลวจึง
กล่ันกรองความเหมาะสม โดยใหผูมีอํานาจพิจารณาในขั้นตอนสุดทาย และท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ  
ในหนวยงานเดียวกันกลับเลือกใชวิธีการพิจารณาที่แตกตางกันในตําแหนงลักษณะเดียวกัน 

(๖) ไมมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องระยะเวลาของกระบวนการบริหาร 
งานบุคคลอยางชัดเจนในทุกขั้นตอน จึงอาจทําใหเกิดปญหาหลายประการ เชน การประวิงเวลาในการ
แตงตั้งกรณีที่มีตําแหนงวางเพ่ือรอแตงตั้งบุคคลท่ีเปนพรรคพวกเดียวกัน ซึ่งเปนการปดกั้นทางกาวหนา
ของขาราชการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับตําแหนง 

(๗) ระบบบริหารงานบุคคลขาดกลไกในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ และไมมีบทลงโทษในกรณีท่ีเกิดผลเสียหายภายหลังจากการแตงตั้งโยกยาย รวมท้ัง
ไมมีมาตรการแกไขปญหากรณีผูที่ไดรับการแตงตั้งไปแลวแตไมสามารถปฏิบัติงานไดตามความคาดหวัง
ของระบบราชการ 

(๘) กรณีการพิจารณาแตงตั้งหรือโยกยายที่ไมเปนธรรมอันกอใหเกิดผลเสีย
ตอทางราชการ ยังไมมีบทลงโทษหรือการกําหนดใหผูมีอํานาจ บุคคล หรือคณะบุคคลใดที่มีสวนเกี่ยวของ
เปนผูรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากการพิจารณาแตงตั้งหรือโยกยายดังกลาว  

๒) ปญหาเชิงพฤติกรรม 
๒.๑) ดานการแตงตั้ง การยาย การโอน และการเลื่อนตําแหนง 

(๑) กรณีมีบุคคลเกษียณอายุราชการและตาํแหนงวางลง แตผูบังคับบัญชา
หรือผูบริหารระดับสูงไมมีคําส่ังใหขาราชการเขารับตําแหนงท่ีวางนั้น เนื่องจากมีความประสงคท่ีจะรอ
บุคคลภายใตความอุปถัมภของตนมีคุณสมบัติครบถวนกอนจึงจะมีคําส่ังใหบรรจุในตําแหนงดังกลาว 

(๒) กรณีมีบุคคลใกลชิดคนหนึ่งมีสิทธไิดเล่ือนตําแหนงและมีผลงานโดดเดน
ใกลเคียงกับอีกบุคคลหนึ่ง แตการพิจารณาคัดเลือกนั้นไดใชระบบอุปถัมภโดยการเลือกบุคคลใกลชิด 
ใหไดรับการเล่ือนตําแหนง เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีความสนิทสนมและมีบญุคุณกันมากอน จึงมีโอกาส
ไดเล่ือนตําแหนงมากกวาอีกบุคคลหนึ่ง 

(๓) กระบวนการโอนยายไมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว 
และเปนการใชดุลพินิจโดยไมสมเหตุสมผล ซึ่งไมชอบดวยกฎหมายและกฎระเบียบ   

(๔) การพิจารณาความรู ประสบการณ และความเหมาะสมกับตําแหนง 
ของผูโอนยายซึ่งไมสามารถประเมินหรือชี้วัดใหเห็นเปนรูปธรรมได จึงเปนชองทางใหมีการใชระบบอุปถัมภ
เพ่ือโอนยายขาราชการขามกันระหวางหนวยงานราชการ 

(๕) กรณีมีตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งวางลงและตําแหนงนั้นเปนความตองการ
ของขาราชการจํานวนมาก ก็จะเปนชองทางท่ีเปดโอกาสใหผูมีอํานาจแสวงหาผลประโยชนโดยการรับ
ผลประโยชนจากการแตงตั้งโยกยาย  

(๖) กรณีมีตําแหนงในภาคราชการวางลง แตยังไมมีการแตงตั้งบุคคลใด 
เขาดํารงตําแหนง เนื่องจากผูบริหารยังไมมีการพิจารณาหรือใชระบบอุปถัมภจากการคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความเปนอาวุโสนอยกวาเขาดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงสงผลใหตําแหนงดังกลาววางลง
เปนระยะเวลายาวนานและสงผลกระทบตอการบริหารราชการขององคกร 
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(๗) การคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น พบวา ผูบริหาร
มีบุคคลที่ประสงคจะใหดํารงตําแหนงไวแลว จากนั้นจึงมากําหนดคุณสมบัติผูสมัครสอบใหเขากับบุคคล
ที่ตนเลือกไว โดยใหมีการเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกตามกระบวนการ โดยผูที่สอบคัดเลือกจะทราบ
เปนการภายในวาผูบริหารไดคัดเลือกบุคคลที่จะใหดํารงตําแหนงไวแลว 

(๘) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลเปนเจาหนาท่ีในระดับ
ปฏิบัติการที่ขึ้นตรงตอการบังคับบัญชาของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี บางกรณีอาจจําเปนตอง
รับคําส่ังของผูบังคับบัญชาดวยความเกรงกลัวและดําเนินการในลักษณะเบี่ยงเบนจากความถูกตองได 

๒.๒) ดานการสรรหาบุคคล 
(๑) การสรรหาบุคคลเพ่ือเขารับราชการเปนครั้งแรกในทุกระดับชั้น มีการ

ใชระบบอุปถัมภในรูปแบบญาติมิตรหรือบุคคลใกลชิดสนิทสนม โดยผูมีอํานาจหรือผูบริหารระดับสูง 
จะใชวิธีการโดยมีหนังสือแจงอยางไมเปนทางการสงใหแกคณะกรรมการสรรหาหรือหัวหนาหนวยงานนั้น 
เพ่ือพิจารณาใหบุคคลที่มีรายชื่อดังกลาวเขารับราชการ 

(๒) การสรรหาบุคคลโดยอางคุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติพิเศษ หรือที่เรียกวา 
การสรรหาบุคคลทางขาง อาทิ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานภาษาตางประเทศ ซึ่งจะกําหนด
คุณสมบัติเพ่ือใหสอดคลองกับคนของตนได 

๒.๓) ดานความผิดทางวินัย 
- กรณีผูใตบังคับบัญชาไดกระทําความผิดทางวินัยและผูบังคับบัญชาปกปอง

ผูใตบังคับบัญชา โดยการประวิงการพิจารณา หรือการมีคําส่ังตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงโดยวาง
แนวทางการชวยเหลือไวแลว เชน การไมหาขอเท็จจริงท่ีจะสามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรือการปกปดขอมูลขอเท็จจริงเพ่ือชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาของตน เปนตน 

๒.๔) ดานการมอบหมายและการใหโอกาส 
- ผูบังคับบัญชามีความคิดท่ีจะใชระบบอุปถัมภกับผูใตบังคับบัญชา ญาติมิตร 

หรือพวกพอง ก็จะใหโอกาสโดยการมอบหมายงานสําคัญใหกับบุคคลดังกลาวเพ่ือใชเปนผลงาน 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ๆ เพ่ือเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนขั้นเงินเดือน 

๒.๕) ดานการดูแลสวัสดิการหรือการดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา 
- การดูแลคุณภาพชีวิตของบุคคลในองคกรที่เปนการดูแลเฉพาะกลุมของตน 

ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้ากันในองคกร สงผลใหผูไมไดรับอุปถัมภขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
๒.๖) ดานพฤติกรรมการกาวกายหรอืแทรกแซงการปฏิบัตหินาท่ีของฝายการเมือง 

(๑) ในหลายกรณี ฝายการเมืองตองการท่ีจะมีอํานาจเหนือฝายขาราชการ
ประจํา เพ่ือใหขาราชการประจําขบัเคล่ือนภารกิจตาง ๆ ตามนโยบาย ประกอบกับกฎหมายไดใหอํานาจ
ฝายการเมืองเขามาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจํา รวมท้ังสามารถออกกฎ กําหนดนโยบาย  
และกํากับดูแลราชการไดดวย ดังนั้น ฝายการเมืองจึงมีความตองการท่ีจะเลือกหรือผลักดันขาราชการ
ประจําระดับสูงท่ีฝายการเมืองคิดวามีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานสนองตอนโยบาย 
และผลประโยชนใหเขามาดํารงตําแหนงที่มีอํานาจ ซึ่งนํามาสูการวิ่งเตนในการแตงตั้งตําแหนงดังกลาวได 

(๒) การแทรกแซงทางการเมืองอาจเปนกรณีของการท่ีรัฐบาลใดขึ้นมา
บริหารประเทศก็มักจะมีการโยกยายขาราชการระดับสูงใหดํารงตําแหนงแทนคนท่ีรัฐบาลเกาแตงตั้งไว
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โดยเห็นวาอาจไมสามารถปฏิบัติงานสนองตอนโยบาย และเนื่องจากรัฐบาลของประเทศไทยมักเปน
รัฐบาลผสม ทําใหตองมีการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีใหกับพรรคการเมืองรวมรัฐบาลหรือท่ีเรียกกันวา
ระบบโควตาพรรคการเมือง เมื่อพรรคการเมืองใดไดกํากับดูแลกระทรวงใด ก็จะใชอํานาจในการแตงตั้ง
โยกยายหรือการวางตัวขาราชการในตําแหนงตาง ๆ ของกระทรวงนั้น ๆ เพ่ือผลประโยชนทางการเมือง 
หรือผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ จากการบริหารราชการ 

๒.๗) ดานผลประโยชนทับซอน 
(๑) การใชอํานาจทางการเมืองเขามาแทรกแซงการดําเนินงานของขาราชการ

เริ่มตั้งแตการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือประโยชนทางการเมืองและประโยชนสวนตัวหรือธุรกิจ  
โดยพบวาผลประโยชนทับซอนทางการเมืองและธุรกิจมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากระบบตรวจสอบ 
ไมโปรงใส ก็ย่ิงทําใหไมสามารถแกไขปญหาผลประโยชนทับซอนได 

(๒) การไมมีกฎหมายหรอืหลักเกณฑควบคุมปองกันการเขาไปทํางานใหกับ
ภาคเอกชนของอดีตขาราชการระดับสูงที่เกษียณอายุราชการแลว ทําใหอดีตขาราชการดังกลาวสามารถ
ใชอํานาจและอิทธิพลท่ียังคงมีอยูในหนวยงานราชการที่ตนเคยสังกัดเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับภาคเอกชน
ที่ตนเขาไปทํางานหลังเกษียณได 

๒.๘) ดานการใชดุลพินิจ 
- หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใหอํานาจในการใชดุลพินิจ ซึ่งผูใชอํานาจ

มักเขาใจวาตนสามารถใชอํานาจไดโดยอิสระ ทําใหเกิดการแตงตั้งท่ีเบี่ยงเบนไปจากระบบคุณธรรม 
ไดหลายกรณี เชน การแตงตั้งขาราชการท่ีมีความอาวุโสนอยกวาเพ่ือใหขึ้นมาดํารงตําแหนงท่ีไมใช 
สายงานหลัก ไมตรงกับความรูความสามารถและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงาน โดยผูมีอํานาจมักให
เหตุผลวาเพ่ือประโยชนของทางราชการ ซึ่งอาจไดบุคคลที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงท่ีแตงตั้ง และไมเปน
ที่ยอมรับของสังคมในสวนราชการนั้น 

๒.๙) ดานตัวขาราชการ 
- ขาราชการไมเขาใจและรูชัดถึงหลักเกณฑและวิธีการดานการบริหารงาน

บุคคล ทําใหตองเปนผูเสียหายจากการถูกกระทํา เปนผลใหไมไดรับสิทธิท่ีตนพึงมีพึงไดหรือเสียสิทธิ
ประโยชนในเรื่องตาง ๆ และอาจไมรูจักปกปองพิทักษหรือเรียกรองสิทธิของตนและการรองทุกขในกรณี
ที่ไมไดรับความเปนธรรม 

๓.๑.๓ แนวทางการแกไขปญหา 
๑) การแกไขปญหาเชิงระบบ 

๑.๑) ดานการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
(๑) ควรแกไขความหมายของคําวา “ทุจริต” ใหมีความหมายเทียบเทากับ

คําวา “คอรรัปชัน” ของสหประชาชาติ เนื่องจากคําวา “ทุจริต” ตามความหมายของประเทศไทย 
หมายความเพียงการเอาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เชน ทรัพยสินเงินทองเทานั้น 
แตกตางจากคําวา “คอรรัปชัน” ของสหประชาชาต ิท่ีหมายความรวมถึงการกระทําที่ขัดกับหลักคณุธรรม
และจริยธรรม การมีผลประโยชนทับซอน และการซื้อสิทธิขายเสียงดวย ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความหนักแนน
และจริงจังในการปองกันและลงโทษผูท่ีละเมิดระบบคุณธรรมและใชระบบอปุถัมภในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในระบบราชการ เพราะกอใหเกิดความเสียหายตอท้ังระบบราชการและประเทศชาติ 
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(๒) สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่มีอยู 
อยางเครงครัด ตรงไปตรงมา และไมเลือกปฏิบัติ และเนนใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อยางจริงจัง 

(๓) สรางกลไกควบคุมใหมีการบังคับใชกฎหมายตอเจาหนาท่ีของรัฐ  
เพ่ือเอาผิดเจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมฝาฝนตอหลักเกณฑท้ังในทางวินัยและอาญา 

(๔) ควรเพ่ิมบทกําหนดโทษตอการไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมใหเปนความผิดทางจริยธรรมอยางรายแรง และหากเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการกระทําอันเปน
การยึดถือผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนประเทศชาติและมีผลประโยชนทับซอน ก็ใหถือวา
การกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ซึ่งเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
ประกอบกับเห็นควรเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไวในประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือปองปรามการกระทําท่ีอาจเปนการขมขู กล่ันแกลง ขัดขวาง หรือแทรกแซงกระบวนการสืบสวน 
การสอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดี 

(๕) ควรเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหสามารถเกิดการบังคับใชในประมวลกฎหมายอาญา เชน กรณีผูบังคับบัญชา
กระทําการท่ีฝาฝนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ 
วรรคสาม “การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาเดมิ
จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น” ใหถือเปนความผิด 
ฐานการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ โดยอาจระบุขอความเพ่ิมเติมวา “การกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหถือเปนการกระทําความผิดทางวินัย 
และเปนความผิดทางอาญา” 

(๖) กรณีท่ีกําหนดใหหนวยงานราชการออกกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ 
ในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ควรใหมีการกําหนดหลักประกันความเปนธรรมไมต่ํากวา
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือใหการแกไข
ปญหาการใชระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงานสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว 
และคลองตัวมากกวาการเสนอแนะใหมีการตรากฎหมายใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
กับการบริหารงานบุคคลของแตละหนวยงาน 

(๗) ควรปรับลดขนาดองคกรภาครัฐใหกะทัดรัดแตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เนื่องจากการมีขาราชการจํานวนมากแตปริมาณงานและตําแหนงมีนอยเปนสวนทําใหเกิดปญหาระบบ
อุปถัมภดวยการเลือกปฏิบัติและวิ่งเตนแยงชิงตําแหนงกันในระบบราชการได  

(๘) ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในดานปจจัยการพิจารณาท่ีใชเหตุผลเพ่ือประโยชนของทางราชการซึ่งเปนคําที่มีความหมาย
กวางและเอื้อประโยชนใหผูมีอํานาจอางเปนเหตุผลที่จะใชระบบอุปถัมภแตงตั้งโยกยายคนของตนได 

๑.๒) ดานองคกรกลางบรหิารงานบุคคล  
- เนื่องจากองคกรกลางบรหิารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือนของไทย

ท่ีมีอยูในปจจุบันตางมีบทบาทอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและปรัชญาแนวคิดท้ังเหมือนและแตกตางกัน
ในบางกรณี และตางก็มีความเปนอิสระและใหส่ิงที่เปนประโยชนแกขาราชการของตนมากท่ีสุด จึงทําให
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เกิดความเหล่ือมลํ้าในหลายเรื่องและมีกรณีการแทรกแซงจากฝายการเมืองและระบบอุปถัมภตามมา 
ดังนั้น จึงควรศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคลระดับชาติ เพ่ือเปนกลไก 
ในการควบคุม กํากับดูแล และกําหนดมาตรฐานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับขาราชการ
ประเภทตาง ๆ เชน ระบบคาตอบแทน ระบบการแตงตั้ง ระบบการเกษียณอายุราชการ เปนตน  
โดยจะเปนองคกรกลางท่ีพิจารณาความเชื่อมโยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหเหมาะสม 
กับสภาพการณของขาราชการประเภทตาง ๆ ซึ่งองคกรกลางนี้จะมีความเปนกลาง เปนหนวยงานอิสระ 
ที่ไมขึ้นกับฝายบริหาร ท้ังนี้ กระบวนการไดมาซึ่งคณะกรรมการกลางชุดดังกลาวตองมีความโปรงใส  
เปนธรรม และมีความหลากหลายของผูทรงคุณวุฒิในแตละดานอยางครอบคลุม ตลอดจนสามารถ 
ถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันไดอยางแทจริง 

๑.๓) ดานการใชดุลพินิจ 
(๑) การดําเนินงานของภาคราชการจําเปนท่ีจะตองเปดโอกาสหรือมีชองทาง

ใหผูบริหารไดใชดลุพินิจในการตดัสินใจ เชน การพิจารณาสรรหาหรือคดัเลือกบุคคลเขามาดาํรงตาํแหนง 
ควรกําหนดขอบเขตในการใหโอกาสผูบังคับบัญชาไดใชดุลพินิจอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันองคกรกลาง
ก็ตองวางระบบ กระบวนการ ขั้นตอน ระบบขอมูล ที่สวนราชการตองนําไปใชประกอบการพิจารณา  
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ การหามไมใหมีการใชดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกหรือแตงตั้งโดยส้ินเชิง 
ก็คงไมอาจเปนไปได เพราะการคัดเลือกหรือแตงตั้งบุคคลตองพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย  
เชน ความเหมาะสมกับงาน และความอาวุโส เปนตน ซึ่งอาจตองนํามาใชประโยชนดวยตามความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในการปกครองบังคับบัญชาและเพ่ือความเปนธรรม 

(๒) กําหนดมาตรการควบคุมการใชดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการและผูบริหารในหนวยงานราชการตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว หรือในกรณีท่ีกฎหมาย
ไมไดกําหนดหามไวอยางชัดแจง เพ่ือปองกันการใชดุลพินิจท่ีปราศจากความชอบธรรมและเลือกปฏิบัติ 
เชน กําหนดใหมีการบันทึกรายละเอียดท่ีเปนเหตุผลสนับสนุนการใชดุลพินิจในการคัดเลือกและแตงตั้ง
ของคณะกรรมการและผูบริหารไวเปนหลักฐานอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
ไดวาเปนไปโดยสุจริตหรือไม พรอมท้ังวางระบบตรวจสอบการใชดุลพินิจระหวางหนวยงานราชการ
เพ่ือใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการหรือผูบริหารในหนวยงานราชการเปนไปอยางระมัดระวัง 
และรอบคอบมากย่ิงขึ้น 

(๓) กําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใหมีขอบเขต 
อยางชัดเจนตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเปนการกํากับ ควบคุม และเปนขอพึงระวังตอการใชอํานาจ 
ในการตัดสินใจท่ีตองอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง 
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูง 
ควรหลีกเล่ียงการใหอํานาจหรือการใชดุลพินิจของตัวบุคคล แตควรกําหนดใหเปนการตัดสินใจ 
ในรูปแบบของคณะกรรมการ  

(๔) ควรนําปจจัยการพิจารณาดานอาวุโสมาใชพิจารณาเปนหลักรวมกับ
ปจจัยอื่น ๆ ซึ่งการใหความสําคัญแกหลักอาวุโสในเรื่องอายุ ระยะเวลาครองตําแหนง ระยะเวลา 
รับราชการ หรือการไดระดับชั้นมากอน จะสรางความรูสึกท่ีดีและการยอมรับในความเปนธรรม 
จากสังคมท่ัวไป และยังเปนการสรางขวัญกําลังใจกับผูที่เสียสละอุทิศตนเพ่ืองานราชการมานาน 
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๑.๔) ดานการแตงตั้งโยกยาย 
(๑) แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจโอนยายขาราชการของนายกรัฐมนตรีใหมีความชัดเจนและเปนธรรม 
ตอขาราชการท่ีถูกโอนยาย 

(๒) ควรจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 
ที่มีฐานะเทียบเทา โดยเมื่อคณะกรรมการชุดดังกลาวพิจารณาเสร็จส้ินแลว จะตองจัดทํารายชื่อผูผาน
การคัดเลือกไมเกิน ๓ รายชื่อตอ ๑ ตําแหนง โดยระบุเหตุผลในการคัดเลือกอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด  

(๓) การแตงตั้งระดับปลัดกระทรวงและอธิบดี ควรมีการกาํหนดหลักเกณฑ
และวิธีการกล่ันกรองที่รัดกุม เพ่ือใหรัฐมนตรีมแีนวปฏิบัติตามความเหมาะสมเพ่ือปองกันการใชดุลพินิจ
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย จากนั้นควรสงรายชื่อดังกลาวมายังรัฐสภาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ตามระบบคุณธรรม โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงดวย 

(๔) การแตงตั้ง โยกยาย และสับเปล่ียนหมุนเวียนตําแหนงตองมีหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม ลดการใชดุลพินิจใหนอยท่ีสุด ผูพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย 
และเล่ือนตําแหนง ตองบันทึกเหตุผลในการใชดุลพินิจหรือเหตุผลในการตัดสินใจเปนลายลักษณอักษร
โดยละเอียดที่จะสามารถชี้แจงตอสังคมได สวนขอมูลเกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการซึ่งเปนท่ียุติแลว 
ก็ควรเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

(๕) การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการ ใหนําองคประกอบดานคุณธรรม
จริยธรรมของขาราชการมาพิจารณา โดยอยางนอยตองมีองคประกอบในการพิจารณาประกอบดวย  
๑) ผลการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จที่ผานมา ๒) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ๓) ประวัติ
การรับราชการท้ังดานดีและดานการกระทําผิดวินัย เชน ถูกรองเรียน มีพฤติกรรมการลวงละเมิด 
ทางเพศ ๔) วิสัยทัศนในการบริหารองคกร ๕) พฤติกรรมทางจริยธรรม ทั้งนี้ ตองมีขอมูลท่ีเปนระบบ
ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติบุคคลและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

(๖) คณะกรรมการคัดเลือกและแตงตั้งขาราชการตองเปนผูทรงคุณวุฒ ิ
ท่ีไดรับการยอมรับนับถือและมีความเปนกลาง เปนผูท่ีประจักษวามีการยึดถือหลักการตามระบบ
คุณธรรม ไมหวั่นไหวและไมมีผลประโยชนทับซอนหรือมีสวนไดสวนเสีย โดยควรมีองคประกอบ  
คือ ๑) ขาราชการประจําท่ีปฏิบัติงานอยูในกระทรวงนั้น ๒) ขาราชการท่ีเกษียณอายุแลว โดยคัดเลือก
จากผูมีความรูความสามารถ นาเชื่อถือ และเปนท่ีนับหนาถือตาในกระทรวงนั้น รวมท้ังรูจักบุคลากร 
ในกระทรวงอยางกวางขวาง และ ๓) บุคคลจากภายนอกกระทรวง โดยเปนผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงอื่น
หรือผูแทนจากสํานักงาน ก.พ. เปนตน นอกจากนั้น อาจเสนอใหคณะกรรมการดํารงตาํแหนงเพียงวาระ
ละ ๒ – ๓ ป เพ่ือใหมีการปรับเปล่ียนตัวบุคคล 

(๗) ควรกําหนดใหมีการแตงตั้งเปนฤดูกาลเพ่ือความชัดเจนและสะดวก 
ในการพิจารณาและวางแผนเพ่ือแตงตั้งโยกยายบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนง ไมควรมีการแตงตั้ง 
นอกฤดูกาลเพราะอาจกอใหเกิดการใชระบบอุปถัมภได 
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๑.๕) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ 
- ระบบราชการควรกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพและระบบ

การเตรียมคนเพ่ือดํารงตําแหนงสําคัญไวลวงหนาอยางชัดเจน ตลอดจนตองจัดทําหลักเกณฑการแตงตั้ง 
การโยกยาย และการสับเปล่ียนหมุนเวียนตําแหนงท่ีชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งจะทําใหขาราชการ
เกิดความมั่นใจในระบบบริหารงานบุคคลและสรางศรัทธาความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นภายในองคกร  
รวมทั้งควรจัดทําคูมือดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพ่ือการเล่ือนตําแหนงในทุกระดับ 

๑.๖) ดานความโปรงใส 
- ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารในระบบราชการอยางเปนระบบ มีชองทาง

การเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือใหประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขาไปตรวจสอบได  
อันจะเปนการควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง  

๑.๗) ดานความสัมพันธระหวางฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 
(๑) เนื่องจากการบริหารราชการจะไมสามารถแยกความสัมพันธระหวาง 

ฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําออกจากกัน เพราะกฎหมายใหอํานาจแกฝายการเมืองในฐานะ
ผูรับผิดชอบตอนโยบาย เปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งขาราชการระดับสูง เชน ปลัดกระทรวง ในขณะเดียวกัน
ฝายขาราชการประจําก็ตองปฏิบัติตามนโยบายและขอส่ังการของฝายการเมือง การทํางานของทั้ง 
สองฝายจึงจําเปนตองเปนไปดวยความราบรื่นเพ่ือใหการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลบรรลุเปาหมาย
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ดังนั้น แมวาฝายการเมืองจําเปนท่ีจะตองไดคนมาทํางานเพ่ือให
นโยบายบรรลุเปาหมาย แตก็ตองเขาใจ เคารพ และยึดความถูกตองตามหลักการของระบบคุณธรรม 
ในการแตงตั้งโยกยายหรือการบริหารงานบุคคลดานอื่น รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เครื่องมือ 
และกลไกในการบริหารงานบุคคลท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมมีการเลนพรรคเลนพวกเพ่ือเอื้อประโยชน 
ตอตนเองและพวกพอง ตลอดจนตองเขาใจวาขาราชการทุกคนยอมตองการความกาวหนาในอาชีพ
ราชการ ทั้งนี้ เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน 
ของขาราชการ ตลอดจนสัมฤทธิผลและภาพลักษณของระบบราชการโดยรวม นอกจากนี้ ควรแยกแยะ
บทบาทและความสัมพันธระหวางภาคการเมืองกับภาคขาราชการประจําใหมีความชัดเจนเพ่ือให 
ตางฝายตางตระหนักถึงขอจํากัดในความสัมพันธที่มีระหวางกัน 

(๒) สรางกลไกใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางภาคราชการ ภาคการเมือง 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจจากฝายใดฝายหนึ่ง 

๑.๘) ดานบทบาทของขาราชการ 
(๑) ควรใหแตละสวนราชการมีสภาขาราชการโดยการสรรหาจากขาราชการ

บํานาญของสวนราชการ รวมท้ังบุคคลท่ีมาจากองคกรตรวจสอบภาครัฐซึ่งเกษียณอายุราชการแลว 
เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระในการตัดสินใจ โดยใหสภาขาราชการมีสวนรวมในการพิจารณาตรวจสอบ
กระบวนการตาง ๆ ท้ังการบรหิารงานบุคคล การบรรจุ การแตงตั้ง และการจัดซื้อจัดจาง ดวยการเชื่อมโยง
ขอมูลรวมกันทั้งระบบ เพ่ือลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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(๒) ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ เชน ชมรม 
สมาคม หรือสหภาพ ท่ีมีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง เพ่ือเปนกลไกในการสรางความสมดุล 
ใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารราชการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ชวยเหลือขาราชการผูไดรับผลกระทบ
หรือไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการบริหารงานบุคคล ชวยใหคําแนะนําชองทางเกี่ยวกับ 
การรองเรียน รองทุกข หรือฟองคดีแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกสวนราชการและทุกระดับ 
ตลอดจนตอตานผูบังคับบัญชาท่ีขาดคุณธรรม เชน ในปจจุบันท่ีมีสมาคมขาราชการพลเรือนแหง
ประเทศไทย สหพันธปลัดอําเภอแหงประเทศไทย เปนตน 

๒) การแกไขปญหาเชิงพฤติกรรม  
๒.๑) ปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองแกขาราชการทุกระดับอันจะสงผลใหเกิดการแกไข

ปญหาระบบอุปถัมภในระยะยาว โดยตองปลูกฝงตั้งแตเขารับราชการและตอเนื่องเพ่ือใหตระหนักถึง 
ผลเสียหาย และรูสึกละอายตอการกระทําความผิดและรับผิดชอบตอส่ิงท่ีตนกระทํา เชน การแสดง
ความรับผิดชอบดวยการลาออก หากเกิดปญหาหรือถูกกลาวหาจากสังคม ผูบริหารตองออกมายอมรับ 
ขอโทษ และแกปญหาโดยการลาออก เปนตน  

๒.๒) สงเสริมสนับสนุนบุคคลท่ีไมไดรับความเปนธรรมหรือไดรับความเสียหาย
จากคําส่ังทางปกครองใหมีความกลาหาญในการเรียกรองสิทธิของตน 

๒.๓) ขาราชการตองวางตนและปฏิบัติ (Do) ดังนี้ 
(๑) เปนเสาหลักของแผนดิน เหตุการณบานเมืองจะเปนอยางไร ขาราชการ

ก็จะยังเปนเสาหลักในการขับเคล่ือนระบบราชการ 
(๒) สรางความเปนมืออาชีพเพ่ือใหเปนท่ีไววางใจและศรัทธาของท้ังฝาย

การเมืองและประชาชน  
(๓) สรางภูมิคุมกันใหตนเองและระบบราชการ และเปนรมโพธิ์รมไทร 

ใหลูกนอง 
(๔) กลายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง มีความหนักแนน เห็นส่ิงท่ีไมถูกตอง  

ตองพูด ตองแสดงออก 
(๕) มีภาวะผูนํา เชน กลาลงโทษลูกนองที่ทําผิด สามารถบริหารความเส่ียง 

ตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว 
(๖) ระมัดระวังในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีวินัยทางการเงินการคลัง 
(๗) รักษาระยะหางกับฝายการเมืองอยางเหมาะสม ไมไปยุงเกี่ยวกับ 

ฝายการเมืองในเรื่องสวนตัว ตองไมเกรงกลัวอํานาจบารมี ไมพูดแบบตอบรับอยางเดียว หรือทําตาม
คําส่ังอยางเดียว ไมรับใชใกลชิดจนหมดความสงางาม 

(๘) หาแนวรวม หาพันธมิตร และใชส่ือใหเปน 
๒.๔) ขาราชการตองไมปฏิบัติตน (Don’t) ดังนี้ 

(๑) เลนพรรคเลนพวกระหวางขาราชการดวยกันเอง 
(๒) กล่ันแกลงผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหตน 

ไดประโยชนและทางกาวหนา โดยไมคํานึงถึงระบ บคุณธรรม 
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(๓) เกรงกลัวตอการท่ีจะแนะนําใหขอคิดหรือยืนยันตอฝายการเมือง 
ในกรณีที่ฝายการเมืองประสงคหรือส่ังการในส่ิงที่ไมถูกตอง 

(๔) ใชอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการบริหารงานบุคคลใด ๆ ท่ีเอื้อประโยชน
ใหกับตนเองหรือพวกพองเครือญาติในลักษณะผลประโยชนทับซอน เชน การแตงตั้งนอกฤดูกาล 

(๕) ละเลยหรอืไมใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(๖) ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีไมดีและนําความเส่ือมเสียตอตัวเองและราชการ

โดยรวม 
(๗) ปดความรับผิดชอบกรณีท่ีมีปญหารองเรียนกรณีขาราชการไดรับ 

ความไมเปนธรรมหรอืการรองเรียนจากประชาชน 
(๘) เอนเอียงเขาหาฝายการเมืองเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือความกาวหนา

ในตําแหนงหนาที่หรือเพ่ือตางตอบแทน 
๒.๕) ฝายการเมืองตองปฏิบัติตน (Do) ดังนี้ 

(๑) เขาใจและใหความสําคัญในหลักการของระบบคุณธรรมในการบริหาร 
งานบุคคลในราชการ 

(๒) เปนตัวอยางของผูนําและผูบังคับบัญชาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวธิีการท่ีราชการกําหนด 

(๓) กํากับดูแลการทํางานของขาราชการอยางตรงไปตรงมา ปกปอง 
ผูใตบังคับบัญชาโดยไมเลือกปฏิบัติ ใหคุณใหโทษตามขอเท็จจริงและเปนไปตามกฎหมาย 

(๔) เห็นแกประโยชนของทางราชการ ประชาชน และประเทศชาติเปนหลัก 
(๕) มีความกลาหาญและเด็ดเดี่ยวท่ีจะไมนําเรื่องสวนตัวและพวกพอง 

มาเกี่ยวของกับการบรหิารราชการ 
(๖) สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นกับตนเองและหนวยงานท่ีตนเองไปดูแลรับผิดชอบ 
(๗) สรางขวัญกําลังใจและสงเสรมิความกาวหนาของขาราชการในหนวยงาน

บนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม 
(๘) บริหารราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางเครงครัด 

๒.๖) ฝายการเมืองตองไมปฏิบัติตน (Don’t) ดังนี้ 
(๑) เลนพรรคเลนพวกกับขาราชการคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

เพ่ือประโยชนสวนตนหรือพวกพองหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน 
(๒) ใชอํานาจหนาท่ีอยางไมเหมาะสมหรือเกินเลยกรอบของกฎหมาย 

หรือขัดตอระบบคุณธรรมและหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(๓) กดขี่ขมเหงขมขูขาราชการเพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวหรือตองปฏิบตัติาม

ในส่ิงที่ไมถูกตองชอบธรรม 
(๔) นําญาติพ่ีนองหรือพวกพองเขามารวมทํางานหรือเขามามีสวนได 

สวนเสียกับหนวยงานราชการ เชน เปนเลขานุการ ท่ีปรึกษา เขามารับงานโครงการหรือการกอสราง เปนตน 
(๕) นําความเส่ือมเสียและเสียหายมาสูราชการ เชน ใชงบประมาณ 

อยางฟุงเฟอ เดินทางไปตางประเทศโดยไมจําเปนหรือพากลุมรวมเดินทางมากจนเกินความจําเปน 
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(๖) สรางความแตกแยกในหมูขาราชการเพ่ือใหเกิดการแบงฝกแบงฝาย 
อันจะเปนประโยชนสวนตน 

(๗) เพิกเฉยละเลยหรือไมใหความสนใจตอกฎระเบียบของทางราชการ 
(๘) ปดความรับผิดชอบไปใหขาราชการประจําหรือบุคคลอื่นกรณีท่ีตน 

ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิด 
๓) การแกไขปญหาภาคประชาชน  

(๑) รณรงคและสงเสริมใหประชาชนพ่ึงพาตนเองมากกวาพ่ึงพาบุคคลอื่น 
ซึ่งถือเปนเสนทางนาํไปสูการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ไดอยางเปนรูปธรรม 

(๒) สรางความรูความเขาใจดวยการชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบ
อุปถัมภ รวมท้ังชี้ใหเห็นถึงแนวทางท่ีถูกตอง เริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญในทุกระดับ โดยใชกลไก 
ของครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม และส่ือมวลชน เปนพลังสําคัญ 

(๓) รณรงคสรางทัศนคติใหประชาชนมีจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม  
มีวัฒนธรรม และใหความสําคัญแกคานิยมความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 

(๔) สรางพฤติกรรมในการปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับอุปถัมภ  
ดวยการทําใหเกิดความละอายใจท่ีจะใหหรือรับการอุปถัมภ และการทําใหเกิดความเกรงกลัวผล 
ท่ีจะตามมา อันไดแก ความเกรงกลัวตอบาป ตอกฎหมายอาญา ตอการถูกยึดทรัพยสิน ตอความผิด 
ทางวินัย ตอความเสียหายแกตําแหนงหนาที่ และตอการเส่ือมเสียชื่อเสียง 

(๕) สรางและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมใหม ี
ความเขมแข็ง โดยเปดเผยขอเท็จจริงใหสังคมรับทราบและตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเปนระบบอุปถัมภ  
เชน การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตั้งแตการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการระดับสูง การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขามาดํารงตําแหนง ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอน  
ผลคําวินิจฉัยและคําพิพากษาคดีปกครองที่ถึงที่สุดแลว เปนตน  

(๖) ใหการศึกษาแกภาคประชาชนโดยการเสริมสรางความรูและจิตสํานึก 
แกประชาชนใหรับรูและรับทราบหนาท่ีของตน โดยอาจเสนอใหมีการทําประชามติในแตละโครงการ 
ของรัฐท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การสรางเขื่อน การสรางเตาเผาขยะ เปนตน 
และปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกความรับผิดชอบและใหเขามามีบทบาทตรวจสอบการทํางาน 
ของภาครัฐและฝายการเมือง 

(๗) ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดยมุงเนนการใหการศึกษาในทุกระดับชั้น 
ปลูกฝงคานิยมแกคนในสังคมใหเหน็ความสําคัญของหลักคุณธรรมและจริยธรรม และกําหนดใหเปนหนึง่ 
ในวิชาบังคับของหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

(๘) สรางผูนําตนแบบและผูนําทางความคิดของประชาชนโดยการแสดง
วิสัยทัศนและสะทอนบทบาทการรับรูใหกับสังคมเพ่ือกระตุนและสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับ 
ภาคประชาสังคม และปลูกฝงคานิยมความเปนเจาของทรัพยากรของชาติรวมกัน โดยใหประชาชน
สามารถแสดงความเห็นหรือคัดคานโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคสวนรวมได 
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ขอสรุป 

ขาราชการพลเรือนสามัญ (ขาราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม) เปนขาราชการ
ท่ีมีความใกลชิดกับฝายการเมืองมากท่ีสุด เพราะเปนผูท่ีจะตองรับนโยบายโดยตรงจากฝายการเมือง 
ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หากขาราชการพลเรือนสามัญ 
และระบบราชการไดรับผลกระทบจากระบบอุปถัมภในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการอุปถัมภ 
ท่ีเกิดจากฝายการเมือง หรือท่ีเกิดจากขาราชการเอง หรือท่ีเกิดจากความรวมมือซึ่งกันและกัน 
ระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจํา รวมท้ังการอุปถัมภดานการแตงตั้งโยกยาย การจัดซื้อ 
จัดจาง การเอื้อประโยชนเพ่ือตนเองและผลประโยชนทับซอน ตลอดจนการอุปถัมภที่เกิดจากการใช
ชองวางของกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น จนเปนผลตอเนื่อง 
ใหการบริหารงานบุคคลภายในองคกรเกิดปญหาการแตกความสามัคคีภายในองคกร ขาราชการ 
ขาดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานและไมแนใจในความกาวหนาในสายงาน ไมยึดถือหลักวิชาการ  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งเปนหลักการของระบบคุณธรรม และทําใหการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ไมเปนท่ีศรัทธาของประชาชน นับเปนสภาพปญหาท่ีตองการการแกไข
โดยเรงดวน 

 
 
 

ขาราชการทหาร คือ ทหารประจําการและขาราชการกลาโหมพลเรือนท่ีบรรจุ 
ในตําแหนงอัตราทหาร ในหนวยงานทางการทหาร ประกอบดวย ขาราชการกระทรวงกลาโหม 
ท่ีเปนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท่ีขึ้นทะเบียน 
กองประจําการ และบุคคลท่ีถูกเรยีกเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขาราชการทหาร มีหนาท่ีในการพิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงของประเทศ
จากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายใน ปราบปรามการกบฏและจลาจล พิทักษรักษาปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุน
ภารกิจอื่นของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการชวยเหลือประชาชน รวมทั้ง 
การปฏิบัติอื่นที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

บุคลากรของกระทรวงกลาโหมมาจากแหลงท่ีมา ๒ แหลง คือ การผลิตของกระทรวง 
กลาโหมเอง เชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนจาอากาศ  
และจากแหลงผลิตภายนอก คือ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร ที่สําคัญมีดังนี้ 
๑) พระราชบัญญตัิจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

๓.๒ ขาราชการทหาร 
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๔) พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๕) ขอบงัคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน และลดตําแหนงขาราชการ

กลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๖) ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗) ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
๘) ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศและการเล่ือนยศของขาราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๙) ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 ๑๐) ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
องคกรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร 
โดยท่ีมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา “การบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย 
และตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด” จากบทบัญญัติดังกลาวจึงทําใหกระทรวงกลาโหมเปนหนวยงาน
สูงสุดในการบริหารจัดการกําลังพล อยางไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวของ คือ (๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกําหนดเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่และการแบงสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การจัดระเบียบราชการในกระทรวงกลาโหม  
การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร และ (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกําหนดเกี่ยวกบัระเบยีบขาราชการทหารในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิประโยชน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง ฯลฯ ก็ไดบัญญตัิใหมคีณะกรรมการเปนการเฉพาะ
เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหารในภาพรวมทุกเหลาทัพ 
ดังนี้     

๑) คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม  
มาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก  
ผูบัญชาการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ เปนกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหเจากรมเสมียนตราเปนผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และมาตรฐานในการพิจารณาแตงตั้งนายทหาร

ชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม เพ่ือใหการบริหารจัดการกําลังพลมีประสิทธิภาพและเปนประโยชน 
ในการบริหารราชการ ตลอดจนมีความโปรงใส และเปนธรรม  

(๒) พิจารณากล่ันกรองผูท่ีคณะกรรมการของแตละสวนราชการทหารเสนอ  
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายทหารชั้นนายพล 

(๓) ใหความเห็นชอบในการเสนอขอแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลแลวใหรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงกลาโหมเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลตอไป 
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๒) คณะกรรมการขาราชการทหาร 

มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ขาราชการทหาร (กขท.) จํานวนไมเกินสิบสองคน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนประธาน  
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการซึ่งเปนผูแทน
กรมราชองครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรอื กองทัพอากาศ กรมการเงินกลาโหม 
กรมพระธรรมนญู และกรมเสมียนตรา สวนราชการละหนึง่คน และจากนายทหารสัญญาบตัรประจําการ 
หรือนอกประจําการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในหลักราชการและตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
อีกไมเกินสามคน โดยใหกรรมการซึ่งแตงตั้งจากกรมเสมียนตราเปนเลขานุการ 

มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดให
คณะกรรมการขาราชการทหารมีหนาท่ีเสนอแนะและใหคําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบขาราชการ
ทหารแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมายและตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

ทั้งนี้ เรื่องที่คณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณาและมีมติเพ่ือนํามาออกเปน
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังของกระทรวงกลาโหม 
ไดแก สิทธิกําลังพลในดานตาง ๆ ของทหารในเหลาทหารบก เรือ อากาศ ทุกสังกัด ทุกระดับหนวย  
ทุกชั้นยศ ตั้งแตพลทหารกองประจําการ (ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร) พลทหารประจําการ 
(พลอาสาสมัคร, ทหารพราน) นักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม นายทหารประทวน นายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารชั้นนายพล และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร รวมทั้ง
กําลังพลที่รับผิดชอบทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  

๓.๒.๑ การบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร 
๑) การบรรจุ  

การบรรจุบุคคลเขารับราชการทหาร มีการกําหนดหลักเกณฑปฏิบัติ และการใช
อํานาจไวอยางชัดเจน ตั้งแตขั้นตอนการประกาศสรรหา การกําหนดคัดเลือก การประกาศผลคัดเลือก 
และการอนุมัติตัวบุคคลท่ีไดรบัการคดัเลือก โดยในสวนการตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเขารับการคัดเลือก 
มีปจจัยประกอบการพิจารณา ไดแก คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ การตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม พฤติการณ ความไววางใจ และผลการตรวจสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต 

ทั้งนี้ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน และลด
ตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ผูมีอํานาจส่ังบรรจุบุคคลเขารับราชการทหาร คือ 

(๑) ตําแหนงต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบัญชาการกองพล 
ผูบังคับการกองเรือ ผูบญัชาการกองพลบินหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูส่ัง 

(๒) ตําแหนงชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูส่ัง เวนแต
ตําแหนงตั้งแตชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป
พระมหากษัตริยจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

 



- ๗๗ - 
 

๒) การยายและการเลื่อนตําแหนง  
การยายและการเล่ือนตําแหนงเปนผลจากการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่งหนวยตองประเมินผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เพ่ือนําไปสูการพิจารณาความดีความชอบ 
เปนบําเหน็จประจําป โดยมีปจจัยประกอบการพิจารณา ไดแก คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงอัตรา  
และจํานวนปที่รับราชการ 

การพิจารณาการยายและเล่ือนตําแหนงดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบดวย หัวหนาหนวยหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน หัวหนาหนวยรอง ขาราชการ 
และบุคคลท่ีสังกัดในหนวยนั้น เปนกรรมการ โดยคณะกรรมการจะสรุปผลการพิจารณาพรอมหลักฐาน
ประกอบเสนอหนวยเจาของตําแหนงอัตรา เพ่ือเสนอตอผูมีอํานาจส่ังตอไป 

ทั้งนี้ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน และลด
ตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผูมีอํานาจส่ังยายและเล่ือนตําแหนงขาราชการกลาโหม คือ 

(๑) ตําแหนงต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับกองรอย  
ผูบังคับการเรือชั้น ๓ หรือตนเรือชั้น ๒ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูส่ัง 

(๒) ตําแหนงชั้นสัญญาบัตร 
(๒.๑) ตั้งแตชั้นผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ หรือตนเรือชั้น ๒  

ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเทาลงไป ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ 
ผูบญัชาการกองพลบินหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูส่ัง เวนแตการยายซึ่งเปนการเปล่ียนพรรค เหลา จําพวก
หรือวิทยาการในหนาที่ หรือการเล่ือนตําแหนง ใหเปนไปตาม (๒.๒) 

(๒.๒) ตั้งแตชั้นผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองบินหรือเทียบเทา
ลงไป ใหปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ เปนผูส่ัง 

(๒.๓) ตั้งแตชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน 
หรือเทียบเทาขึ้นไป พระมหากษัตรยิจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

๓) การแตงตั้งยศและการเลื่อนยศ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศและการเล่ือนยศของขาราชการ

ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหการแตงตั้งยศใหแกผูซึ่งบรรจุเขารับราชการใหม  
ตองแตงตั้งจากผูมีวิทยฐานะและคุณลักษณะตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศทหาร 
ซึ่งโดยทั่วไปใหแตงตั้งยศต่ําสุดกอน คือ นายทหารประทวน ใหแตงตั้งยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี  
และนายทหารสัญญาบัตร ใหแตงตั้งยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี สวนการเล่ือนยศ มีหลักเกณฑ  
คือ ตองมีตําแหนงอัตราท่ีจะเล่ือนได มีจํานวนปท่ีรับราชการตามท่ีกําหนด และรับเงินเดือนไมต่ํากวา 
ชั้นเงินเดือนชั้นต่ําสุดของยศที่จะเล่ือน (ยกเวนการเล่ือนยศต่ํากวาชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี 
ลงไป) 
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ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยยศทหาร กําหนดให 
(๑) ผูใดจะเปนทหารสัญญาบัตรยศชั้นใดไดนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งขึ้น  
(๒) ผูใดจะเปนนายทหารประทวนชั้นใดไดนั้น ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการท่ีขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก 
ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศออกประทวนแตงตั้งผูอยูใตบังคับบัญชาได 

๔) การแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล  
ถือปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมพิจารณาผูท่ีสมควร 

จะไดรับการเสนอแตงตั้ง โดยกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับเสนอแตงตั้ง และแนวทางการพิจารณา 
โดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน ไดแก อาวุโสทางทหาร ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน 
ความประพฤติ จริยธรรม และความรูความสามารถ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนายทหาร
ชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม 

(๒) คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม
พิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีคณะกรรมการของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเสนอแตงตั้ง นําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมนําเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความ 
กราบบังคมทูลตอไป 

๕) การจัดลําดับอาวุโสของขาราชการทหารประเภททหารประจําการ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการ

ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนี้ 
(๑) ผูที่มียศทหารสูง เปนผูมีอาวุโสสูงกวาผูที่มียศทหารต่ํา 
(๒) ผูที่มียศทหารเทากัน ผูที่ไดรับยศกอนเปนผูมีอาวุโสสูงกวา 
(๓) ผูท่ีมียศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรา จอมพล  

จอมพลเรือ จอมพลอากาศ เปนผูมีอาวุโสสูงกวาผูรับเงินเดือนอัตรา พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 
และผูท่ีมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรา พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ  
นาวาอากาศเอกพิเศษ เปนผูมีอาวุโสสูงกวาผูรับเงินเดือนอัตรา พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 

(๔) ผูท่ีมียศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรา จอมพล  
จอมพลเรือ จอมพลอากาศ กอน เปนผูมีอาวุโสสูงกวาผูรับเงินเดือนอัตรา จอมพล จอมพลเรือ  
จอมพลอากาศภายหลัง และผูท่ีมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรา พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ กอน เปนผูมีอาวุโสสูงกวาผูท่ีรับเงินเดือนอัตรา พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ภายหลัง 

(๕) ผูท่ีไดรับยศเทากันและพรอมกัน ใหพิจารณาการไดรับยศยอนหลังไปตามลําดับ 
จนถึงยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หากยังไมไดขอยุติใหถือลําดับอาวุโสในประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งจะเปนไปตามลําดับอาวุโสที่หนวยเสมอ 
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(๖) ผูที่ไดรับวาที่ยศเทากันและพรอมกัน ใหถือลําดับอาวุโสในคําส่ังแตงตั้งวาที่ยศ
ของกระทรวงกลาโหม 

๖) วินัย 
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดใหความหมายของคําวา 

“วินัย” ไววา วินัยทหารนั้น คือ การท่ีทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร ซึ่งวินัย 
เปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน
ใหถือวาผูนั้นกระทําผิด และหากทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหาร ผูนั้นจักตองรับทัณฑและอาจตอง 
ถูกปลดจากประจําการหรือถูกถอดจากยศทหาร โดยทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหาร มีกําหนด
เปน ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก ขัง และจําขัง ทั้งนี้ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑ 
แกผูกระทําผิดไดนัน้ คือ ผูบังคับบัญชาหรอืผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบญัชาตามท่ีกระทรวงกลาโหม 
สวนราชการที่ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 

อยางไรก็ตาม ในสวนของการลงทัณฑนั้น พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดกําหนดวากอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถวนถี่
แนนอนวา ผูท่ีจะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึงส่ังลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑ
ไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอยีด
แลวตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ นอกจากนี้  
ในสวนของวิธีรองทุกขตามมาตรา ๒๑ ยังไดบัญญัติวา “ในการท่ีจะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบ
เรียบรอยอยูเสมอ ยอมเปนการจําเปนท่ีผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑ
อยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบางคนอาจใชอํานาจในทางท่ีผิดยุติธรรม ซึ่งเปนการสมควรที่จะให
ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปนระเบียบไมกาวกาย”  

๗) มาตรฐานจริยธรรมของขาราชการทหาร 
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดมาตรฐานความประพฤติของกําลังพลไวเปนหลัก

ปฏิบัติในประมวลจริยธรรมตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให
ขาราชการกระทรวงกลาโหมตองยึดถือและปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ 
ดังนี้ 

(๑) การเชิดชูและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
(๒) การพิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตรยิ 
(๓) การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
(๔) การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
(๕) การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๖) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๗) การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๘) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบ

ของกฎหมาย 
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(๙) การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 
 (๑๐) การมจิีตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
 (๑๑) การมุงเนนผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน และมีคณุภาพโปรงใสตรวจสอบได 
 (๑๒) การยึดมั่นในระเบยีบ คําส่ัง ขอบังคับ และแบบธรรมเนยีมของทหารอยางเครงครดั 
 (๑๓) การเชิดชูและรักษาไวซึ่ง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร 
 (๑๔) การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําส่ังอยางเครงครัด ท้ังการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 

การฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี ้ถือเปน
การกระทําผิดวินัย จักตองรับโทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียม 
ของขาราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ 

๓.๒.๒ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร 
จากการศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร เนื่องจาก 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานความมั่นคงเปนหลักสําคัญ การบังคับบัญชาทหารจึงจําเปน 
สําหรับการมีเอกภาพ ดังนั้น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร 
จึงมักจะใหความสําคัญและขึ้นอยูกับตัวของผูบังคับบัญชาเปนหลัก การใชดุลพินิจจึงมักจะถูกนํามาใช
อยูตลอดเวลาและอยางกวางขวาง จนบางครั้งอาจทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรมจากผลการใชดุลพินิจดังกลาว ท้ังนี้ พบวามีประเด็นดานการบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการทหารท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจนําไปสูการใชระบบอุปถัมภและมีความแตกตางจากขาราชการ
พลเรือนสามัญและขาราชการประเภทอื่น สามารถสรุปไดดังนี้  

๑) กฎหมายบางฉบับประกาศใชมายาวนาน และไมไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในสถานการณปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติวาดวย 
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ที่ไดประกาศใชมายาวนาน ซึ่งแมจะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสม
กับกาลสมัยมาโดยลําดับก็ตาม แตการแกไขเพ่ิมเติมครั้งหลังสุดมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงสงผลให
บทบัญญัติในบางมาตราอาจไมสอดคลองกับกาลปจจุบัน และอาจสงผลใหพระราชบัญญัติดังกลาว 
ขาดหลักการและรายละเอียดบางประการที่สมควรบัญญัติใหชัดเจนในตัวบทกฎหมาย 

๒) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๘ ที่กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการทหารมีหนาที่เพียง
เสนอแนะและใหคําปรึกษาในเรื่องที่เกีย่วกับระเบียบขาราชการทหารแกรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เทานั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ ท่ีกําหนดเกี่ยวกับการออกอนุบัญญัต ิ
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหารใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดดวยแลว 
คณะกรรมการขาราชการทหารจะมีบทบาทเปนเพียงคณะกรรมการท่ีปรึกษาและเปนองคกรกํากับดแูล
ดานสิทธิประโยชนของขาราชการทหารเทานั้น ทําใหคณะกรรมการขาราชการทหารซึ่งควรจะเปนองคกร
กํากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมใหเกิดประสิทธิภาพ ความโปรงใส 
และความเปนธรรม ตองขาดบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญดังกลาว ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคณะกรรมการ
ขาราชการทหารไมไดมีบทบาทอยางแทจริงในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร  
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๓) กระบวนการบริหารงานบุคคล อันไดแก การแตงตั้ง การเล่ือนหรือลดตําแหนง 
การยาย การโอน การเล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากราชการของขาราชการทหาร ซึ่งมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 
คําส่ัง และระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม นั้น แตเนื่องจากกฎหมาย ขอบังคับ คําส่ัง  
และระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมท่ีเกี่ยวของมีอยู เปนจํานวนมาก จึงอาจทําใหเกิด 
ความไมชัดเจนและเปนธรรมในการบังคับใชและในบางกรณีอาจเปนปญหาในทางปฏิบัติ  

๔) กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีแตละสวนราชการทหารใชในการบริหาร 
งานบคุคลยังมีไมเหมือนกัน เชน การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายวิชาชีพเพ่ือใชในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยาย บางเหลาทัพกําหนดไวชัดเจน แตบางเหลาทัพไมไดกําหนดไว เปนตน 

๕) การบริหารงานบุคคลในรูปของคณะกรรมการตาง ๆ ยังขาดระบบตรวจสอบ
ถวงดุลที่มีประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของบุคคลในองคกร ซึ่งแมวาพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จะไดกําหนดใหการบริหารจัดการกําลังพลเปนไปตามกฎหมาย 
และตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด แตในทางปฏิบัติพบวา กระบวนการแตงตัง้โยกยายของหนวยทหาร
บางแหง แมจะตองดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่ตองมีการพิจารณารวมกันแตมิไดดําเนินการ
ในทางปฏิบัติ รวมถึงไมมีการจัดทําหลักฐานหรือรายงานการประชุมเพ่ือแสดงผลการพิจารณาดังกลาว 

๖) การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในเรื่องการบริหารงานบุคคลยังไมมีการพิจารณา
ใหเปนไปตามกรอบหรือปจจัยท่ีใชประกอบการพิจารณาตามกฎขอบังคับไวอยางชัดเจน ผูบังคับบัญชา
มักใชดุลพินิจสวนตนอยูเสมอจนทําใหผูใตบังคับบัญชาไมไดรับความเปนธรรม  

๓.๒.๓ แนวทางการแกไขปญหา 
๑) ควรทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการทหารใหตองเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
รวมทั้งควรทบทวน ปรับปรุง และรวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลท่ีแตละสวนราชการทหารใชบังคับอยูใหมีความเหมาะสมกับสังคมขาราชการทหารในปจจุบัน 
และอนาคต ตั้งแตเรื่องหลักเกณฑการบรรจุกําลังพลเขารับราชการ การปรับยาย การเล่ือนตําแหนง 
การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายวิชาชีพ (Career Path) และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชั้นยศ
ที่สูงขึ้น 

๒) ควรทบทวนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ในประเด็น
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการทหาร โดยพิจารณาความเปนไปไดในการใหคณะกรรมการ
ขาราชการทหารเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการทหารท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการทหาร  
ดังลักษณะ เชน หนวยงานราชการพลเรือนท่ีมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ ก.พ. 
กํากับดูแล เพ่ือใหการบริหารจัดการกําลังพลมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนในการบริหารราชการ 
ตลอดจนมีความโปรงใสและเปนธรรม รวมถึงการมีขอบังคับภายในสวนราชการของกองทัพตาง ๆ  
เพ่ือกําหนดระเบียบ ขั้นตอน วิธีการและปจจัยท่ีใชในการพิจารณาท่ีชัดเจน ดังเชน ในปจจุบันที่มี
คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้ งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม ตามมาตรา ๒๕  
แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับกระทรวงกลาโหม
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วาดวยการแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกําหนดวิธีการและปจจัยที่เปนกรอบดุลพินิจ 
ในการใชพิจารณาไวอยางชัดเจน ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถนํามาใชเปนแบบอยางที่ดีในการบรหิารจัดการ
กําลังพลในระดับต่ํากวาชั้นนายพลของทุกเหลาทัพได 

๓) ควรทบทวนและปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
ซึ่งบังคับใชมานานแลว โดยกําหนดความหมายของคําวาวินัย ใหมีความครอบคลุมท้ังการปฏิบัต ิ
ตามแบบธรรมเนียมทหาร การปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติท่ีทําใหกองทัพไดรับความเสียหาย รวมทั้ง
ความผิดวินัยอยางรายแรงอันเปนท่ีมาของโทษปลดออกหรือไลออก และการเพ่ิมเติมหลักประกันสิทธ ิ
ในการรองทุกขขอความเปนธรรม 

๔) ควรกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจในกระบวนการบริหารงานบุคคลใหมีขอบเขต 
ที่ชัดเจน การพิจารณาตัดสินใจตองอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมดวยปจจัยการพิจารณา 
ตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางแทจริง โดยกําหนดใหทุกสวนราชการทหารจัดทําหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลภายใตขอบเขตดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกเหลาทัพ รวมท้ังกําหนดให 
คณะกรรมการฯ และผูมีอํานาจพิจารณาตองมีการประชุมรวมกันแบบเปนทางการและมีการบันทึก
รายงานผลการประชุมและแสดงเหตุผลของการใชดุลพินิจในการแตงตั้งโยกยายหรือเล่ือนตําแหนงไว
เปนลายลักษณอักษร 

๕) ควรกําหนดใหการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร
ตั้งแตการแตงตั้ง การเล่ือนหรือลดตําแหนง การยาย การโอน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การดําเนินการ 
ทางวินัย และการออกจากราชการ โดยเฉพาะในชั้นยศระดับสูง เชน ตําแหนงชั้นนายพล หรือตําแหนง 
ท่ีสําคัญตอการกําหนดนโยบายการปกครองบังคับบัญชา ใหตองดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
ที่ชัดเจนเปนที่ยอมรบัของคนทั่วไป และควรกําหนดใหมีมาตรการในการตรวจสอบถวงดลุคณะกรรมการ
ตาง ๆ ใหปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบของกฎหมาย มิใชดวยอิทธิพลและความพอใจของผูมีอํานาจฝายเดียว 

ขอสรุป 
ทหาร มีหนาท่ีพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย 

ผลประโยชนของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และการพัฒนาประเทศ การบริหารงานบุคคลของขาราชการทหาร ตั้งแตการบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
การปรับยาย การเล่ือนตําแหนง การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายวชิาชีพ โดยเฉพาะการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงระดับผูบังคับบัญชา จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิง 

จากการศึกษาวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลในกองทัพ พบวาปญหาหนึ่ง 
ที่อาจเปนเหตุของระบบอุปถัมภ คือ กฎหมาย รวมท้ังกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหาร 
งานบุคคลในปจจุบัน ยังไมครอบคลุมเรื่องการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของทุกสวนราชการทหาร 
ใหเกิดความเปนธรรม และยังมีชองวางในทางปฏิบัติที่เปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาในกองทัพสามารถ 
ใชดุลพินิจโดยขาดการตรวจสอบถวงดุลเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
อยางแทจริง กรณีดังกลาวอาจเปนชองทางใหผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจตามอําเภอใจในการ
โยกยายหรือพิจารณาความดีความชอบโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกฎหมายกําหนด หรือโดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายหรือขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจ  
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ซึ่งยอมจะสงผลถึงขวัญกําลังใจของขาราชการทหารท่ีจะตองมีจิตเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่
พิทักษรักษาความมั่นคงในพ้ืนที่สูรบเส่ียงอันตราย หากขาราชการทหารคิดแตจะอยูในพ้ืนที่สวนกลาง
ปฏิบัติงานสบายไดใกลชิดผูบังคับบัญชาชั้นสูงกันหมด ก็จะเปนคานิยมท่ีไมดีของขาราชการทหาร 
และสงผลเสียหายตอความมั่นคงของประเทศชาติ 

ดังนั้น จึงควรกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใหมีขอบเขตชัดเจน
ภายใตหลักเกณฑสําคัญสามประการ คือ หลักความสมเหตุสมผลท่ีจะทําใหการใชอํานาจนั้นบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคของกฎหมายท่ีใหอํานาจ หลักความจําเปนโดยเลือกมาตรการท่ีกระทบกระเทือน 
ตอสิทธิเสรีภาพของผูอยูใตอํานาจใหนอยท่ีสุด และหลักการใชอํานาจนั้นตองเกิดประโยชนตอกองทัพ
และประเทศชาติมากกวา เพ่ือใหการใชดุลพินิจนั้นอยูบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
และเกิดประโยชนตอทางราชการทหารอยางแทจริง 

 
 
 

ขาราชการตํารวจ คือ บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้ง 
หรือส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐดวย 

ขาราชการตํารวจ มีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราช
อาคันตุกะ และการรักษากฎหมาย คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอย
ของสังคม บริการชุมชนใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการ
เพ่ือนําผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี มีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนหัวหนาสวนราชการ และเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติรองจากนายกรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ  
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ 
โดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน โดยใหผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ และใหประธานกรรมการโดยคําแนะนําของผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ แตงตั้งขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีขึ้นไปจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
 

๓.๓ ขาราชการตํารวจ 
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กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ ที่สําคัญมีดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๒) กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุ

เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๓) กฎ ก.ตร. วาดวยการโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการตํารวจหรือการโอนพนักงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔) กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตัง้ขาราชการตํารวจผูไดรับอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรี

ใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ กลับเขารับราชการเปนขาราชการตาํรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๕) กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจผูออกจากราชการไปแลว

กลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๖) กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตํารวจ 

หรือการบรรจุและแตงตั้งพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงาน 
ไปแลว กลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗) กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงตั้งขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๘) กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙) กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ 
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี  
เปนประธาน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนรองประธาน เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแหงชาติ  
และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับ
เลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน โดยใหผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
เปนเลขานุการ และรองผูบญัชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการขาราชการตํารวจมีอํานาจหนาที่สําคัญในการ
กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ 
ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้ง
กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพ่ือใหสํานักงานตํารวจแหงชาติบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

๓.๓.๑ การบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ 
๑) การบรรจุ 

มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจตองบรรจุจากบุคคลผูไดรับคัดเลือกหรือสอบแขงขันได  
โดยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ ปจจุบันเปนไปตาม กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
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คัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

๒) การรับโอนและการบรรจุกลับ 
มาตรา ๖๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให

ขาราชการประจําประเภทอื่นอาจโอนมารับราชการเปนขาราชการตํารวจได ทั้งนี้ ตามกฎ ก.ตร. วาดวย
การโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการตํารวจหรือการโอนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตาํรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการโอนขาราชการประเภทอื่นมารับราชการ
ตํารวจมีขั้นตอน คือ หนวยเสนอเรื่องมาท่ีสํานักงานกําลังพล จากนั้นสํานักงานกําลังพลจะตรวจสอบ
ตําแหนง อัตราวาง ความจําเปนและประมวลเรื่องเสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณา  
หากสํานักงานตํารวจแหงชาติอนุมัติก็จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลประวัติของผูขอโอนพรอมท้ัง 
มีหนังสือทาบทามไปยังตนสังกัดเดิม กรณีที่หนวยงานตนสังกัดเดิมมีขอขัดของก็จะไมสามารถดําเนินการ
ตอไป แตหากไมขัดของและหลักฐานครบถวนก็จะประมวลเรื่องเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือขอ
อนมุัติจากคณะกรรมการขาราชการตํารวจและออกคําส่ังรับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง 

มาตรา ๖๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให  
(ก) ขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ  
(ข) ขาราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแลว และ (ค) ขาราชการประเภทอื่นซึ่งออกจากราชการ 
หรือออกจากงานไปแลว อาจขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจได ท้ังนี้ ตาม (ก) กฎ ก.ตร.  
วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจผูไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการ  
ไปปฏิบัติงานใด ๆ กลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข) กฎ ก.ตร. วาดวย 
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจผูออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ค) กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตํารวจ
หรือการบรรจุและแตงตั้งพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปแลว กลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวแตกรณี โดยการบรรจุกลับมีขั้นตอน
คือ หนวยเสนอเรื่องมาท่ีสํานักงานกําลังพล จากนั้นสํานักงานกําลังพลจะตรวจสอบประวัติ ตําแหนง 
อัตราวาง และประมวลเรื่องเสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณา หากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เห็นวาไมมีความจําเปนตองรับกลับก็จะระงับเรื่อง แตถาจําเปนก็จะอนุมัติใหดําเนินการบรรจุกลับ  
โดยหากเปนตําแหนงระดับผูบังคับการขึ้นไปจะตองนําเสนอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติดวย หลังจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและคณะกรรมการขาราชการตํารวจอนุมัติ
แลวก็จะออกคําส่ังบรรจุและแตงตั้งกลับเขารับราชการ หากกรณีเปนตําแหนงระดับผูบัญชาการขึ้นไป
ตองโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

๓) การแตงตั้งโยกยายและสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
การแตงตั้งขาราชการตํารวจมีหลักเกณฑการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น 

และหลักเกณฑการแตงตั้งสับเปล่ียนหมุนเวียนในระดับตําแหนงเทาเดิม ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบ กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงตั้งขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในการคัดเลือก การทําความตกลงกัน การใหความเห็นชอบ และการแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติลงมานั้น 
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ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู
ความสามารถประกอบกัน  

นอกจากนี้ กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงตั้งขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๘ 
ยังกําหนดใหการคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจตองพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนรอยละ 
๓๓ ของจํานวนตําแหนงวางในแตละระดับตําแหนง 

ทั้งนี้ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตาํรวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปญหา 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ ไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งขาราชการตํารวจไว ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คัดเลือก
รายชื่อขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติหรือรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
แลวเสนอคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลวใหนายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๒) ตําแหนงจเรตํารวจแหงชาต ิรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิผูชวยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ และผูบังคับการ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคัดเลือก
รายชื่อขาราชการตํารวจเสนอคณะกรรมการขาราชการตํารวจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๓) ตําแหนงรองผูบังคับการ ผูกํากับการ รองผูกํากับการ สารวัตร รองสารวัตร  
ผูบังคับหมู และรองผูบังคับหมู กรณีในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนผูส่ังแตงตั้ง สวนกรณีในกองบัญชาการท่ีมิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
ใหผูบัญชาการเปนผูส่ังแตงตั้ง 

๔) การแตงตั้งยศ 
กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให 

การแตงตั้งยศใหแกผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจใหแตงตั้งยศต่ําสุดกอน คือ ขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนใหแตงตั้งยศสิบตํารวจตรี และขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหแตงตั้งยศรอยตํารวจตรี 
สวนการแตงตั้งยศสูงขึ้น มีหลักเกณฑ คือ ตองดํารงตําแหนงซึ่งมีระดับเงินเดือนของชั้นยศที่จะแตงตั้งได 
มีจํานวนปที่รับราชการตามท่ีกําหนด และรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําสุดของยศที่จะแตงตั้ง 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให 
(๑) การแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 
(๒) การแตงตัง้ยศตาํรวจชัน้ประทวน ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบังคับบญัชา

ระดับผูบัญชาการขึ้นไปซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูส่ังแตงตั้ง 
๕) การจัดลําดับอาวุโส 

ถือปฏิบัติตามขอ ๑ ของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต ิฉบับท่ี ๘๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการตํารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

(๑) ผูมียศสูงกวา (ไมรวมถึงยศที่ไดรับจากการแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ) เปนผูมีลําดับ
อาวุโสสูงกวา 
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(๒) ถามียศเทากัน ใหผูท่ีดํารงตําแหนงระดับนั้นในกรมตํารวจและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาตินานกวา เปนผูมีลําดับอาวุโสสูงกวา 

(๓) ถาดํารงตําแหนงตาม (๒) นานเทากัน ใหผูท่ีดํารงตําแหนงระดับถัดลงไป 
นานกวาตามลําดับจนถึงตําแหนงระดับรองสารวัตร เปนผูมีลําดับอาวุโสสูงกวา 

(๔) ถาดํารงตําแหนงระดับถัดลงไปตาม (๓) นานเทากัน ใหผูที่มีระยะเวลา 
การดํารงตําแหนงชั้นสัญญาบัตรนานกวา เปนผูมีลําดับอาวุโสสูงกวา 

(๕) ถามีระยะเวลาการดํารงตําแหนงชั้นสัญญาบัตรนานเทากัน ใหผูท่ีมีอายุ
มากกวา เปนผูมีลําดับอาวุโสสูงกวา 

๖) วินัย 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหขาราชการตํารวจตองถือ

และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจ และตอง
รักษาวินัยโดยเครงครัด พรอมท้ังกําหนดลักษณะการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา ๗๘  
และลักษณะการกระทําผิดวินัยอยางรางแรงตามมาตรา ๗๙ โดยกําหนดโทษทางวินัยไว ๗ สถาน คือ 
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ตัดเงินเดือน ปลดออก และไลออก ทั้งนี้ กรณีการกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน 
ตามควรแกกรณี สวนกรณีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจ คือ (๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับ
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (๒) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงตั้งแตจเรตํารวจ
แหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา (๓) ผูบัญชาการหรือตําแหนง
เทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูบังคับการหรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น (๔) ผูบังคับการ
หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูกํากับการหรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น 
ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี 

๗) จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
เพ่ือใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น คณะกรรมการขาราชการตํารวจจึงกําหนดประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจขึ้น เพ่ือใชเปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ 
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดีและเปนมาตรฐาน  

ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบทายกฎ 
ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) ประกอบดวย  
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธาน
ของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร และสวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
ประกอบดวย (๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการตํารวจเพ่ือใหประชาชนศรัทธาเชื่อมั่นและยอมรับ และ (๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ 
ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของวิชาชีพตํารวจที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัต ิ
เพ่ือธํารงไว ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ 
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๓.๓.๒ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ 
กระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจเปนไปในลักษณะรวมศูนย 

หลักเกณฑและวิธีการมีลักษณะของการเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจไดคอนขาง
กวางขวาง อีกท้ังมีลักษณะของการแทรกแซงการใชดุลพินิจโดยบุคคลและคณะบุคคลจนทําให 
ผลการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  
และบางกรณีมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติ มีความไมเปนธรรมทางปกครอง และอาจถึงขั้นเขาขาย 
การตีความกฎหมายหรือบิดเบือนกฎหมายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีอํานาจ ซึ่งลวนสงผล 
ตอความถูกตองและเปนธรรมในการแตงตั้งขาราชการตํารวจ ทําใหขาราชการตํารวจเสียขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยสรุปดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหมีคณะกรรมการ 
นโยบายตํารวจแหงชาติเปนองคกรกําหนดและกํากับนโยบาย และมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
เปนองคกรรับผิดชอบกํากับดูแลตรวจสอบแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ 
ท้ังสองคณะมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติมีอํานาจ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูบัญชาการตาํรวจแหงชาติ และคณะกรรมการขาราชการตํารวจมีอํานาจ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการตํารวจตั้งแตตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติลงมาถึง
ตําแหนงผูบังคับการ ซึ่งจะเหน็ไดวา นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายการเมืองสามารถครอบงํา กํากับ และควบคุม
กิจการตํารวจ ท้ังในสวนนโยบายและการบริหารงานบุคคล  

๒) โครงสรางของคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปดโอกาสใหมีการใชระบบอุปถัมภ
เขามาแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรรหาและแตงตั้งตําแหนงผูทรงคุณวุฒ ิ
มีการใชกลอุบายบางประการเพ่ือใหคนสนิทหรือผูใตบังคับบัญชาของผูมีอํานาจเขามาเปนกรรมการ
ขาราชการตํารวจเพ่ือวางรากฐานการใชระบบอุปถัมภเพ่ือเอื้อตอประโยชนสวนตนหรือเฉพาะกลุม  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบรรจุ แตงตั้ง และยายก็อาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอการพิจารณาได 
ซึ่งเปนสาเหตุการรองเรียนของขาราชการตํารวจที่ไมไดรับความเปนธรรมในการบรรจุ แตงตั้ง และยาย 

๓) ขาราชการตาํรวจเปนขาราชการท่ีมีความใกลชิดกับฝายการเมืองทั้งในระดับชาติ
และทองถิ่น เนื่องจากขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีและเปนการปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับประชาชนโดยตรง  
จึงเกิดปญหาการแทรกแซงทางการเมืองในการแตงตั้งผูนําองคกรตํารวจ เกิดการวิ่งเขาหาฝายการเมือง
และผูมีอํานาจ ทําใหระบบบริหารงานบุคคลภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติเสียหายไปจนถึง 
ระดับสถานีตํารวจ ประกอบกับโครงสรางและระบบงานของตํารวจไทยเปนไปในลักษณะการรวมศูนย
อยูที่สวนกลาง ซึ่งมักเปนไปตามการชี้นําหรือการส่ังการของผูมีอํานาจหรือฝายการเมือง นอกจากนี้  
การท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมาโดยการเลือกจากฝายการเมือง ทําใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
อาจไมมีเสถียรภาพในการดํารงตําแหนง ขาดอิสระ และตองยอมทําตามขอส่ังการของฝายการเมือง  
ไมกลาที่จะคัดคานในส่ิงที่ไมถูกตอง 

๔) การแตงตั้งขาราชการตํารวจบางกรณีไมเปนไปตามระบบคุณธรรม ปรากฏการใช
เงินและผลประโยชนซื้อขายแลกเปล่ียนเพ่ือใหดํารงตําแหนงสําคัญ เปนการกาวขามระบบอาวุโส  
มีการใชระบบเสนสายเพ่ือใหตนกาวหนา องคกรตํารวจจึงออนแอ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เพ่ือตอบสนอง
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ตอความตองการของประชาชนในดานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ไดอยางแทจริง 

๕) หลักเกณฑและวิธีการท่ีใชในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจยังมีลักษณะ 
ของการเปดโอกาสใหใชดุลพินิจ และมีชองวางใหเกิดการเลือกปฏิบัติหรือใชดุลพินิจท่ีไมเปนธรรม  
ขาดความยุติธรรม และขาดความโปรงใสในการแตงตั้งโยกยาย ซึ่งเปนปญหาท่ีส่ังสมมาชานาน 
ขาราชการตํารวจท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและมีความซื่อสัตยยุติธรรม มักไมไดรับ 
การพิจารณา แตขาราชการตํารวจท่ีมีความใกลชิดกับผูมีอํานาจและนักการเมืองมักจะไดรับการพิจารณา
ความดีความชอบ มีการแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนการตอบแทนบุญคุณ โดยการวางตัวบุคคลไวเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชนหรือเอื้อประโยชนอื่นใดใหแกกลุมทุน อันเปนการทุจริตคอรรัปชันในตําแหนงหนาท่ี 
และการฉอราษฎรบังหลวง นอกจากนี้ ยังพบการอุปถัมภในรูปแบบของการแกลงทําเปนไมรูไมเห็น 
ตอพฤติกรรมการกระทําผิดของผูมีอํานาจหรือขาราชการตํารวจดวยกันเอง เปนตน 

๖) ผูมีอิทธิพลในชุมชนหรือนักการเมืองอาศัยขาราชการตํารวจเปนเครื่องมือ 
ในการแสวงหาผลประโยชนและเปนชองทางเขาสูอํานาจทางการเมืองโดยมิชอบ หรือถามีอํานาจ 
ทางการเมืองอยูแลวก็จะใชอํานาจของตํารวจเปนเครื่องมือรักษาอํานาจนั้นไว ซึ่งการแทรกแซง 
การบริหารงานบุคคลในองคกรตํารวจยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของขาราชการตํารวจ  

๗) คุณภาพชีวิต เงินเดือน หรือผลตอบแทนของขาราชการตํารวจ หากเปรียบเทียบ
กับภารกิจของตํารวจท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา ถือวาอยูในเกณฑท่ีต่ํามาก จนอาจทําใหม ี
การแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ที่มิชอบดวยกฎหมาย  

๘) ดวยเหตุผลที่ขาราชการตํารวจเปนตนทางของกระบวนการยุตธิรรมและปฏิบัตงิาน
ใกลชิดกับประชาชนซึ่งหากมีการกระทําผิดเกิดขึน้ ประชาชนมักคาดหวังสิทธิพิเศษจากตํารวจวาจะชวย
ใหพนผิดได โดยมักมีการเสนอของกํานัลหรือสิทธิพิเศษ ไมวาจะเปนของมีคาหรือสินน้ําใจเล็ก ๆ นอย ๆ 
ซึ่งหากเปนประชาชนที่ไมไดมีทุนทรัพยมากนัก สินน้ําใจก็จะมีใหเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ แตหากผูกระทําผิด
เปนกลุมผูมีอิทธิพล มีอํานาจบารมี หรือมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับนักการเมือง ของกํานัลก็จะทวีมูลคา
มากย่ิงขึ้นอันเปนส่ิงจูงใจใหตํารวจอาจตัดสินใจปฏิบัติราชการนอกหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติการ 
ตามหนาที่ ซึ่งเปนท่ีมาและปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการอุปถัมภในระบบงานตํารวจ อันนําไปสูการทุจริต
คอรรัปชันในระดับชาติไดซึ่งเปนผลเสียหายตอประเทศชาติ 

๓.๓.๓ แนวทางการแกไขปญหา 
๑) ควรปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการตํารวจใหมีความเหมาะสมชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได เกิดความเปนธรรม  
ลดการใชดุลพินิจท่ีไมเปนธรรม เพ่ือปองกันปญหาการใชระบบอุปถัมภ การวิ่งเตนซื้อขายตําแหนง  
และการทุจริตตอหนาท่ี อีกทั้งเพ่ือเปนหลักประกันการทํางานของขาราชการตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มความสามารถ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

๒) ควรปรับปรุงโครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาที่ขององคกรกํากบันโยบาย
ตํารวจ คือ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ เพ่ือใหคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติเปนองคกร
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กําหนดนโยบายการบริหารงานกิจการตํารวจใหมีประสิทธิภาพ สามารถนํานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม 

๓) ควรปรับปรุงโครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีขององคกรกลางบริหาร 
งานบคุคลของขาราชการตํารวจ คือ คณะกรรมการขาราชการตาํรวจ โดยนําระบบคุณธรรมประกอบกบั
ความรูความสามารถของบุคคลมาใชพิจารณาในการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนง
กรรมการขาราชการตํารวจและลดจํานวนสัดสวนของกรรมการโดยตําแหนงลงใหเหลือแตเพียง
กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกหรือสรรหาเทานั้น เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปนองคกร
กลางบริหารงานบุคคลท่ีมีความเปนอิสระ ปราศจากการถูกครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความ 
เปนเอกภาพ ตลอดจนเปนองคกรรกัษากฎกติกาตาง ๆ ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 

๔) ควรกําหนดใหประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและประธานกรรมการ
ขาราชการตํารวจ ตลอดจนกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและกรรมการขาราชการตํารวจ  
ตองเปนขาราชการตํารวจหรืออดีตขาราชการตํารวจท่ีประกอบคุณงามความดี ทําประโยชนใหแก
องคกรและประเทศชาติจนปรากฏผลงานอันเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับนับถือของขาราชการ
ตํารวจ นอกจากนี้ ควรกําหนดใหประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและประธานกรรมการ
ขาราชการตํารวจมีที่มาจากการเลือกตั้งของขาราชการตํารวจท้ังประเทศ 

๕) สํานักงานตํารวจแหงชาติตองปลูกจิตสํานึกใหขาราชการตํารวจมีความรักในอาชีพ
และองคกร โดยผูนําองคกรและนายตํารวจระดับสูงตองเปนแบบอยางที่ดีในการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และมีจุดยืนในการทํางานเพ่ือสรางผลงานใหเปนท่ียอมรับของประชาชนและผูใตบังคับบัญชา รวมทั้ง
กลาเปนปากเสียงใหกับผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพ่ือเจริญเติบโตกาวเปนผูบริหารองคกร 
ในระดับสูงตอไปอีก อันจะเปนการสรางความสงางามในการดํารงตําแหนงและสรางความผูกพันกับ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งหากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาผูกพันและสงเสริมกันได ก็จะทําใหองคกร
เปนปกแผน สามารถทํางานรับใชประชาชนไดอยางเต็มที่โดยไมตองหวังพ่ึงพาอิทธิพลภายนอกหรือภายใน
ดวยการไปรับใชหรือซื้อขายตําแหนง และยังสามารถชวยควบคุมการแทรกแซงจากฝายการเมืองไดอีก
ทางหนึ่ง 

๖) ควรกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการอบรมวิชาหนาท่ีพลเมือง
และคุณธรรมจริยธรรมไวในหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยตํารวจและหลักสูตรการอบรมในสถาบัน
พัฒนาบุคลากรตาง ๆ เพ่ือเปนการสรางพ้ืนฐานสํานึกคณุธรรมและจริยธรรมของการปฏิบัติงานในระบบ
ราชการตํารวจตอไปในอนาคต 

๗) การปฏิรูปตํารวจเปนเรื่องท่ีตองใชความตอเนื่องและระยะเวลานาน ซึ่งแมจะมี
การศึกษาเสนอแนะมาตรการตาง ๆ มาแลวมากมาย แตการท่ีจะทําใหเกิดผลทางปฏิบัติเปนรูปธรรม 
ไดนั้น ที่สําคัญอยางย่ิง คือ จะตองเริ่มตนที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงในทุกตําแหนงท่ีมีอํานาจตามลําดบัชัน้ 
ในการปกครองบังคับบัญชา บริหารงานกําลังพลระดับลางจะตองไดรับการพิจารณาใหไดคนดีมีคุณธรรม 
เพ่ือเปนตัวอยางใหกับขาราชการตํารวจท่ัวไป และจะเปนผูมารักษากฎเกณฑตาง ๆ ใหเกิดส่ิงดี ๆ  
เปนธรรมขึ้นในสังคมขาราชการตํารวจ ดังคํากลาวท่ีวา “หัวไมสาย หางไมกระดิก” เชนนี้แลวการ
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดการปฏิรูปท้ังในเรื่องโครงสรางและการปฏิบัติหนาท่ี 
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ก็จะเกิดขึ้นไดจนเกิดเปนคานิยมใหมท่ีดีของสังคมตํารวจ และสงผลดีตอขวัญกําลังใจของขาราชการ
ตํารวจท่ัวไปและประชาชนที่จะไดรับผลกระทบไดในที่สุด 

๘) ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยกําหนดเกี่ยวกับ
บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในรูปแบบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) โดยใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ (๑) กต.ตร.ระดับชาติ  
(๒) กต.ตร. ระดับจังหวัด (๓) กต.ตร. ระดับสถานีตํารวจ ซึ่งในแตละระดับจะตองมีตัวแทน 
จากภาคประชาชนรวมเปนกรรมการ และใหมีหนาท่ีตรวจสอบติดตามการบริหารงานของขาราชการ
ตํารวจในทุกระดับ ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานแกรัฐบาล 
เพ่ือปรับปรุงกิจการตํารวจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ขอสรุป 
กฎเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจยังมีชองทางใหผูมีอํานาจ

หรือฝายการเมืองเขามาแทรกแซง และบิดเบือนไปจากหลักการตามกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการ 
ตาง ๆ ยังเปดชองวางใหผูบังคับบัญชาบางคนสามารถใชดุลพินิจในการพิจารณาไดอยางไมเปนธรรม  
อันเปนชองทางใหเกิดการวิ่งเตนซื้อขายตําแหนง สงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจ  
และเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยตรง ซึ่งแมจะมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจทําหนาที่เปนองคกร
กลางบริหารงานบุคคล แตก็ไมไดเปนหลักประกันวาการพิจารณาแตงตั้งโยกยายจะเกิดความเปนธรรม
เทาท่ีควร เนื่องจากยังอาจมีการแทรกแซงการใชดุลพินิจของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  
จนเปนผลใหการแตงตั้งโยกยายไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้น จึงควรปรับปรุง
องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ใหเปนองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลท่ีมีความเปนอิสระปราศจากการถูกครอบงําของฝายการเมืองหรือโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
และเปนองคกรรักษากฎกติกาตาง ๆ ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง  
รวมทั้งจําเปนตองปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหมีความเหมาะสม ชัดเจน โปรงใส ลดการใช
ดุลพินิจท่ีไมเปนธรรม เพ่ือปองกันการซื้อขายตําแหนง การทุจริตตอหนาท่ี และลดปญหาการใชระบบ
อุปถัมภในระบบราชการ อีกท้ังตองสงเสริมรักษาคนดีใหเขาสูตําแหนงระดับสูงเพ่ือกําหนดนโยบาย 
รักษากฎระเบียบ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักคุณธรรมเพ่ือประโยชนสุข
ของวงการตํารวจท่ีจะเกิดการปฏิรูปใหไดผล ตลอดจนตองสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
และสรางระบบตรวจสอบท่ีเขมแข็ง เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการงานยุติธรรม 
ขององคกรตํารวจเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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ขาราชการสวนทองถิน่ คือ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการสวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  
โดยปจจุบันประเทศไทยมีองคกรปกครองสวนทองถิน่รวมจํานวน ๗,๘๕๓ แหง แบงเปน กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๗๖ แหง เทศบาล จํานวน ๒,๔๔๑ แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน ๕,๓๓๔ แหง (ขอมูล ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีบุคลากรในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ คน ซึ่งรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
ลวนใหอํานาจอิสระแกผูบริหารทองถิ่นในการบริหารงานดานตาง ๆ ทั้งดานบุคคลและดานงบประมาณ 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น ที่สําคัญมีดังนี้ 
๑) พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น 
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ประกอบดวย (๑) บุคคล
ซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เปนประธาน (๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหาร
และการจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรูเปนท่ียอมรับ และ (๔) ผูแทน
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๑ คน ผูแทนคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจํานวน ๑ คน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวน ๑ คน ผูแทน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวน ๑ คน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
จํานวน ๑ คน โดยใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
(สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เปนเลขานุการ 

๓.๔ ขาราชการสวนทองถ่ิน 
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ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๓ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
มีอํานาจหนาท่ีสําคัญในการกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่น 
รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 
แกรายไดและการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๔.๑ การบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น 
องคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นแบงไดเปน ๓ ระดับ ดังนี ้
๑) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) 
๒) คณะกรรมการกลาง ไดแก 

- คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
- คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
- คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

๓) คณะกรรมการระดับจังหวัด ไดแก 
- คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั (ก.จ.จ.) 
- คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
- คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จ.) 

ท้ังนี้ ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ยังมีองคกรบริหารงานบุคคล
เปนการเฉพาะอีก คือ คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
และคณะกรรมการพนักงานเมอืงพัทยา โดยสรุปจึงสามารถจําแนกองคกรบริหารงานบุคคลตามประเภท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ดังนี้ 

๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน ๖ คน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๓ คน และปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๖ คน โดยใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบด ี
เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอีํานาจหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวม 
ทั้งประเทศ 

พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดคณะหนึ่ง ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ 
และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
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ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น  
แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนด 

๒) เทศบาล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และอธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ผูแทนเทศบาลจํานวน ๖ คน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรี
จํานวน ๓ คน และปลัดเทศบาลจํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๖ คน โดยใหอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นแตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในภาพรวมท้ังประเทศ 

พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดใหแตละจังหวัดมีคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลรวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ทั้งนี้ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดนั้น แตตองอยู
ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด   

๓) องคการบริหารสวนตําบล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๖ คน ซึ่งคัดเลือก
จากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๓ คน และปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลจํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๖ คน โดยใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบด ี
เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลในภาพรวมท้ังประเทศ 

พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดใหแตละจังหวัดมีคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลรวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูใน
เขตจังหวัดนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหาร 
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สวนตําบลท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนด 

๔) กรุงเทพมหานคร 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรงุเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการผูแทนกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔ คน ไดแก รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน ๑ คน และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรงุเทพมหานคร กรรมการผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน ๕ คน และกรรมการผูทรงคณุวฒุิ 
จํานวน ๕ คน โดยใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ  

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครมีอํานาจ
หนาท่ีสําคัญในการใหคําแนะนําแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาขาราชการกรุงเทพ 
มหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งออกกฎ ก.ก. ขอบังคับ หรือระเบียบ เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกํากับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือรักษา 
ความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) ประกอบดวย 
กรรมการจํานวน ๕ คน มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พิจารณา
เรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม และเสนอแนะตอ ก.ก. เพ่ือให ก.ก. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

๕) เมืองพัทยา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน
นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวน ๓ คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชลบุรีประกาศ
กําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ผูแทนเมืองพัทยาจํานวน ๔ คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา 
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวน ๑ คน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงาน
เมืองพัทยาจํานวน ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๔ คน โดยใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แตจะตองอยู
ภายใตมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
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๓.๔.๒ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น 
๑) องคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นยังขาดความเปนเอกภาพ

และขาดการปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
ปจจุบันประเทศไทยมีองคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นมากถึง 

๒๓๓ องคกร ทําใหการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีความเปนเอกภาพในดานนโยบาย 
และการกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการบริหารงานบุคคล สงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัต ิ
และเกิดความสับสนในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละระดับ เชน ในบางครั้งมีการพิจารณา 
การกระทําความผิดทางวินัยลักษณะเดียวกัน แตผลการพิจารณาลงโทษของคณะกรรมการแตละจังหวดั
กลับมีความเห็นแตกตางกัน 

นอกจากนี้ ยังพบวา มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
อันไดแก การกําหนดตําแหนง การไดรับเงินเดือนเงินประจําตําแหนง การดําเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ในปจจุบันถูกกําหนดไวในรูปแบบประกาศ กฎ ระเบียบ  
แตไมไดบัญญัติไวใหละเอียดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยกฎหมายดังกลาวเพียงแตใหอํานาจแกคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
(ก.ถ.) คณะกรรมการกลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
และ ก.อบต.จ.) แลวแตกรณี เปนผูออกประกาศ กฎ ระเบียบตาง ๆ เทานั้น ซึ่งแตกตางจากกรณีของ
กรุงเทพมหานครที่ไดมีการปรับปรงุกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยการบัญญตัิ
เรื่องดังกลาวไวในกฎหมายแลว 

๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ รวมท้ังนโยบายและแผนงาน
หรือกระบวนการท่ีถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น ยังมีชองวางหรือเปด
โอกาสใหมีการใชระบบอุปถัมภ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดให
การออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือน 
ขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 
หรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
ท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จ. แลวแตกรณี) กําหนด ซึ่งเมื่อพิจารณา 
จากบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นไดวาการท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจการบริหารงานบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงขึ้นอยูกับผูบริหารทองถิ่นนั้น ๆ อาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  
คือ ผูบริหารทองถิ่นอาจใชอํานาจโดยมิชอบหรือใชดุลพินิจไดตามอําเภอใจ จนทําใหกระบวนการ
บริหารงานบุคคลไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด การสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก 
อาจไมโปรงใสและมีการแทรกแซงจากนักการเมืองโดยเห็นแกประโยชนในระบบพวกพองเพ่ือใหได 
ญาติพ่ีนองหรือคนของตนเขามาทํางาน รวมท้ังอาจเกิดการเรียกรับผลประโยชนและเปนชองทาง 
ท่ีนําไปสูการใชระบบอุปถัมภเพ่ือเอื้อประโยชนหรือแสวงหาผลประโยชนใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในทางปฏิบัติได 
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นอกจากนี้ หลักเรื่องความเปนอิสระในการปกครองตนเองขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีผูบริหารทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย 
ในการบริการสาธารณะตาง ๆ  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยกระทรวง กรม
สวนกลางเปนเพียงผูกํากับดูแลเทานัน้ จุดนี้แมจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระใน
การบริหารงานของทองถิ่นก็ตาม แตการใหอํานาจบริหารท่ีเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยปราศจากการควบคุมดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ ก็อาจทําใหผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบาย 
ที่หลากหลายและขาดความเปนเอกภาพ รวมทั้งอาจเปนชองวางในการแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเอง
หรือพวกพองจากการดําเนินนโยบายดังกลาว จนทําใหเกิดระบบอุปถัมภในวงงานของทองถิ่นได 

๓.๔.๓ แนวทางการแกไขปญหา 
๑) ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื่องจากพระราชบัญญัติดงักลาวไดกําหนดใหผูบริหารทองถิน่
มีอํานาจในการออกคําส่ังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนปญหาสําคัญและเปน
จุดออนในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒) ควรปรับปรุงกระบวนการสรรหาดวยวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคล 
เปนขาราชการสวนทองถิ่น และการสอบคัดเลือกตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นและประเภท
บริหารทองถิ่น โดยกําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือสวนกลาง
เปนผูดําเนินการ เพ่ือใหการสรรหาขาราชการสวนทองถิ่นเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ  
อันเปนการแกไขปญหาการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน และระบบอุปถัมภ 

๓) ควรเรงรัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียังไมมีประมวลจริยธรรมสําหรับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่นและขาราชการสวนทองถิ่น ใหตองดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมดังกลาวใหเสร็จสมบูรณโดยเร็ว เพ่ือระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับจริยธรรมใชบังคับและยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีจะตองดําเนินการอบรมและปลูกฝงหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
ที่ไดจัดทําขึ้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือใหหลักการตามประมวลจริยธรรมขางตนบังเกิดผล 
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๔) ควรใหความสําคัญกับการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนองคความรู ในดานการบริหารงานบุคคล  
ดานงบประมาณ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาฐานขอมูลเว็บไซตใหมีความครบถวน
สมบูรณ สามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะขอมูลในสวนของคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมท้ังมีชองทางสืบคนท่ีหลากหลายมากย่ิงขึ้น เชน การมี Application 
สําหรับสืบคนขอมูลผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ เปนตน 
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ขอสรุป 
ขาราชการสวนทองถิ่น มีความใกลชิดกับประชาชนและขาราชการในพ้ืนท่ี จนอาจ

ทําใหเกิดการสรางเครือขายและความสัมพันธระดับกลุมและระดับบุคคลไดโดยงาย เชน ความสัมพันธ
แบบเครือญาติ เพ่ือนสนิท มิตรสหาย และอาจทําใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางกลุมและบุคคล
เพ่ือเอื้อประโยชนใหแกพวกพอง ท้ังในการแสวงหาผลประโยชนและการทุจริตผานการเสนอโครงการ 
การจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการบริการประชาชน ซึ่งถือเปนระบบอุปถัมภท่ีแทรกซึมอยูในวิถีชุมชน 
อยางแนบเนียน อีกท้ังการเมืองระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับระดับประเทศ ผูบริหารทองถิ่นจึงมัก 
มีความสัมพันธและรูจักมักคุนกับนักการเมืองในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนชวยสนับสนุนใหตนไดรับการเลือกตั้ง 
เปนผูบริหารทองถิ่น และในขณะเดียวกันผูบริหารทองถิ่นก็จะชวยเหลือสนับสนุนดวยการเปนหัวคะแนน
ใหกับนักการเมืองเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้งในระดับประเทศดวยเชนกัน อันเปนการตางตอบแทน
ผลประโยชนรวมกัน และทําใหระบบอุปถัมภกอตัวขึ้นตามบทบาทของขาราชการสวนทองถิ่นและขาราชการ
การเมืองระดับประเทศอยางเปนเงาตามตัว 

ประเด็นหลักท่ีทําใหเกิดปญหาการใชระบบอุปถัมภจึงเปนผลจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในทุกขั้นตอน การท่ีอํานาจการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นขึ้นอยูกับผูบริหารทองถิ่นนั้น ๆ ไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกเปล่ียนกับตําแหนง การใหอุปถัมภแกพวกพองหรือเครือญาติ  
การแทรกแซงทางการเมืองหรือจากผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังทําใหโครงการบริการสาธารณะตาง ๆ  
ขาดการตรวจสอบท่ีรัดกุมเพียงพอ ไมเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ดังนั้น  
จึงจําเปนตองทบทวนและแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ 
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการใชระบบอุปถัมภภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ 

 
 
 

รัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise หรือ State Enterprise) ตามความหมายท่ัวไป 
หมายความถึง กิจการท่ีรัฐดําเนินการในดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม องคการหรือ
หนวยงานที่รัฐหรือรฐับาลเปนเจาของ หรือควบคุมโดยรฐั หรือรัฐมีหุนรวมกบัเอกชนมากกวารอยละ ๕๐ 
สําหรับประเทศไทยไดมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “รัฐวิสาหกิจ” ไวในบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัต ิ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

๓.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเปนองคการของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไดแก 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะปฏิวัติ หรือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี หากแตการพิจารณาวาองคการหรือหนวยงานใดเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม นอกจากตอง
พิจารณาตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณขางตนแลว ยังตองพิจารณาตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
กับเรื่องนั้น ๆ ประกอบดวย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหงอาจมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมาย
ของกฎหมายฉบับหนึ่ง แตมิไดมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายอื่น 

กฎหมายเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ ที่สําคัญมีดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓.๕.๑ การบริหารงานบุคคลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจแตละแหงมีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
เปนกฎหมายเฉพาะสําหรับใชบังคับและใหอํานาจรัฐวิสาหกิจไปพิจารณาออกระเบียบหรือขอบังคับ 
เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการภายในองคกร ไดแก การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนตาํแหนง 
การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการรองทุกข อยางไรก็ดี จะมีกฎหมายท่ีใช
บังคับเปนการทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ ประกอบดวย 

๑) คุณสมบัตสิําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๑) พระราชบัญญัติคุณสมบัตมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพ่ิมเตมิ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติหลักเกณฑคุณสมบัตขิองกรรมการและพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีความเหมาะสม
เปนไปในแนวทางเดียวกันและอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน อันจะทําใหกิจการรัฐวิสาหกิจ
ไดผลตามเปาหมายและนโยบายของรัฐบาลมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายวาดวยองคการของรัฐบาล
และกฎหมายวาดวยกิจการท่ีเปนของรัฐมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานที่แตกตางกัน  
เชน จํานวนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ ระบบ
กรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ฐานะของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ การจาง การแตงตั้ง  
การกําหนดคุณสมบัติ การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอื่นตามผลงานในการบริหาร และการพน 
จากตําแหนงของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 

(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนระเบียบที่ไดกําหนดขึ้นเพ่ือปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
นโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ อันจะทําใหการบริหารงานและการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ 
มีความโปรงใสและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ  
โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตร ี
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เปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (ดานเศรษฐกิจ) เปนรองประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีอํานาจหนาที่สําคัญประการหนึง่ 
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของรฐัวิสาหกิจ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ (๖) กลาวคือ ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจตอประธานกรรมการ
เพ่ือใหความเห็นชอบ โดยใหบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจกรอกขอความตามทายระเบียบ และรับรองวาตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ท้ังนี้ เมื่อประธานกรรมการใหความเห็นชอบแลวใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือดําเนินการเพ่ือแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจ
นั้นตอไป 

กรณีตําแหนงกรรมการท่ีจะแตงตั้งเปนผูแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่น ใหบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดของผูแทนนั้น กอนเสนอประธาน
กรรมการเพ่ือใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงมีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลัง
จัดทําขึ้นและมีสัดสวนตามท่ีกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจกําหนด และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งจําเปนตองดําเนินการ 
โดยเรงดวน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณา
เห็นชอบบุคคลท่ีจะไดรบัแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนคณะกรรมการได 

(๓) หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการพิจารณา 
แตงตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้นเกิดความโปรงใส และไดมาซึ่งกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่สอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

๒) วินัยและโทษ 
กฎหมายท่ีกําหนดความผิดและโทษสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือขาราชการ

ซึ่งไปปฏิบัติหนาท่ีในรัฐวิสาหกิจไวเปนการเฉพาะ นอกเหนือจากความผิดทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา และความผิดทางวินัยตามระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้น เชน 

(๑) พระราชบัญญัตวิาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนกฎหมายท่ีกําหนดความผิดและโทษสําหรับพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 
เนื่องจากการท่ีรัฐไดลงทุนจัดตั้งองคการและหนวยงานนั้น หรือในบางกรณีไดเขาถือหุนในบริษัทจํากัด 
หางหุนสวนนิติบุคคล เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ ทุนท่ีไดลงไปหรือหุนท่ีรัฐไดถือไวนี้เปนทรัพยสิน
ของชาติและเนื่องดวยองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล และหนวยงานดังกลาวไมตองถูกผูกมดั
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ใหปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยเครงครัด หากผูปฏิบัติงานไมอยูในขายการควบคุมหรือถูกลงโทษ 
อยางหนัก เมื่อกระทําความผิดแลว อาจทําใหการดําเนินงานขององคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวน 
นิติบุคคล และหนวยงานนั้น ประสบความลมเหลวและเกิดความเสียหายแกรัฐอยางรายแรง 

(๒) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาท่ี 
ในหนวยงานท่ีมิใชสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรการท่ีจะดําเนินการลงโทษ 
ทางวินัยแกขาราชการซึ่งไดแกบุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรบัเงินเดือนจากเงนิงบประมาณหมวดเงินเดอืน
ในกระทรวง ทบวง กรม และบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาท่ีโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ในราชการบริหารสวนทองถิ่น ท่ีไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหไปดํารงตําแหนงกรรมการ  
หรือตําแหนงอื่นในองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือใหปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม รวมทุนหรือใหเงินอุดหนุนหรือดําเนินกิจการ โดยใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการดังกลาว 
เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และถาขาราชการผูนั้นกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัย
ขาราชการใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยในหนาท่ีราชการ จะตองรับโทษทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว 
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ หรือตามกฎหมายวาดวยวินัยสําหรับขาราชการนั้น ๆ 

๓) จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของรัฐวิสาหกิจ 

วาดวยจรรยาบรรณ ซึ่งเปนหลักที่ไดรับการกําหนดขึ้นเพ่ือใหกรรมการรัฐวิสาหกิจใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแล
กิจการและการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
นอกจากนั้นแลว กรรมการรัฐวิสาหกิจยังตองยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

(๑) กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ขององคกร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(๒) กรรมการตองบริหารงานเพ่ือผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงาน  
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร 

(๓) กรรมการตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง  
และจะวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด เพ่ือผลประโยชนตอรัฐ องคกร และพนักงาน ท้ังในปจจุบัน 
และอนาคต 

(๔) กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีตนเปนกรรมการ หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเปนกรรมการอยู   
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๕) กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขัดแยงผลประโยชนสวนตน 
ตอผลประโยชนขององคกร เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ   

(๖) กรรมการตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัด 
ที่อาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนในภายหลัง 

(๗) กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรง
หรือทางออม 
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(๘) กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร 

(๙) กรรมการตองไมเปนผูประกอบการหรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคล 
ในครอบครัวเปนกรรมการหรือเปนผูถือหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน  
และเปนการแขงขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเปนกรรมการอยู 
 (๑๐) กรรมการตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการ
ใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการอยู หรือเอื้อ
ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น 

๔) การคุมครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา

เนื่องจากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของรัฐวิสาหกิจ หรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน 
สามารถรองทุกขหรือย่ืนขอเรียกรองความเปนธรรมโดยย่ืนตอผูบังคับบัญชาหรือย่ืนผานคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานรฐัวิสาหกจิแหงประเทศไทยกไ็ด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้น และตามพระราชบัญญัตแิรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓  

๓.๕.๒ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๑) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ลักษณะโครงสรางการบริหารจัดการประการหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ คือ การมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งเปนกลุมบุคคล 
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการดานบริหารหรือกระทําการตามท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังนี้ หากพิจารณา 
ตามหลักการจัดองคกรและการบริหาร อาจแบงคณะกรรมการไดเปน ๔ ประเภท คือ คณะกรรมการ 
นโยบาย คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการบริหารจัดการแลว อาจกลาวไดวาการท่ีคณะกรรมการแตละประเภท
จะมีอํานาจหนาท่ีใดบางนั้นยอมขึ้นอยูกับกลไกในกฎหมายแตละฉบับ หากแตประเด็นที่มีความเหมือน
หรือคลายคลึงกันของคณะกรรมการในแตละรัฐวิสาหกิจ ไดแก เรื่ององคประกอบของคณะกรรมการ 
ที่มักจะกําหนดใหมาจากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนขาราชการประจําระดบัสูง 
หรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงตั้ง 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการในฐานะท่ีเปนคณะ
ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร 
การบริหารจัดการภายใน การตัดสินใจ การใหคําปรึกษาและมีขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
ในขณะเดียวกันนี้เอง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจถือเปนกลุมบุคคลที่มีความใกลชิดกับอํานาจทางการเมือง
และมักจะไดรับแรงกดดันจากกลุมอิทธิพลตาง ๆ เชน นักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจ โดยปจจุบัน
พบวาตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจถูกใชเปนเครื่องมือในการอุปถัมภทางการเมืองแกขาราชการ
ระดับสูงท่ีเกษียณอายุราชการ หรือถูกมอบใหหรือใชเพ่ือการสรางความสัมพันธแกพวกพองของผูมีอํานาจ
ทางการเมือง 
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นอกจากนี้ กรรมการรัฐวิสาหกิจยังมีโอกาสที่จะเขาไปมีสวนไดเสียหรือประโยชน
ไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการหลักของรัฐวิสาหกิจ ไมวาทางตรงหรือทางออม ขอเท็จจริงตามท่ีกลาวขางตน
ยอมตองมีการสรางเครือขายเชิงอุปถัมภเพ่ือหวังผลในการควบคุมรัฐวิสาหกิจใหชวยกันผลักดันนโยบาย 
การสรางเงื่อนไขเพ่ือใหเกิดขอจํากัดและอุปสรรคบางประการเพ่ือผลประโยชนของตวัเองหรือพรรคพวก 
และกระทําการท่ีเปนการเอื้อประโยชนแกตนและพวกพอง เชน การแตงตั้งบุคคลที่เปนพวกพองเขาเปน
กรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือแสวงหาผลประโยชนหรือเพ่ือสรางอิทธิพลในอนาคต เปนตน 

๒) รูปแบบองคกรและการบริหารจัดการ 
รูปแบบองคกรและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจถือวามีความซับซอน 

และแตกตางจากหนวยงานราชการ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นมาดวยวัตถุประสงค 
ท่ีหลากหลายและมีวิธีการในการจัดตั้งที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหา
การบริหารจัดการภายในองคกรรัฐวิสาหกิจ พบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญ ไดแก การบริหารงานบุคคลในประเด็นของการแตงตั้ง โยกยาย สรรหา 
หรือคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงตาง ๆ ซึ่งแบงเปน ๒ กลุม คือ 

(๑) กลุมผูบริหารรัฐวิสาหกิจ พบขอเท็จจริงวา กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจสวนใหญ
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เปนผูแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามธรรมเนียมท่ีผานมา มักมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจท้ังคณะเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาล กรณีดังกลาวเปนเหตุใหบุคคลหรือคณะบุคคลบางกลุม
สามารถใชเปนชองทางในการแตงตั้งพวกพองเขาสูตําแหนงผูบริหารรัฐวิสาหกิจได โดยปราศจาก 
การคํานึงถึงยุทธศาสตรขององคกรหรือผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ  
ซึ่งการเปล่ียนแปลงตามเหตุผลทางการเมืองจะทําใหไดผูบริหารรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีความรูความสามารถ
ตรงกับงานของรัฐวิสาหกิจนั้น และสงผลใหองคกรรัฐวิสาหกิจขาดความเขมแข็ง การบริหารจัดการ 
ขาดความตอเนื่อง และกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานจนอาจสงผลใหตนทุนของรัฐวิสาหกิจ
เพ่ิมสูงขึ้นได นอกจากนี้ หากรัฐวิสาหกิจแหงนั้นดําเนินงานดานสาธารณูปโภค เชน การไฟฟา 
หรือการประปา ความเสียหายดังกลาวยอมจะกระทบไปถึงประชาชนในดานคาครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ตามราคาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากคาใชจายดานสาธารณูปโภคท่ีพอคาตองรวมไวในราคาตนทุนอยูแลว 

(๒) กลุมพนักงานและลูกจาง พบขอเท็จจริงวา มีการแทรกแซงการแตงตั้ง สรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงตาง ๆ และใชระบบอุปถัมภในการชวยเหลือ การบรรจุแตงตั้ง  
และการคัดเลือกบุคลากรโดยไมใชวิธีการสอบ เชน การใหสิทธิแกพวกพองหรือญาติมิตรของผูมีอํานาจ 
ผูบริหาร หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหสามารถเขาทํางานไดโดยไมผานการสอบ ถึงแมวารัฐวิสาหกิจ
ท่ัวไปจะมีหลักเกณฑและวิธีการเปดสอบแขงขันเพ่ือรับบุคคลภายนอกเขาทํางานก็ตาม นอกจากนี้  
การรับบุคคลเขาทํางานดังกลาวก็มักจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถไมตรงกับสายงาน  
ทําใหองคกรขาดโอกาสท่ีจะไดบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมในตําแหนงหนาท่ี 

นอกจากนี้ ยังพบปญหาการบริหารงานบุคคลดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาระบบ
อุปถัมภ ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เชน  
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- การจัดสรรผลประโยชนและสนับสนุนใหความอนุเคราะหแกพวกพองหรือญาติมิตร 
ซึ่งรวมไปถึงการรับบรรจุและโยกยายตําแหนงโดยไมคํานึงถึงหลักความรูความสามารถและหลักคุณธรรม 
แตกลับอาศัยความเปนพรรคพวกหรือเครือญาติเปนท่ีตั้ง ทําใหคนดีที่มีความรูตรงกับงานของรัฐวิสาหกิจ
นั้น ๆ ตองทอแทหมดขวัญกําลังใจและออกจากงานไปในที่สุด 

- การใชดุลพินิจในการละเวนจากการปฏิบัติตามระเบียบราชการและการละเวน 
การดําเนินการลงโทษทางวินัยดวยการชวยเหลือใหไดรับโทษนอยที่สุดจากที่กําหนดไวในระเบียบ 

๓.๕.๓ แนวทางการแกไขปญหา 
๑) ควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในประเด็นเกี่ยวกับท่ีมาของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนด 
ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนกลางและอิสระ 
และตัวแทนจากภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมเพ่ือปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนและการแทรกแซง
จากภาคการเมือง 

๒) กระบวนการสรรหาและแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรใหความสําคัญกับ 
หลักความรูความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณทํางาน เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เหมาะสมกับลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ อยางแทจริง และสามารถอธิบายเหตุผลในการแตงตั้ง 
ใหสังคมรับทราบได รวมทั้งควรเปดโอกาสใหสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไดมีสวนรวมสังเกตการณ 
และใหขอคิดเห็นในกระบวนการสรรหาและแตงตั้งดังกลาวดวย 

๓) ควรกําหนดเปนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หรือมาตรการอื่นใด เพ่ือเปนขอหาม
ของรัฐวิสาหกิจทุกแหง มิใหมีการใชระบบอุปถัมภในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขามา
ปฏิบัติงานในรัฐวสิาหกจิ โดยการเปดโอกาสใหบุตรหลาน ญาติมิตร เครือญาติ ผูมีอุปการคุณ หรือบุคคล
อื่นใดท่ีอาศัยอํานาจหรือเครือขายของกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหเขามาปฏิบัติงาน
โดยอาศัยวิธีการเปนลูกจางของรัฐวิสาหกิจแหงนั้นหรือฝากบรรจุไวกับบริษัทรับจางของตน (Outsource) 
ไปพลางกอน แลวจึงมาบรรจุเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจดวยวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกเปนการภายใน
เฉพาะผูท่ีดํารงตําแหนงลูกจางของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ รวมทั้งตองมิใหมีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม
ใด ๆ ที่จะเอื้อใหเกิดระบบอุปถัมภในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขามาปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
แตละแหง 

๔) การสรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
ใหใชระบบเปดในการสรรหา โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในตําแหนง 
ท่ีรัฐวิสาหกิจมีความประสงคจะรับเขามาปฏิบัติงานมีสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกไดโดยท่ัวไป  
เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสิทธิในการสมัครสอบแขงขันอยางเทาเทียม รวมท้ังใหยกเลิกระบบ
สรรหาหรือคัดเลือกพนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการเปนการภายในทั้งหมด  

๕) ควรกําหนดใหมีบทลงโทษทางวินัยและทางอาญา กรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร  
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเจตนาชัดแจงเพ่ือกระทําการใด ๆ ที่เปนการจงใจฝาฝน เพิกเฉย หรือละเลย
ไมปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎ ระเบียบ หรือมาตรการอื่นใด ท่ีกําหนดเปนขอหามในการดําเนินการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
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๖) ควรกําหนดใหมีองคกรกลางดานการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ของรัฐวิสาหกิจลักษณะเชน สํานักงาน ก.พ. เพ่ือการกํากับดูแลรฐัวสิาหกิจทุกแหงในดานการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบการสรรหา การคัดเลือก และการเล่ือนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในระดับสูงขึ้น ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจแตละแหงมีมาตรฐานอยางเดียวกัน  
และปองกันมิใหมีการใชระบบอุปถัมภในกระบวนการบริหารงานบุคคลของรัฐวสิาหกิจ 

ขอสรุป 
รัฐวิสาหกิจมีสวนสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศใหมีความเจริญ 

กาวหนา เพราะนอกจากเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ตาง ๆ ของรัฐใหเกิดเปนรูปธรรมแลว รัฐวิสาหกิจยังถือเปนแหลงสรางรายไดท่ีสําคัญของภาครัฐ  
ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจขาดการบริหารจัดการท่ีดี ขาดประสิทธิภาพ หรือขาดความโปรงใส ก็ยอมจะกลายเปน
ชองทางสําหรับการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวใหแกคนเฉพาะพวกเฉพาะกลุม ดังนั้น จึงจําเปนตอง
แกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถตรงตามลักษณะของงาน มีคุณธรรมจริยธรรม 
อยางแทจริง และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง อันถือเปนตนทางสําคัญท่ีจะชวยยับย้ังปองกัน
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของผูบงัคับบัญชา
ท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาตอไปไดอยางแทจริงและย่ังยืน รวมท้ังปองกันมิใหมีการใชระบบอุปถัมภ 
ในการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือเอื้ออํานวยและใหสิทธิประโยชนพิเศษในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ  
แกบุตรหลาน เครือญาติ ผูมีอุปการคุณ หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยอํานาจของกรรมการ ผูบริหาร  
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดกฎ ระเบียบ หรือมาตรการอื่นใด เพ่ือเปนการปองกัน 
และยับย้ังการกระทําในลักษณะดังกลาว ซึ่งจะสรางความเสียหายอยางรายแรงตอระบบบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ และประชาชนโดยสวนรวมท่ีตองเปนผูไดรับผลกระทบ 
ในดานการบริการและคาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในที่สุด 

 
 
 
จากการวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลขางตน คณะกรรมาธิการวิสามัญ

เห็นวา แมปจจุบันไดมีกฎหมายและกฎระเบียบกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เชน การปฏิบัติหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐซึ่งตองเปนไปตามหลักนิติธรรม การบริหารราชการแผนดินซึ่งตองเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การจัดระเบียบขาราชการซึ่งตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม การใหมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเพ่ือใชเปนหลักในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการกําหนด
กรอบควบคุมการใชดุลพินิจตามกฎหมายท้ังในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษร เชน กฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และในรูปของกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร เชน หลักความเสมอภาค 
หลักการใชอํานาจพอสมควรแกเหตุ หลักความแนนอนมั่นคงในกฎหมาย หรือหลักคุณธรรมท่ีไมอาจ
ละเลยได เปนตน เพ่ือเปนหลักประกันมิใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชดุลพินิจตามอําเภอใจไดก็ตาม  

๓.๖ สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 
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แตปญหาระบบอุปถัมภในกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยกลับยังคงปรากฏใหเห็นอยู 
สรุปไดดังนี้ 

ขาราชการพลเรือนสามัญเปนขาราชการท่ีมีความใกลชิดกับฝายการเมืองมากท่ีสุด 
เพราะเปนผูท่ีจะตองรับนโยบายโดยตรงจากฝายการเมืองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประเทศชาต ิ
และประชาชน แตขาราชการพลเรือนสามัญมักจะไดรับผลกระทบจากระบบอุปถัมภในรูปแบบตาง ๆ  
ไมวาจะเปนการอุปถมัภท่ีเกิดจากฝายการเมือง หรือท่ีเกดิจากขาราชการเอง หรือท่ีเกิดจากความรวมมอื
ซึ่งกันและกันระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจํา รวมท้ังการอุปถัมภดานการแตงตั้งโยกยาย 
การจัดซื้อจัดจาง การเอื้อประโยชนเพ่ือตนเองและผลประโยชนทับซอน ตลอดจนการอุปถัมภที่เกิดจาก
การใชชองวางของกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น จนเปนผลตอเนื่องให
การบริหารงานบุคคลภายในองคกรเกิดปญหาการแตกความสามัคคี ขาราชการขาดความมุงมั่น 
ในการปฏิบัติงานและไมแนใจในความกาวหนาในสายงาน ไมยึดถือหลักวิชาการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ซึ่ ง เปนหลักการของระบบคุณธรรม  ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และไมเปนที่ศรัทธาของประชาชน 

ขาราชการทหารมีหนาที่พิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรฐั สถาบันพระมหากษัตรยิ 
ผลประโยชนของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และการพัฒนาประเทศ แตการบริหารงานบุคคลในกองทัพยังพบปญหาที่อาจเปนเหตขุองระบบอุปถมัภ 
คือ กฎหมาย รวมท้ังกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน  
ยังไมครอบคลุมเรื่องการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของทุกสวนราชการทหารใหเกิดความเปนธรรม 
และยังมีชองวางในทางปฏิบัติที่เปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาในกองทัพสามารถใชดุลพินิจโดยขาด 
การตรวจสอบถวงดุลเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยางแทจริง ซึ่งกรณี
ดังกลาวอาจเปนชองทางใหผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจตามอําเภอใจในการโยกยายหรือพิจารณา
ความดีความชอบโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือโดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายหรือขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจ ซึ่งยอมจะสงผลถึง 
ขวัญกําลังใจของขาราชการทหารที่จะตองมีจิตเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหนาท่ีพิทักษรักษาความมั่นคง
ในพ้ืนที่สูรบเส่ียงอันตราย และสงผลเสียหายตอความมั่นคงของประเทศชาติ 

ขาราชการตํารวจมีหนาที่รักษากฎหมาย คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม บริการชุมชนใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย และดําเนินการเพ่ือนําผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม แตกฎเกณฑและวิธีการ
ในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจยังมีชองทางใหผูมีอํานาจหรือฝายการเมืองเขามาแทรกแซง  
และบิดเบือนไปจากหลักการตามกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ ยังเปดชองวางใหผูบังคับบัญชา
บางคนสามารถใชดุลพินิจในการพิจารณาไดอยางไมเปนธรรม อันเปนชองทางใหเกิดการวิ่งเตนซื้อขาย
ตําแหนง สงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจ และเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยตรง  
ซึ่งแมจะมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจทําหนาที่เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล แตก็ไมได 
เปนหลักประกันวาการพิจารณาแตงตั้งโยกยายจะเกิดความเปนธรรมเทาท่ีควร เนื่องจากยังอาจม ี
การแทรกแซงการใชดุลพินิจของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ จนเปนผลใหการแตงตั้งโยกยาย 
ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
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ขาราชการสวนทองถิ่นมีความใกลชิดกับประชาชนและขาราชการในพ้ืนท่ี จนอาจ 
ทําใหเกิดการสรางเครือขายและความสัมพันธระดับกลุมและระดับบุคคลไดโดยงาย เชน ความสัมพันธ
แบบเครือญาติ เพ่ือนสนิท มิตรสหาย และอาจทําใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางกลุมและบุคคล
เพ่ือเอื้อประโยชนใหแกพวกพอง ท้ังในการแสวงหาผลประโยชนและการทุจริตผานการเสนอโครงการ 
การจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการบริการประชาชน ซึ่งถือเปนระบบอุปถัมภท่ีแทรกซึมอยูในวิถีชุมชน 
อยางแนบเนียน อีกท้ังการท่ีอํานาจการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นอยูกับ
ผูบริหารทองถิ่นนั้น ๆ ไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกเปล่ียน
กับตําแหนง การใหอุปถัมภแกพวกพองหรือเครือญาติ การแทรกแซงทางการเมืองหรือจากผูมีอิทธิพล 
ในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังทําใหโครงการบริการสาธารณะตาง ๆ ขาดการตรวจสอบท่ีรัดกุมเพียงพอ และไมเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 

พนักงานรัฐวิสาหกิจเปนบุคลากรในหนวยงานที่มีสวนสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจ
และพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา เพราะนอกจากเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการขับเคล่ือน 
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของรัฐใหเกิดเปนรูปธรรมแลว หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ยังถือเปนแหลงสรางรายไดท่ีสําคัญของภาครัฐ แตการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจบางแหงยังขาด
การบริหารจัดการที่ดี ขาดประสิทธิภาพหรือขาดความโปรงใส จนกลายเปนชองทางสําหรับการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวใหแกคนเฉพาะพวกเฉพาะกลุม โดยเฉพาะในกระบวนการสรรหาและแตงตั้ง
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมักพบการใชระบบอุปถัมภจากการแทรกแซงทางการเมือง  
ซึ่งไดสรางความเสียหายอยางรายแรงตอระบบบริหารงานบุคคลและการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ  
และประชาชนโดยสวนรวมท่ีตองเปนผูไดรับผลกระทบในดานการบริการและคาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
ในท่ีสุด 

จากสภาพปญหาของระบบอุปถัมภในกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ประเภทตาง ๆ ขางตน คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเห็นควรมีขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  
โดยสรุปดังนี้ 

๑) ควรทบทวนประเมินผลและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการทุกประเภท เพ่ือเพ่ิมความหนักแนนและจริงจังในการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลท่ีเทาเทียมกัน เชน พระราชบัญญัติขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ . ๒๕๕๑ ท่ีเปดโอกาสใหมีการโยกยายขามกระทรวง หรือการอางเหตุผลเพ่ือประโยชน 
ทางราชการ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีการใชอํานาจ อิทธิพลดวยวิธีการอุปถัมภ การไมคํานึงถึงระบบ
อาวุโสและการเติบโตตามลําดับสายงาน เปนตน หรือการท่ีทหารมีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือปองกันการใชอํานาจ อิทธิพลทางการเมืองเขามา
แทรกแซงการแตงตั้งโยกยายนายทหารระดับสูงของกองทัพ รวมถึงการเพ่ิมมาตรการปองกัน 
และลงโทษผูท่ีละเมิดระบบคุณธรรมและใชระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ  
โดยอาจเพ่ิมบทกําหนดโทษตอการไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใหเปนความผิดทาง
จริยธรรมอยางรายแรง และหากเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการกระทําอันเปนการยึดถือผลประโยชน 
สวนตนมากกวาผลประโยชนประเทศชาติและมีผลประโยชนทับซอน ก็ใหถือวาการกระทําดังกลาว 
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เปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบซึ่งเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ควรกําหนดอัตรา
โทษทางอาญาเมื่อมีการกระทําผิดใหสูงขึ้น  

๒) ควรสรางเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีอยูอยางเครงครัด 
ตรงไปตรงมา และไมเลือกปฏิบัต ิโดยเนนใหทุกหนวยงานถอืปฏิบตัิตามหลักการบรหิารกิจการบานเมอืง
ท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรมอยางจริงจัง รวมทั้งสรางกลไกควบคุมใหมีการ
บังคับใชกฎหมายตอเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือเอาผิดเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติกรรมฝาฝนตอหลักเกณฑ 
ทั้งในทางวินัยและทางอาญา 

๓) ควรศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคลระดับชาติ 
เพ่ือเปนกลไกในการควบคุม กํากับดูแล และกําหนดมาตรฐานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหกับขาราชการประเภทตาง ๆ โดยใหองคกรดังกลาวทําหนาที่เปนองคกรกลางท่ีพิจารณาความเชื่อมโยง
ดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหเหมาะสมกับสภาพการณของขาราชการประเภทตาง ๆ ซึ่งองคกร
กลางนี้ตองมีความเปนกลาง เปนหนวยงานอิสระท่ีไมขึ้นกับฝายบริหาร ทั้งนี้ กระบวนการไดมา 
ซึ่งคณะกรรมการกลางดังกลาวตองมีความโปรงใส เปนธรรม และมีความหลากหลายของผูทรงคุณวุฒิ 
ในแตละดานอยางครอบคลุม ตลอดจนสามารถคานอํานาจซึ่งกันและกันไดอยางแทจริง 

๔) ควรกําหนดมาตรการควบคุมการใชดุลพินิจของคณะกรรมการและผูบริหาร 
ในการบริหารงานบุคคล เพ่ือปองกันการใชดุลพินิจท่ีปราศจากความชอบธรรมและเลือกปฏิบัติ  
เชน กําหนดใหมีการบันทึกรายละเอียดท่ีเปนเหตุผลสนับสนุนการใชดุลพินิจในการคัดเลือกและแตงตั้ง 
ของคณะกรรมการและผูบริหารไวเปนหลักฐานอยางละเอียดชัดเจนและสามารถชี้แจงตอสังคมได 
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการใชดุลพินิจไดวาเปนไปโดยสุจริตหรือไม พรอมท้ังวางระบบตรวจสอบ 
การใชดุลพินิจระหวางหนวยงานราชการและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการ 
ซึ่งเปนที่ยุติแลวใหประชาชนรบัทราบ เพ่ือใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการหรือผูบริหารในหนวยงาน
ราชการเปนไปอยางระมัดระวังและรอบคอบย่ิงขึ้น นอกจากนี้  การสรรหาหรือแตงตั้งบุคคล 
ใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงควรหลีกเล่ียงการใหอํานาจหรือการใชดุลพินิจของตัวบุคคล  
แตควรกําหนดใหเปนการตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการ  

๕) ควรกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมท้ังระบบการเตรียมคน 
เพ่ือดํารงตําแหนงสําคัญไวลวงหนาอยางชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีตําแหนงนกับริหารระดับสูง ตลอดจน
ควรจัดทําหลักเกณฑในการแตงตั้ง โยกยาย และสับเปล่ียนหมุนเวียนตําแหนงท่ีชัดเจน โปรงใส  
และเปนธรรม ซึ่งจะทําใหขาราชการเกิดความมั่นใจในระบบบริหารงานบุคคลและสรางศรัทธา 
ความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นภายในองคกร และควรจัดทําคูมือการบริหารงานบุคคล เพ่ือใชเปนมาตรฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการเล่ือนตําแหนงในทุกระดับ 

๖) ควรแยกแยะบทบาทและความสัมพันธระหวางภาคการเมืองกับภาคขาราชการ
ประจําใหมีความชัดเจนเพ่ือใหตางฝายตางรูถึงขอจํากัดในความสัมพันธที่มีระหวางกัน โดยฝายการเมือง
จําเปนที่จะตองเขาใจ เคารพ และยึดความถูกตองตามหลักการของระบบคุณธรรมในการแตงตั้งโยกยาย
หรือการบริหารงานบุคคล รวมถึงผูมีอํานาจของสวนราชการตาง ๆ จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
เครื่องมือและกลไกในการบริหารงานบุคคลท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมมีการเลนพรรคเลนพวกเพ่ือเอื้อ
ประโยชนตอตนเองและพวกพอง ตลอดจนตองเขาใจวาขาราชการทุกคนยอมตองการความกาวหนาใน
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อาชีพราชการ ทั้งนี้ เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน
ของขาราชการ ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลและภาพลักษณของระบบราชการโดยรวม  

๗) ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในและ 
นอกราชการ เชน ชมรม สมาคม หรือสหภาพ ท่ีมีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง เพ่ือเปนกลไก
การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและตรวจสอบเพ่ือสรางความสมดุลใหเกิดความเปนธรรม 
ในการบริหารราชการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีชวยเหลือขาราชการผูไดรับผลกระทบหรือไมไดรับ 
ความเปนธรรมจากกระบวนการบริหารงานบุคคล ชวยใหคําแนะนําชองทางเกี่ยวกับการรองเรียน 
รองทุกข หรือฟองคดีแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกสวนราชการและทุกระดับ ตลอดจนตอตาน
ผูบังคับบัญชาท่ีขาดคุณธรรม เชน สหพันธปลัดอําเภอแหงประเทศไทย สมาคมขาราชการพลเรือน 
แหงประเทศไทย เปนตน 

๘) ควรปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองแกขาราชการทุกระดับอันจะสงผลใหเกิดการแกไข
ปญหาระบบอุปถัมภในระยะยาว โดยตองปลูกฝงตั้งแตเขารับราชการและตอเนื่องเพ่ือใหตระหนัก 
ถึงผลเสียหาย และรูสึกละอายตอการกระทําความผิดและรับผิดชอบตอส่ิงท่ีตนกระทํา เชน การแสดง
ความรับผิดชอบดวยการลาออก หากเกิดปญหาหรือถูกกลาวหาจากสังคม ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน
บุคคลท่ีไมไดรับความเปนธรรมหรือไดรับความเสียหายเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครองใหมีความกลาหาญ 
ในการเรียกรองสิทธิของตน 

๙) ควรรณรงคและสงเสริมใหประชาชนโดยเฉพาะขาราชการทุกประเภทมีหลักการ
ดํารงชีวิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองได ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการลดละกิเลส และสรางความรูความ
เขาใจดวยการชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่ถูกตอง เริ่มตั้งแต
เด็กเล็กจนถึงผูใหญในทุกระดับทุกเพศ โดยใชกลไกของครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม และส่ือมวลชน 
เปนพลังสําคัญในการสรางทัศนคติใหประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม มีวัฒนธรรม และให
ความสําคัญแกคานิยมความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ตลอดจนสรางพฤติกรรมในการปฏิเสธการให
อุปถัมภและการรับอุปถัมภ ดวยการทําใหเกิดความละอายใจท่ีจะใหหรือรับการอุปถัมภ และการทําให
เกิดความเกรงกลัวผลท่ีจะตามมา ไดแก ความเกรงกลัวตอบาป ตอกฎหมายอาญา ตอการถูกยึด
ทรัพยสิน ตอความผิดทางวนิยั ตอความเสียหายแกตําแหนงหนาท่ี และตอการเส่ือมเสียชื่อเสียงในสังคม 

๑๐) ควรเสริมสรางกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง 
โดยเปดเผยขอเท็จจริงใหสังคมรับทราบและตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเปนระบบอุปถัมภ เชน การเปดเผย
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ การแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเขามาดํารงตาํแหนง ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอน ผลคําวินิจฉัยและคําพิพากษา
คดีปกครองที่ถึงที่สุดแลว 

----------------------------------------- 





บทท่ี ๔ : การวิเคราะหความเสียหายจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีมีผล
ตอระบบราชการไทยและประเทศชาต ิ

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันระบบราชการและวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการไทย
ยังคงไดรับอิทธิพลจากระบบอุปถัมภมาโดยตลอดทําใหขาราชการสวนหนึ่งทํางานเพ่ือสนองผูมีอํานาจ
มากกวารับใชประชาชนและประเทศชาต ิย่ิงกวานั้นขาราชการสวนหนึ่งยังพรอมจะกระทําผิด หากมั่นใจ
วาผูมีอํานาจจะสามารถปกปองดูแลตนเองและแบงผลประโยชนใหได ไมวาจะเปนความกาวหนา 
ในหนาที่การงานหรือผลประโยชนท่ีเปนทรัพยสินเงินทอง หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ เชน การฝากลูกเขาเรยีน 
การฝากคนเขาทํางานการชวยเหลือพรรคพวก ญาติพ่ีนองใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในวงการราชการ 
แมวาระบบอุปถัมภจะทําใหความสัมพันธของคนในสังคมเปนไปอยางเอื้ออาทรและมีน้ําใจตอกัน 
แตเมื่อระบบอุปถัมภเขามาอยูในระบบราชการ กลับพบความเสียหายอยูหลายประการ กลาวคือ 
หากองคกรหรือหนวยงานนําระบบอุปถัมภมาใชอาจไมไดบุคคลผูมีความรูความสามารถ หรืออาจจะทํา
ใหระบบการบริหารขององคกรลมเหลวได และหากผูคนในสังคมยังยึดถือแตระบบอุปถัมภเลนพรรคเลน
พวกโดยกอบโกยเอาประโยชนเพ่ือพวกพองของตนแตฝายเดียวไมสนใจในความถูกตองแลว ยอมเปน
สาเหตุสําคัญท่ีสนับสนุนใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนปญหาดานการเมือง 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานอาชญากรรม ดานการบังคับใชกฎหมายและรวมถึงดานความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติ ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลสถิติอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระดับสากลที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 0๑๘

( International Institute for Management Development:  IMD)  แ ละ สภา เ ศ รษฐกิ จ โ ลก 1

๑๙

(World Economic Forum:WEF) พบวาอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระดับ
สากลที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๒๙ 
แตใน พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูในอันดับที่ ๓๐ มีอันดับท่ีลดลงจากเดิม สวนอันดับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยในระดับสากลที่จัดทําโดยสภาเศรษฐกิจโลกใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 

๑๘สถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ดําเนินการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนประจํา
ทุกป ตั้งแตป ๒๕๓๒ จนถึงปจจุบัน ราว ๕๓ ถึง ๖๑ ประเทศ เฉพาะประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม และประเทศตลาดเกิดใหม 
หรือประเทศรายไดปานกลาง โดยเนนปจจัยเชิงโครงสราง ซึ่งแบงออกเปน ๔ กลุมหลักและใหนํ้าหนักกลุมละ ๒๕ คะแนน
เทากัน คือ ๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)  ๒) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)  
๓) ประสิทธิภาพภาคเอกชน (Business Efficiency) และ ๔) โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) โดยจะนําเสนอในรายงาน 
"World Competitiveness Yearbook" 

๑๙ สภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF ไดจัดอันดับความสามารถของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกราว ๑๒๕ ถึง ๑๔๘ ประเทศ 
โดยเนนปจจัยดานการประกอบธุรกิจเปนหลกั WEF เริ่มตนจัดอันดับความสามารถในการแขงขันตั้งแตป ๒๕๒๒ และไดพัฒนา
มาเปนดัชนีความสามารถในการแขงขันรวม (Global Competitiveness Index: GCI) การคํานวณนํ้าหนักของคะแนน
แบงเปน ๓ กลุมปจจัย ไดแก ๑) ปจจัยพ้ืนฐาน  ๒) ปจจัยเสริมประสิทธิภาพ และ ๓) ปจจัยนวัตกรรมและความซับซอนโดย
ขอมูลท่ีนํามาใชเปนเกณฑช้ีวัดของ WEF ไดมาจากสองลักษณะ คือ ขอมูลเชิงประจักษในรูปสถิติ และขอมูลจากการสํารวจ 
ความคิดเห็นของผูบริหาร การวิเคราะหของ WEF จะใหความสําคัญกับขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารมากกวา
ขอมูลสถิติ ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐ โดยจะนําเสนอในรายงาน "The Global Competitiveness Report " 



- ๑๑๒ - 
 
๓๕ และใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๓๒ มีอันดับสูงขึ้นเพียงเล็กนอยจึงสรุปไดวา
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระดับสากลตลอดระยะเวลาสิบปท่ีผานมายังคง 
อยูในระดับเดิมไมไดมีการพัฒนาใหดีขึ้นอยางชัดเจนแตอยางใด 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหถึงความเสียหายจากระบบอุปถัมภท่ีมีผลตอระบบราชการไทย 
จะพบวาไดสรางความเสียหายในหลายมิติ ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกร และระดับประเทศ                  
โดยความเสียหายท่ีประเทศชาติตองสูญเสียไปเหลานั้นกลับไปสรางประโยชนใหกับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ที่ไมใชเพ่ือประโยชนของประเทศชาติทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าและเกิดความไมเปนธรรม ดังนั้น เพ่ือให
การศึกษาถึงมาตรการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจึงไดวิเคราะหปญหาและความเสียหายในแตละดานที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอระบบราชการ
และประเทศชาติโดยรวมซึ่งจากการพิจารณาศึกษา การคนควาขอมูล รวมท้ังการรับฟงความคดิเห็นจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของแลว สามารถสรุปความเสียหายท่ีสําคัญได ๓ ดาน ไดแกดานการบริหารงานบคุคล ดาน
การทุจริตคอรรัปชัน และดานการบริการประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 



 
- ๑๑๓ - ดานการ

บริการ
ประชาชน

ดานการทุจริต
คอรรัปชัน

ดาน
บริหารงาน

บุคคล

ผลเสียหายเมื่อเขาสู 

ระบบราชการไทย 

- เกิดการเรียกหรือรับเงินสินบน เงินใตโตะ สวย เงินทอน หรือผลประโยชน 
ตอบแทนเพ่ือแลกกับการดําเนินการที่ผิดกฎหมายโดยใชอํานาจและอิทธิพล 
ในตําแหนงหนาที่ของตน ผูมีอํานาจใชขาราชการเปนเครื่องมือในการ 
ทําทุจริตคอรรัปชันเพ่ือปองกันมิใหมีการสอบสวนหรือขยายผลเอาผิดตนเอง  
- มีการแตงต้ังโยกยายหรือวางตัวขาราชการที่เปนพรรคพวกของผูมีอํานาจ 
ไปดํารงตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการอนุมัติและ 
การใชจายงบประมาณ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนหรือเพ่ือปกปดขอมูลการกระทําความผิดของตนเองหรือของบุคคลใกลชิด 
- มีการประกาศใชกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เอ้ืออํานวยตอผลประโยชนของตนหรือของพวกพอง ซึ่งสงผลกระทบอยางรายแรงตอการบริหารและการ
ปกครองประเทศโดยรวม 
- เกิดการจัดสรรการใชงบประมาณแผนดินและทรัพยากรในโครงการตาง  ๆอยางไมเหมาะสม เกิดการผูกขาดในการผลิตสินคาและบริการ/การแขงขันทางการคาไม
เปนธรรม นักลงทุนทั้งจากในประเทศและตางประเทศไมอยากมาลงทุนทําธุรกิจ ประเทศชาติไดรับสินคา/สาธารณูปโภค/การบริการที่มีคุณภาพตํ่า ราคา
สูงเกินความเปนจริง เนื่องจากไดมีการจายเงินสินบน/เงินคาเจรจาในการดําเนินธุรกิจใหกับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะถูกนําไปรวมเปนตนทุนในการผลิต
สินคาและบริการเสมอ เกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
- การทุจริตการเลือกต้ังทําใหไดนักการเมืองที่ไมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเขามาบริหารประเทศและมีโอกาสที่จะเขามาแสวงหาประโยชนจากการใช
อํานาจโดยมิชอบ เพ่ือถอนทุนคืนจากการซื้อสิทธิขายเสียง  
- ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือและศรัทธาตอขาราชการและระบบราชการ ตางชาติขาดความเชือ่ม่ันในระบบราชการ ไมเขามาลงทนุ ขาดการยอมรบัและเชื่อถือ
จากนานาประเทศสงผลเสียที่ใหญหลวงตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ 

 
 

- เกิดการผลักดัน สนับสนุนคนของตนเอง มากกวาการสนับสนุนคนดี/คนมีความสามารถแตไมใชพรรคพวกของตน การสอบบรรจุ การสอบคัดเลือกมีการวิ่งเตน เกิด
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอขาราชการในหนวยงานราชการ คนเกง คนดีที่ไมมีผูสนับสนุนหรือชวยเหลือ ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที ่ระบบราชการไม
สามารถรักษาขาราชการที่เปนคนเกงและคนดีไวได เกิดปญหาการขาดความสามัคคีหรืออาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางขาราชการในหนวยงานราชการ 
- ทําใหเกิดคานิยมประจบสอพลอผูมีอํานาจที่จะสามารถชวยผลักดันใหตนเจริญเติบโต กาวหนา มากกวาการใชวิธีสรางผลงานหรือพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของตนใหสูงข้ึน  
- เกิดการแตงต้ังโยกยายขามหนวยงาน ขามกระทรวง ขามสายงาน หรือที่เรียกวา การยายขามหวย ซึ่งมีดวยกัน ๒ รูปแบบ คือ การแตงต้ังโยกยายเพ่ือวางตัวบุคคลที่
ตองการ และการแตงต้ังโยกยายเพ่ือกําจัดบุคคลที่ไมตองการ เกิดการแตงต้ังโยกยายบุคคลที่เปนพรรคพวกของผูที่มีอํานาจแตงต้ังโยกยายใหไปดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับสูง โดยไมไดมีความรูความสามารถ/ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้น อาจทําใหการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานราชการดังกลาวเกิดความลาชาและเสียหายได ทําใหภาครัฐตองสูญเสียงบประมาณเพ่ือเปนคาตอบแทนและสวัสดิการใหแกขาราชการดังกลาวโดยไมคุมคา 
- เกิดการปกปดขอมูล ภาคประชาชนและภาคสังคมไมสามารถตรวจสอบความถูกตองชอบธรรมเก่ียวกับการใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลของหนวยงานราชการ
ได เปนเหตุหนึ่งที่ใหประชาชนเสื่อมคลายความเชื่อถือและศรัทธาตอระบบราชการ  
- การผลักดันใหมีออกกฎหมาย กฎและระเบียบที่เปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลในหนวยงานราชการทําไดยากและมักจะถูกละเลยหรือปฏิเสธ 
- ขาราชการบางสวนมีการใชระบบอุปถัมภเพ่ือหลีกเลี่ยงการไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ราชการที่มีความยากลําบาก 
ไมยอมเสียสละความสุขสบายของตนเอง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายในภาพรวม  
- ระบบราชการไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ 
ในสายตาของตางประเทศ  
 

 

 

- ประชาชนมีคานิยมที่ผิดในการรับบริการจากภาครัฐ  มักคิดวิธี/ชองทางที่
ตองอาศัยเสนสาย ความสนิทสนมความสัมพันธสวนตัว หรือการเสนอ
เงินใหเจาหนาที่ของรัฐ 
- เกิดชองทางการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายทั้งจาก
เจาหนาที่รัฐและผูมาติดตอขอรับบริการ/การเรียกรับ สินบน ใตโตะ สวย  
- การที่ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการบริการสาธารณะของ
ภาครัฐมาอยางยาวนานและตอเนื่อง สงผลใหประชาชนบางสวนมี
คานิยมเห็นแกตัวที่มักหวังพ่ึงพิงและแสวงหาผลประโยชนจากการ
บริการสาธารณะของภาครัฐมากกวาการพ่ึงพาตนเอง ประชาชนไม
คํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืน  
- เกิดการเลือกปฏิบัติ การใหบริการมีมาตรฐานที่ไมเทาเทียม เกิด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
- การจัดสรรทรัพยากรของรัฐมุงเนนที่จะใหบริการแกกลุมอภิสิทธิ์ชน
โดยไมคํานึงถึงหลักความเปนธรรมและความเสมอภาค เปนเหตุให
การจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพ่ือใหบริการประชาชนไมเกิดประโยชน
ตอประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
- มีการปกปดขอมูล ไมเปดเผยขอมูลตามกฎหมายกําหนด 
- ประชาชนหมดศรัทธาตอขาราชการและระบบราชการ และไมให

ความรวมมือกับทางราชการ  

 



- ๑๑๔ - 
 

 
 

 สืบเนื่องจากในการวิเคราะหบทท่ี ๓ การวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ในระบบราชการไทย ทําใหพบวาระบบอุปถมัภยังคงปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในระบบราชการไทย คือ 
การบรรจุ แตงตั้ง โยกยายขาราชการ ซึ่งยังมีการชวยเหลือและผลักดันใหบุคคลท่ีเปนพรรคพวก  
ญาติสนิท มิตรสหายใหมีความเจริญเติบโตกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยไมคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความอาวุโส ความเหมาะสม และความเปนธรรม ซึ่งไดพัฒนาการจากความสัมพันธ 
สวนบุคคลดังกลาวขางตน มาเปนความสัมพันธท่ีมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวพัน ท้ังในรูปแบบ 
ของทรัพยสินเงินทอง สิทธิดานตาง ๆ  ในสังคม การใหสิทธิประโยชน การใหบริการ เปนตน 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญไดศึกษาวิเคราะหแลว จึงสรุปความเสียหายจากระบบ
อุปถัมภที่มีผลตอการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยได ดังนี้ 

๔.๑.๑ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอตัวบุคคล 
๑) ผูบังคับบัญชาในหนวยงานราชการท่ีใชระบบอุปถัมภในการบริหารงาน

บุคคล สวนใหญจะเติบโตมาจากระบบอุปถัมภและพึงพอใจในการมีผูมาหอมลอมประจบสอพลอหรือ
ทํางานในลักษณะประเภทอยูแตบนหอคอยงาชาง มักจะคํานึงผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก
เปนหลัก ทําใหเกิดการผลักดันหรือสนับสนุนคนท่ีตนเองตองการใหเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน
มากกวาการสนับสนุนขาราชการที่เปนคนดีและคนมีความสามารถซึ่งไมใชพรรคพวกของตน นอกจากนี ้
หากขาราชการท่ีเปนพรรคพวกของตนเองกระทําผิดวินัย กฎหมายหรือทํางานบกพรองก็จะเขาไป
ชวยเหลือเพ่ือใหไมถูกลงโทษตามหลักเกณฑที่กฎหมายหรือหนวยงานกําหนดซึ่งถือเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอขาราชการในหนวยงานราชการ 
  ๒) การใชระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคลในหนวยงานราชการ  
เปนสาเหตุใหขาราชการบางสวนมีคานิยมประจบสอพลอผูมีอํานาจท่ีจะสามารถชวยผลักดันใหตน
เจริญเติบโตและกาวหนาในอาชีพการงานมากกวาการใชวิธีสรางผลงานหรือพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถของตนใหสูงขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพของขาราชการอื่น ๆ 
สวนใหญที่ตั้งใจจะทํางานเพ่ือตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานราชการและประเทศชาต ิ

  ๓) ขาราชการท่ีเปนคนเกงและเปนคนดีสวนใหญซึ่งไมชอบการประจบ 
สอพลอก็จะไมมีผูสนับสนุนหรือชวยเหลือใหเจริญเติบโตกาวหนาในอาชีพราชการ หรือไมไดรับ 
ความเปนธรรมจากการบริหารงานบคุคลที่มกีารใชระบบอุปถมัภภายในหนวยงานราชการ ยอมขาดขวญั
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรับใชชาติบานเมืองและอาจตัดสินใจออกจากระบบราชการ 
ไปในที่สุด สวนขาราชการบางสวนท่ีอยูภายใตระบบอุปถัมภจะไดรับการสนับสนุนใหไดรับงานท่ีสบาย
ไดรับประโยชน และเฝาคอยโอกาสที่จะไดเติบโตกาวหนาดวยระบบอุปถัมภตอไป 
  ๔) ระบบอุปถัมภกอใหเกิดปญหาการขาดความสามัคคีหรืออาจทําใหเกิด
ความขัดแยงระหวางขาราชการในหนวยงานราชการ เนื่องจากขาราชการท่ีเติบโตภายใตระบบอุปถัมภ
และขาราชการท่ีเติบโตมาจากการสรางผลงานและพัฒนาความรูความสามารถของตนจะมีทัศนคต ิ
และคานิยมการทํางานท่ีแตกตางกัน 

๔.๑ ดานการบริหารงานบุคคล 
 



- ๑๑๕ - 

๔.๑.๒ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอระบบราชการ 
๑) ระบบราชการไทยเสียโอกาสท่ีจะไดคนดีและคนเกงเขามาอยูในองคกร                    

เนื่องจากการสอบบรรจุหรือการสอบคัดเลือกในตําแหนงสําคัญมักจะมีการวิ่งเตนใหไดรับความ
ชวยเหลือจากผูมีอํานาจและผูมีบารมี สวนผู ท่ีมีความรูความสามารถแตไมมีผู ใหการอุปถัมภ 
หรือใหความชวยเหลือกลับขาดโอกาสในการเขารับราชการ 
 เมื่อระบบราชการไดรับบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสม และยังออนดอย
ทั้งในดานความรู ความสามารถ จึงทําใหระบบราชการไมมปีระสิทธิภาพ หรือหากบุคคลใดกระทําผิดวินัย
ผิดกฎหมาย หรือทุจริตตอหนาท่ี แตรูจักเขาหาผูใหญ รูจักประจบสอพลอก็ไดรับการปกปองใหพนผิด 
หรือไดรับการสนับสนุนค้ําชูจากระบบอุปถัมภ และยังมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานเปนลําดับ  
 ในขณะที่ขาราชการดี ๆ ท่ีทํางานอยางขยันหมั่นเพียร ดวยความซื่อสัตย
สุจริตและมีความรับผิดชอบดวยจิตสํานึกในการทํางานใหเกิดผลดี เปนประโยชนตอประเทศชาติ  
แตไมชอบการวิ่งเตนประจบสอพลอกลับไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบ ไมไดรับความเปนธรรม  
หรือการสนับสนุนใหไดรับตําแหนงหนาท่ีการงานที่ สูงขึ้น ทําใหขาดแรงจูงใจและความมุงมั่น 
ในการทํางาน ซึ่งสงผลเสียหายตอพลังในการขับเคล่ือนของกลไกในระบบราชการ คนดีในระบบราชการ
เหลานั้นจะตองทอแทขาดขวัญกําลังใจ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานราชการตาม
เปาหมายลดลง องคกรไมพัฒนาหรือพัฒนาไปไดชา  
 ๒) หนวยงานราชการไมสามารถรักษาขาราชการท่ีเปนคนเกงและคนดีไวได 
เนื่องจากขาราชการท่ีเปนคนเกงและเปนคนดีซึ่งไมมีผูสนับสนุนหรือชวยเหลือใหเจริญเติบโตกาวหนา 
ในอาชีพราชการ หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการบริหารงานบุคคลที่มีการใชระบบอุปถัมภภายใน
หนวยงานราชการจะรูสึกทอแทหมดกําลังใจและออกจากราชการหรือถูกดึงตัวไปทํางานใหกับ
ภาคเอกชนที่ไดรับผลตอบแทนและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพท่ีดีและเห็นอนาคตมากกวา 

 ๓) เกิดการแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูงเพ่ือสนองตอบความตองการ
และผลประโยชนทางการเมืองและพรรคพวกของตน เชน ปลัดกระทรวงและอธิบดีของกรมในกระทรวง
ตาง ๆ เปนตน ในลักษณะการยายขามหนวยงาน ขามกระทรวง ขามสายงาน หรือท่ีเรียกวา การยาย
ขามหวยดวยการอางเหตุผลเพ่ือประโยชนทางราชการ ซึ่งมีดวยกัน ๒ ลักษณะ คือ  
 (๑) การแตงตั้งโยกยายเพ่ือวางตัวบุคคลที่ตองการ เปนกรณีท่ีผูมีอํานาจ
แตงตั้งโยกยายตองการใหบุคคลที่เปนพรรคพวกของตนเองหรือมีแนวความคิดในการทํางานสนอง
นโยบายไปดํารงตําแหนงสําคัญตาง ๆ เ พ่ือใหบุคคลท่ีถูกแตงตั้ ง โยกยายสามารถใชอํานาจ 
ตามตําแหนงท่ีไดรับชวยเหลือเกื้อกูลและแสวงหาผลประโยชนใหผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย เชน  
การตอบสนองนโยบายท่ีตองการเสนองานโครงการตาง ๆ หรือการพิจารณาการดําเนินการในเรื่อง
สําคัญตาง ๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง การทุจริตคอรรัปชัน เปนตน  

  (๒) การแตงตั้ ง โยกยายเ พ่ือกํา จัดบุคคลท่ีไมตองการ เปนกรณี 
ที่ผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยายตองการใหบุคคลท่ีไมไดเปนพรรคพวกของตนเองหรือมีแนวความคิดในการ
ทํางานแตกตางกันไปดํารงตําแหนงในหนวยงานอื่นที่ไมมีความสําคัญหรือมีความสําคัญนอยลง เพ่ือให
บุคคลท่ีเปนพรรคพวกของตนเองหรือมีแนวความคิดในการทํางานเหมือนกันเขามาดํารงตําแหนงแทน 
ตามที่ผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยายตองการซึ่งในบางกรณีอาจเปนการแตงตั้งโยกยายบุคคลท่ีเคยมีเรื่อง
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ขัดแยงเพ่ือกล่ันแกลงมใิหบุคคลนั้นเจริญกาวหนาในอาชีพการงานหรืออาจเปนการแตงตัง้โยกยายบคุคล 
เพ่ือปองกันมิใหมีการขัดขวางหรือเปดเผยขอมูลการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบของผูมีอํานาจ
แตงตั้งโยกยายที่ไดเคยกระทําไว 
 ท้ังนี้ ในการแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูงในลักษณะการยายขามหนวยงาน
ทั้ง ๒ ลักษณะ มักมีการอางเหตุผลวาเปนไปเพ่ือความเหมาะสมหรือประโยชนของทางราชการ เนื่องจาก
ขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งโยกยายขามหนวยงานนั้นเปนผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ 
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนงท่ีโยกยายไป ซึ่งการท่ีสังคมจะยอมรับวาขาราชการดังกลาวมีความรูความสามารถ 
หรือประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงท่ีโยกยายไปหรือไมนั้น ในบางกรณียังไมมีวิธีการประเมินหรือวัด
ใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนทําใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูงในลักษณะการยายขาม
หนวยงานเพ่ือวางตัวบุคคลที่ตองการหรือกําจัดบุคคลที่ไมตองการ โดยไมพิจารณาถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
จริยธรรม คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ เกี่ยวของยอมสงผลกระทบ 
ตอการดําเนินงานของหนวยงานราชการท่ีอาจจะไดขาราชการระดับสูงที่ไมมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนงเขามาทํางานใหหนวยงานราชการที่รับโอนยายและอาจทําใหขาราชการในหนวยงาน
ราชการท่ีไดรับผลกระทบไมเชื่อถือกระบวนการบริหารงานบุคคลและกระบวนการใหความเปนธรรม 
ของระบบราชการ ขาดความศรัทธาตอผูบริหารท่ีเขามาดํารงตําแหนงในหนวยงานราชการโดยใชระบบ
อุปถัมภและขาดความมุงมั่นที่จะอุทิศตัวเพ่ือทํางานใหกับหนวยงานราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ 
  ๔) การแตงตั้งโยกยายบุคคลที่เปนพรรคพวกของผูที่มีอํานาจแตงตั้งโยกยาย
ใหไปดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงในหนวยงานราชการตาง ๆ โดยไมไดมีความรูความสามารถ 
หรือประสบการณทํางานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงนั้นอาจทําใหการกําหนดนโยบายและการบริหารงาน
ปกครองบังคบับัญชาตามภารกิจของหนวยงานราชการดังกลาวเกดิความลาชาและเสียหาย เพราะไปใช
อํานาจควบคุมส่ังการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดโดยไมมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับของขาราชการ 
ในหนวยงานนั้นแตอยางใดสงผลเสียหายตอประสิทธิภาพและผลงานของสวนราชการนั้น และที่รายแรง
ท่ีสุด คือ การใชอํานาจสืบทอดดวยวิธีการของระบบอุปถัมภ ยาย แตงตั้ง และวางคนของพวกตนไวใน
ตําแหนงท่ีจะไดสืบทอดอํานาจและผลประโยชนตอ ๆ ไป โดยผูท่ีมีอํานาจแตงตั้งโยกยายดังกลาว 
ก็ไมเคยตองมารับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและความเสียหายจากการบริหารงานของบุคคลท่ีตน
ไดแตงตั้งไวแตอยางใด 

 ๕) ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานราชการท่ีมีการใชระบบอุปถัมภ 
ในการบริหารงานบุคคลมักมีการปกปดขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชระบบอุปถัมภดังกลาว เชน  
ใชการส่ังการดวยวาจา การไมมีบันทึกการพิจารณา หรือการส่ังการพรอมเหตุผลไวเปนลายลักษณอักษร 
ทําใหภาคประชาชนและภาคสังคมไมสามารถตรวจสอบความถูกตองชอบธรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจ 
ในการบริหารงานบุคคลของหนวยงานราชการท่ีจะสงผลกระทบถึงการปฏิบัติงานของพวกเขาตอประชาชน 
ในดานตาง ๆ ได จึงเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือและศรัทธาตอระบบราชการ  
  ๖) การผลักดันใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกประกาศ กฎ 
และระเบียบซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลในหนวยงานราชการตามท่ีพระราชบัญญัต ิ
ฉบับตาง ๆ กําหนดไวทําไดยากและมักจะถูกละเลยหรือปฏิเสธ เนื่องจากอาจเปนการลดทอนอํานาจ
ความสําคัญและผลประโยชนของฝายการเมืองท่ีมีอํานาจในการแตงตั้งประธานคณะกรรมการ 



- ๑๑๗ - 

ในคณะกรรมการกลางดังกลาว ทําใหการบริหารงานบุคคลท่ีเปนประโยชนตอขาราชการและระบบ
ราชการบางสวนซึ่งยังไมไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎ ประกาศและระเบียบมารองรับ
ตามท่ีพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ กําหนดจึงไมสามารถกระทําไดตวัอยางเชน การไมผลักดันใหมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือรองรับการรวมกลุมของขาราชการพลเรือนสามัญตามที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ กําหนด ทําใหการรวมกลุมของขาราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือปกปองดูแลความเปนธรรมและสิทธิประโยชนของตนเองจึงไมสามารถกระทําได เปนตน 

๔.๑.๓ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอสังคมและประเทศชาต ิ
๑) หลักนิติรัฐถูกทําลาย เพราะขาราชการละเลยตอกฎหมายและภารกิจ 

ของสวนราชการถูกจํากัดบทบาท เพ่ือตอบสนองตอฝายท่ีมอีํานาจในการควบคุม มุงรับใชบุคคลมากกวา
หนวยงาน เนนสนองตอบตอผลประโยชนสวนตัว มุงประจบประแจงผูมีอํานาจมากกวาคํานึง 
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทําใหองคกรไมพัฒนาไมยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติ 
จึงอาจเปนชองทางใหผูมีอํานาจใชเปนเครื่องมือเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนของตนเองโดยอาศัยอํานาจ
จากการเมืองและระบบราชการ 

 ๒) ขาราชการบางสวนมีการใชระบบอุปถัมภเพ่ือหลีกเล่ียงการไปปฏิบัติ
หนาท่ีราชการในพ้ืนที่เส่ียงอันตราย หรือหลีกเล่ียงการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีมีความยากลําบาก 
โดยไมยอมเสียสละความสุขสบายของตนเอง เชน ขาราชการทหารใชระบบอุปถัมภเพ่ือไมใหถูกโยกยาย
ไปประจําการในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตรายและลําบากตรากตรํา ขาราชการตํารวจใชระบบอุปถัมภเพ่ือไมให 
ถูกโยกยายไปทําหนาท่ีตอสูเส่ียงชีวิตเพ่ือจับกุมผูตองหา ขาราชการอื่น ๆ ใชระบบอุปถัมภเพ่ือใหไมให
ถูกโยกยายไปดํารงตําแหนงที่มีความยากลําบากหรือในพ้ืนที่ที่หางไกลความเจรญิ อยูไกลจากสวนกลาง
และผูใหญ แตมักใชระบบอุปถัมภเพ่ือใหไดรับแตงตั้งโยกยายไปดํารงตําแหนงท่ีสามารถรับใชใกลชิด 
ผูมีอํานาจได เปนตน ซึ่งการกระทําดังกลาวยอมกอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารราชการแผนดิน 
ในภาพรวม เนื่องจากเกิดคานิยมท่ีไมดีในระบบราชการ เพราะขาราชการตาง ๆ จะเห็นการไดผล
ประโยชนจาการใชวิธีการของระบบอุปถัมภ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบคุณธรรมจึงเปล่ียนแนวคิด 
และหลักนิยมของการรับราชการท่ีไมจําเปนตองสรางความดีและสะสมผลงานท่ีดีใหเกิดขึ้นอีกตอไป  
แตจะใชวิธีการเฝารอโอกาสและเสนสาย เพ่ือวันเวลาของตนที่จะมาถึง 

๓) การแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูง เชน ผูบริหารองคกร หนวยงาน
และผูบังคับบัญชาที่ไมมีความรูความสามารถหรือไมมีประสบการณทํางานเหมาะสมกับตําแหนงใน
หนวยงานราชการตาง ๆ นั้น ยอมทําใหภาครัฐตองสูญเสียงบประมาณเพ่ือเปนเงินเดือน คาตอบแทน
และสวัสดิการใหกับขาราชการดังกลาวไปโดยไมคุมคา เนื่องจากขาราชการระดับสูงท่ีไมมีความรู
ความสามารถหรือไมมีประสบการณทํางานเหมาะสมกับตําแหนงยอมไมสามารถใชความรูความสามารถ
และประสบการณท่ีมีอยูเพ่ือดําเนินภารกิจของหนวยงานราชการไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ
ขาราชการท่ีมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณทํางานเหมาะสมกับตําแหนง รวมถึงผลการทํางาน 
ของสวนราชการนั้น ๆ ท่ีตองเสียหายและเสียโอกาสไปในชวงเวลาท่ีมีผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา
ระดับสูงเหลานั้นท่ีไดตําแหนงมาจากการวิ่งเตน ประจบสอพลอดวยวิธีการของระบบอุปถัมภ 
ท้ัง ๆ ท่ีตนเองไมมีความรูความสามารถเหมาะสม แตเมื่อเขามามีตําแหนงก็จะมีอํานาจในการปกครอง 
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บังคับบัญชา ส่ังการ บริหารงานหนวยงานราชการนั้น ๆ ท่ีอาจสงผลใหเกิดความผิดพลาดเสียหาย 
หรืออาจกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนการตอบแทนบุญคุณใหกับผูอุปถัมภที่แตงตั้งตนเขามาก็ได 

๔) การแตงตั้งโยกยายขาราชการโดยใชระบบอุปถัมภเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีทําใหระบบราชการไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียง 
ของประเทศชาติในสายตาของตางประเทศ ตัวอยางเชน ในรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถ 
ในการแขงขันระดับโลกประจําป ๒๕๕๘ (The Global Competitiveness Report ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖) 
ตามท่ีสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) จัดทําขึ้น ไดมีการรายงานผลการสํารวจ
มุมมองความเห็นของผูบริหารและนักธุรกิจ(Executive Opinion Survey: EOS) ที่เขามาลงทุนในประเทศ
ไทยเกี่ยวกับปจจัยท่ีอุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการบั่นทอนขีดความสามารถ 
ในการแขงขันโดยหนึ่งในปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญดังกลาว คือ ปจจัยดานระบบราชการท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและปจจัยดานปญหาจากระบบอุปถมัภในระบบราชการ เปนตน 

 
 
 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหนิยามความหมายของ 

คําวา “ทุจริต” หมายถึง “ความประพฤติชั่ว, โกง เชน ทุจริตในการสอบ, คดโกง, ฉอโกง” และยังมี
ความหมายเกี่ยวกับการทุจรติในกฎหมายสําคัญดังนี้ 

คําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความวา 
“เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น” 

คําวา “ทุจริตตอหนาที่” ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายความวา “ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด 
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเชื่อวา 
มีตําแหนงหรือหนาที่ทัง้ที่ตนมไิดมีตําแหนงหรอืหนาที่นัน้ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ทั้งนี้ เพ่ือ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น” 

คําวา “ทุจริตตอหนาที่” ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบรหิารในการปองกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ หมายความวา “ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเชื่อวา 
มีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ท้ังนี้  
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิด 
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือตามกฎหมายอื่น” 

การทุจริตในวงราชการมีหลายรูปแบบ เชน (๑) ฝาฝน หลีกเล่ียง หรือบิดเบือน
ระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ (๒) จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู  หนวงเหนี่ยว กล่ันแกลง  
หรือหาประโยชนใสตนหรือพวก (๓) การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการท่ีตอง
ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบ ตามหนาท่ี (๔) ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพยสินของราชการ (๕) ปลอมแปลง 

๔.๒ ดานการทุจริตคอรรัปชัน 
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หรือกระทําใด ๆ อันเปนเท็จ (๖) มีผลประโยชนรวมในกิจการบางประเภท การทุจริตในวงราชการ 
มีมูลเหตุหลายประการ เชน 

- เจาหนาที่ของรัฐขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
- ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย 
- ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กํากับ ดูแล 
- เจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทน/เงินเดือน ไมพอกับการครองชีพ และมีปญหา 

ทางเศรษฐกิจ หรอื อบายมุข 
- สภาพการทํางานเปดโอกาส เอื้ออํานวยตอการกระทําทุจริต กระบวนการ

ปฏิบัติงานมีชองโหว 
สวน คําวา “คอรรัปชัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ไดใหนยิามความหมายไววา “โกง, เบียดบัง, ทุจริต,ฉอราษฎรบังหลวง,รับสินบน” 
สภาประชาคมยุโรปไดใหคําจํากัดความคอรรัปชันหมายถึง การใชอํานาจสาธารณะ 

ท่ีมิชอบเพ่ือผลประโยชนสวนตนหรือการใหสินบน และความประพฤติท้ังหลายของบุคคลซึ่งไดรับ 
มอบหมายหนา ท่ีและความรับผิดชอบในภาครัฐหรือเอกชนประพฤติ ท่ีฝาฝนหนา ท่ีของตน  
โดยไมสมควรกับตําแหนงหนาท่ีของตนในฐานะเจาพนักงานแหงรัฐ เจาหนาท่ีในหนวยงานเอกชน 
ตัวแทน หรือฐานะความสัมพันธอื่น ๆ โดยมุงประสงคใหไดรับประโยชนใด ๆ โดยมิชอบสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น 

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ไดให
ความหมายของคําวา “คอรรัปชัน” (Corruption) ไวหมายถึง การใชอํานาจท่ีไดมาโดยหนาท่ีในการหา
ประโยชนสวนตัว หรือการทุจริตโดยใชหรืออาศัยตําแหนงหนาท่ี อํานาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู  
เพ่ือประโยชนแกตนเองและหรือผูอื่น โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติไดระบุถึงกรณีตาง ๆ 
ท่ีจะสามารถเกิดขึ้นในการคอรรัปชัน ดังนี้ 

- การคอรรัปชันขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาท่ี
ระดับสูงเพ่ือบิดเบือนนโยบายหรือใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหารประเทศ 
ไดรับผลประโยชนจากการใชทรัพยากรของชาติ  

- การคอรรัปชันขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาท่ี
ระดับกลางและระดับลางตอประชาชนทั่วไป โดยการใชอํานาจท่ีไดรับมอบหมายในทางมิชอบ  

- การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การให หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชน  
ท้ังในรูปของเงนิ ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนตาง ๆ  เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  

- การยักยอก (Embezzlement) คือ การท่ีพนักงานหรือเจาหนาท่ีในองคกร  
นําเงินหรือส่ิงของท่ีไดรับมอบหมายใหใชในราชการ มาใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอื่น 
ที่ไมเกี่ยวของ  

-  การอุปถัมภ  (Patronage)  เปนรูปแบบหนึ่ งของการเลนพรรคเลนพวก 
ดวยการคัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธทางการเมือง (Connection) เพ่ือเขามาทํางานหรือเพ่ือใหรับ
ผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม  
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- การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก 
โดยเจาหนาที่จะใชอํานาจที่มี ในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพ่ือน ครอบครัวหรือบคุคล
ใกลชิด โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม  

- ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตัว กับผลประโยชนสวนรวม 

อาจจะกลาวโดยสรุปไดวา คอรรัปชัน คือ การกระทําเพ่ือแสวงหาผลประโยชน 
ท่ีมิควร มิชอบ ไดแก การเบียดบังทรัพยของทางราชการมาเปนของตน หรือใชอํานาจในตําแหนง 
โดยมิชอบ เชนเดียวกับการบอกวาจะใหหรือรับทรัพยสินและประโยชนแกเจาพนักงานและเจาหนาท่ี 
โดยครอบคลุมทุกอาชีพ หนาที่ ท้ังในสวนกลางและในทองถิ่น หรือราชการและเอกชน ทั้งนี้ แมวาจะได
มีการใหนิยามความหมายของ “คอรรัปชัน” ไวมากมาย แตในสังคมระหวางประเทศยังมีความเห็น 
และแนวคิดเกี่ยวกับ “คอรรัปชัน” ท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไป ทําใหคําวา “คอรรัปชัน”  
ยังไมมี  “นิยามรวมกัน” (Single Definition of Corruption)  อันเปนที่ยอมรับของทุกประเทศ  
ซึ่งโดยท่ัวไปแลวมีความเห็นวาการคอรรัปชันนั้นยากแกการนํามากําหนดความหมาย เนื่องจาก 
การคอรรัปชันเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเฉพาะของแตละทองท่ี จึงมีการโตเถียงกนั
อยางกวางขวางในบางพฤติกรรมวาไมใชการคอรรัปชัน ในขณะท่ีบางการกระทําถือเปนการคอรรัปชัน 
ดังนั้น ในสังคมระหวางประเทศไดมีการดําเนินการมากกวาการนิยามคําวาคอรรัปชัน โดยพยายาม
รวบรวมรูปแบบการคอรรัปชันไวแทน เชน การจายเงินผิดกฎหมาย (Illicit Payment) การใชอํานาจ
หนาท่ีในทางท่ีผิด (Abuse of Power) การยักยอก (Embezzlement) โดยเนนที่การอธิบายวา  
อะไรคือการคอรรัปชันบาง นอกจากการพยายามอธิบายความหมายของการคอรรัปชัน ซึ่งสาเหต ุ
ที่สังคมระหวางประเทศไดมีความพยายามที่อธิบายวาอะไรคือการคอรรัปชันแทนนั้น เนื่องจากการที่ได
ตระหนักดีถึงขอเท็จจริงในการพยายามหานิยามรวมกันอันเปนท่ียอมรับของทุกประเทศนั้น 
เปนส่ิงท่ีเปนไปไมได 2๒๐ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption 2003) ท่ีไมไดมีการกําหนดนิยาม
ความหมายของ “คอรรัปชัน” ไวโดยตรงแตกําหนดใหการคอรรัปชันเปนความผิดทางอาญาในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน 

๑) การใหสินบน (Bribery)  
๒) การฟอกเงิน ( Money Laundering)  
๓) การใชอํานาจในทางที่ผิด (Abuse of Power)  
๔) การยักยอก การเบียดบัง หรือการยักยอกถายเททรัพยสินโดยเจาหนาท่ีของรัฐ 

( Embezzlement misappropriation or other diversion of property by a public official)  
 ๕) การใชอิทธิพลเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิชอบ (Trading in influence) 

๒๐ ปยะดา ศิลปอาชา. (๒๕๕๑).พัฒนาการของการปองกันและปราบปรามการทุจริตและปญหาในการอนุวัต ิ
การอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต) (หนา ๕๔ – ๕๕).  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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๖) การฟอกทรัพย สินที่ ได มาจากการกระทําความผิดอาญา (Laundering  
of proceeds of crime) 

สวนสาเหตุของคอรรัปชันในหนาที่มีหลายประการแตท่ีพบไดบอยท่ีสุดในหนวยงาน 
สถาบัน และองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก  

- คนในสังคมสวนใหญยกยองนับถือคนร่ํารวย จึงเปนแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง  
- คานิยมแบบนิยมพวกพองและเครือญาติ ความสัมพันธในเชิงผลประโยชน  
- ระบบอุปถัมภหรือความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภสรางลูกนองไวชวยเหลือตน 

ในเรื่องตาง ๆ  
- ระบบการควบคุมและตรวจสอบท่ีขาดประสิทธิภาพ  
- การแขงขันอยางเขมขนเพ่ือชวงชิงตําแหนงและผลประโยชนในหนวยงาน องคกร 

และการเมืองภาครัฐ  
ปจจุบันการคอรรัปชันในหนาที่มีหลายรูปแบบ โดยมีใหเห็นตัง้แต  
๑) การจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตการเรียกคานายหนา การล็อกสเปค การฮั้วประมูล หรือ

การตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ในการอนุมัติคํารองเพ่ือดําเนินกิจการตาง ๆ  
๒) การยักยอกทรัพยของทางราชการ หรือการเบิกคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ  

คารักษาพยาบาล และคาเชาบาน เชน การใชพาหนะ โดยเบิกคาพาหนะ หรือการเบิกเบี้ยเล้ียงเกินวันเวลา 
ที่ปฏิบัติงาน หรือการเบิกคาเชาบาน แตไมไดเชาบานจริง  

๓) การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชนในการเล่ือนตําแหนงหรือการโยกยาย 
ไปในพ้ืนที่ที่อยากไป โดยการใหคาตอบแทน หรือเรียกวา การซื้อขายเสียง และหาเสียงสนับสนุน 

การทุจริตและคอรรัปชันในวงราชการนั้น จึงถือเปนปญหาสําคัญท่ีสังคมจะตอง 
เอาใจใส ดูแล และปราบปรามเปนพิเศษ  หากการทุจริตคอรรัปชันเกิดขึ้นเพ่ือสนองความตองการ 
ขั้นพ้ืนฐาน เชน ไมมีเงินใชอยากไดส่ิงของก็มักจะเกิดจากการคอรรัปชันของเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติงาน
หรือการคอรรัปชันขนาดเล็กนอย (Petty Corruption) ผลเสียหายอาจไมรายแรงมากนัก แตถาการคอรรัปชัน
เกิดขึ้นเพ่ือสนองความตองการในระดับสูง หรือการคอรรัปชันขนาดใหญ (Grand Corruption) 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับสูงที่ตองการแสวงหาหนทางเพ่ือความย่ิงใหญแหงตนเองแลว ผลเสียรายแรง
จะเกิดขึ้น เพราะองคประกอบที่จะสนองตอบตอความตองการในระดับสูงนี้ไดก็คือ ความสามารถในการ
แสวงหา อํานาจอิทธิพล และความสําเร็จในชีวิต ซึ่งเปนส่ิงท่ีสังคมท่ัวไปเห็นวาการมีเงินมากถือวามี
ความสามารถมาก มีเงินมากถือวามีอํานาจอิทธิพลมาก และการมีเงินมากถือวามีความสําเร็จมาก ดวย
เหตุนี้ การแสวงหาเงินจากการทําทุจริตการคอรรัปชันจึงเกิดขึ้นและผูท่ีจะคอรรัปชันใหไดผลประโยชน
เปนกอบเปนกํา คือ เจาหนาที่ของรัฐระดับผูใหญหรือผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจทางการเมืองนั่นเอง 

การทุจริตคอรรัปชันถือเปนปญหาและอุปสรรคที่มีสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิดมาจาก
ระบบอุปถัมภทํ าใหการพัฒนาประเทศชาติ  โดยเฉพาะสวนราชการดํา เนินไปอยางลาชา  
ไมเจริญกาวหนา ท้ังท่ีในระบบราชการไทยมีหนวยงานท่ีทําหนาที่ในการตรวจสอบการทุจริต อยางเชน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  
แตการทุจริตในภาครัฐก็ยังปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง ผานวิธีการตาง ๆ โดยอาศัยชองวางทางกฎหมาย
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หรืออาศัยตําแหนงหนาท่ีที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด และมีรูปแบบหลากหลายไดแกการทุจริต 
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง การทุจริตในการใหสัมปทาน การทุจริต 
โดยการทําลายระบบตรวจสอบอํานาจรัฐ และการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเปนรูปแบบใหมของการทุจริต 
ท่ีแยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมาย นโยบายทางการเมือง มติของคณะรัฐมนตรีมติของ
คณะกรรมการ หรือการวางตัวบุคคลใหมีตําแหนงหนาท่ีเอื้ออํานวยตอการกระทําผิดใหเขามามีอํานาจ
ใหการอนุมัติ อนุญาตใหสัมปทานหรอืใบประกอบกิจการตาง ๆ  การอนุมัติในเรื่องการใชจายงบประมาณ
เปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนทําใหประชาชนสวนใหญเขาใจผิดวาเปนการกระทําท่ีถูกตอง
ชอบธรรมตามกฎหมายซึ่งดําเนินการโดยกําหนดนโยบายท่ีจะทําโครงการหรือกิจการโดยองคกร 
หรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐบาลท่ีอางประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชนเปนอันดับแรก จากนั้น 
จะมีการเตรียมการดําเนินการรองรับโครงการหรือกิจการนั้นใหเกิดผลประโยชนของกลุมตนดวย 
การอางถึงความชอบดวยกฎหมายหรอืระเบียบที่ใหดําเนินการได 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญไดศึกษาวิ เคราะหแลว จึงสรุปความเสียหาย 
ดานการทุจริตคอรรัปชันที่สรางผลเสียหายตาง ๆ ได ดังนี้  

๔.๒.๑ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอตัวบุคคล 
  ๑) การทุจริตคอรรัปชันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการเลือกปฏิบัต ิ

โดยไมเปนธรรมตอบุคคล เนื่องจากขาราชการท่ีมีพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบใหนักการเมืองหรือผูมีอํานาจมักจะไดรับความดีความชอบและเจริญกาวหนา 
ในอาชีพการงานมากกวาขาราชการท่ีเปนคนเกงและคนดีซึ่งทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต สงผลให
ขาราชการดังกลาวรูสึกหมดหวังตออนาคตและระบบราชการ 

 ๒) ทําใหข าราชการบางสวนมีค านิยมเคยชินกับการเรียกหรือรับ
ผลประโยชนโดยมิชอบจากภาคเอกชนในรูปของเงินสินบน เงินใตโตะ สวย เงินทอน หรือผลประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นเพ่ือแลกกับความสะดวกสบายหรือการดําเนินการท่ีผิดกฎหมายโดยใชอํานาจ 
และอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีของตนหรือละเวนไมดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของตน เชน  
การเอื้อประโยชนใหเอกชนบางรายไดเปรียบเอกชนรายอื่นในการเสนอราคาเพ่ือทําสัญญาจัดซื้อพัสดุ
และครุภัณฑกับหนวยงานราชการหรือการไมไปตรวจคนสถานท่ีท่ีเปดใหมีการเลนการพนันหรือการคา
ประเวณีที่ผิดกฎหมาย เปนตน 

 ๓) ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา นักการเมือง หรือผูมีอิทธิพลอาจใชขาราชการ 
ท่ีทํางานอยางซื่อสัตยสุจริตเปนเครื่องมือในการทําทุจริตคอรรัปชันเพ่ือปองกันมิใหมีการสอบสวน 
หรือขยายผลเอาผิดตนเองไดโดยใชวิธีซื้อตัวขาราชการ ขมขูคุกคามความปลอดภัยของตวัขาราชการเอง
และบุคคลใกลชิด หรือบีบบังคับดวยวิธีอื่น ๆ เปนเหตุใหขาราชการท่ีทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต 
อาจเปล่ียนความคิดหันมาทําการทุจริตคอรรัปชันเพราะเห็นแกผลประโยชนท่ีจะไดรับหรือทําการทุจริต
คอรรัปชันเพราะถูกบีบบังคับได 

 ๔) ขาราชการบางสวนไมสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางสุจริตและถูกตอง
ตามระเบียบเนื่องจากผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชาอาจใชอํานาจหรืออิทธิพลของตนแทรกแซง 
การทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือไมใหขัดขวางการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากการคอรรัปชัน 
ของผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชาดังกลาว ตัวอยางเชน การที่ผูบังคับบัญชาบีบบังคับใหผูใตบังคับบัญชา
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ทําลายหลักฐานการทุจริตคอรรัปชันของตน ซึ่งผูใตบังคับบัญชามีหนาท่ีตองสงมอบใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินคดีเอาผิดผูบังคับบัญชา หรือส่ังใหโยกยายขาราชการบางคนไปทํางานในทองที่อื่น 
โดยไมคาํนึงถึงความเหมาะสมและเปนธรรมเปนตน 

 ๕) มีการแตงตั้งโยกยายหรือวางตัวขาราชการและบุคคลท่ีเปนพรรคพวก
ของผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยายใหไปดํารงตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
อนุมัติและการเสนอแผนงานโครงการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหขาราชการหรือบุคคลดังกลาวพิจารณา
ดําเนินการใหเกิดประโยชนตลอดจนการอนุมัติและใชจายงบประมาณของหนวยงานราชการโดยทุจริต 
ที่เปนการเอื้อผลประโยชนใหแกผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยายหรือบุคคลในภาคธุรกิจท่ีใกลชิดและแบงปน
ผลประโยชนกับผูมีอํานาจและพวกพอง รวมถึงการที่ผูมีอํานาจจะใชวธิีการแตงตัง้ โยกยายคนของตนไป
ดํารงตําแหนงท่ีจะมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับงานโครงการท่ีเกิดการทุจริตดังกลาวนั้น เพ่ือเปนการ
ปกปดและปองกันมิใหผลของการกระทําทุจริตที่ตนและพวกพองทําไวถูกเปดเผยออกมา เปนตน  

๔.๒.๒ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอระบบราชการ 
 ๑) การทุจริตคอรรัปชันเปนเหตุใหขาราชการบางสวนเกิดกิเลสและคานิยม 

ท่ีไมดีในการแสวงหาผลประโยชนจากการคอรรัปชันโดยการละเลย หลีกเล่ียงหรือฝาฝนไมปฏิบัต ิ
ตามกฎ ระเบียบและกฎหมายของหนวยงานราชการทําใหการบังคับใชกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ดังกลาวขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลเสียหายตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน 
ในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐท่ีตองสูญเสียไปและภาคราชการก็คงไมใชเสาหลักท่ีสําคัญของการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 ๒) ขาราชการบางสวนอาจอยากเขามารับราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน
จากการคอรรัปชันไมไดมีจิตมุงมั่นท่ีจะเขามาเพ่ือทํางานใหกับประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
สงผลใหหนวยงานราชการขาดบุคคลากรท่ีมีคุณภาพในการขับเคล่ือนภารกิจขององคกร ประสิทธิภาพ
การทํางานของหนวยงานราชการตามเปาหมายซึ่งตองเปนไปเพ่ือสวนรวมจึงลดลงและไมเจริญกาวหนา 

 ๓) การท่ีขาราชการในหนวยงานราชการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
ดวยการกระทําทุจรติคอรรปัชันโดยเรียกรับผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ เชน เรียกรับเงินคาวิง่เตน เงิน
สินบนจากการปฏิบัติราชการในสวนราชการตาง ๆยอมสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของหนวยงานราชการในสายตาของสังคมและเปนเหตุใหประชาชนเส่ือมความเชื่อถือและศรัทธา 
ตอขาราชการและระบบราชการ 

๔.๒.๓  ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอสังคมและประเทศชาต ิ
 ๑) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอคานิยมของคนในสังคม ในอดีตการทุจริต 

คอรรัปชันถือเปนส่ิงท่ีคนในสังคมเห็นพองตองกันวาเปนส่ิงท่ีเลวรายตอประเทศชาติและมักม ี
การประณามผูกระทําการทุจริตคอรรัปชัน แตในปจจุบันคานิยมของคนในสังคมเริ่มเปล่ียนไป 
โดยมีบางสวนยอมรับวาการทุจริตคอรรัปชันเปนส่ิงท่ีใคร ๆ ก็ทํากันไมไดเปนเรื่องเลวรายแตอยางใด 
เนื่องจากผูท่ีกระทําการทุจริตคอรรัปชันสวนหนึ่งไมวาจะเปนขาราชการ นักการเมืองและนักธุรกิจ 
จะมีฐานะและความเปนอยูท่ีดีมีอํานาจบารมีและมีหนาตาในสังคมมากกวาคนดี ๆ ท่ัวไปตราบใด 
ที่กฎหมายยังไมสามารถจัดการหรือลงโทษบุคคลเหลานั้นได 
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 ๒)  ความเ สียหายในทางเศรษฐกิจ ตามปกติการทุจริตคอรรัปชัน 
มักจะกระทําในรูปแบบการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหไดรับการผูกขาดในการผลิตสินคา 
และบริการ ซึ่งสงผลกระทบตอการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมอยางมาก ทําใหนักลงทุน 
ท้ังจากในประเทศและตางประเทศไมตองการเขามาลงทุนทําธุรกิจในประเทศท่ีมีการทุจริตคอรรัปชัน 
นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบให สังคมไดรับสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพต่ํา แตราคาสูงเกินความเปนจริง 
เนื่องจากไดมีการจายเงินสินบนและเงินคาเจรจาในการดําเนินธุรกิจใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งจะถูก
นําไปบวกเพ่ิมเปนตนทุนในการผลิตสินคาและบริการเสมอ ในสภาวะเชนนี้ทําใหเกิดผลกระทบ 
ตอคาครองชีพ ระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ๓) ความเสียหายตองบประมาณแผนดินเนื่องจากการใชจายงบประมาณ
แผนดินในการดําเนินโครงการตาง ๆ ของรฐับาลที่มีการทุจริตคอรรัปชันจะเปนไปโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณดังกลาวมากกวาการใชจายงบประมาณ 
ตามวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ  
ทําใหงบประมาณแผนดินที่ใชจายไปเกิดการสูญเปลาและทําใหรัฐไดรับความเสียหาย โดยมีตัวอยางใหเห็น
ในหลายโครงการ เชน การทุจริตในการดําเนินโครงการบอบําบัดน้ําเสีย ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการใชจายงบประมาณไปแลวประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท และจายคาเสียหาย
ใหกับบริษัทเอกชนผูรับเหมาประมาณ ๙,๖๐๐ ลานบาท แตกลับถูกท้ิงใหรกรางไมสามารถดําเนินการใด ๆ 
ไดการทุจริตในโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครท่ีมีวงเงินสูงถึงประมาณ  
๖,๖๐๐ ลานบาท ซึ่งแพงกวาราคาท่ีมีการซื้อขายกันตามปกติเปนเหตุใหรัฐเกิดความเสียหาย 
หรือการทุจริตในโครงการจัดซื้อเรือขุดแบบหัวสวานจํานวน ๓ ลํา พรอมเรือพ่ีเล้ียงท่ีมีวงเงินประมาณ 
๒,๐๐๐ ลานบาทโดยการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาการจายเงินท่ีเอื้อประโยชนใหกับบริษัทผูคาเปนเหตุให
กรมเจาทาและรัฐเสียหายโดยไมไดเรือมาใชในราชการ เปนตน 

๔) ความเสียหายทางการบริหารราชการและการปกครองประเทศ  
การทุจริตในการเลือกตั้งของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในตําแหนงตาง ๆ  
โดยการใชหัวคะแนนซื้อเสียงจากประชาชนหรือโดยใชวิธีการทุจริตอื่นเพ่ือใหตนเองชนะการเลือกตั้งนั้น  
ยอมทําใหไดนักการเมืองท่ีไมมีความรูความสามารถและไมมีความซื่อสัตยสุจริตเพียงพอท่ีจะเขามา
บริหารประเทศ ซึ่งสวนใหญนักเมืองเหลานี้มักจะเขามาแสวงหาประโยชนเพ่ือถอนทุนคืนจากการซื้อเสียง
โดยการใชอํานาจโดยมิชอบดวยวิธีการของระบบอุปถัมภ เพ่ือวางคนของตนไวเพ่ือการคอรรัปชัน 
เพ่ือสนับสนุนผลักดันนโยบายและพิจารณาการอนุมัติโครงการในการบริหารราชการแผนดิน 
ที่เอื้ออํานวยตอผลประโยชนของตนหรือของพวกพอง ซึ่งสงผลกระทบอยางรายแรงตอการบริหาร
ราชการและการปกครองประเทศในภาพรวม   

๕) ความเสียหายตอกระบวนการนิติบัญญัติ นักการเมืองและผูมีอํานาจ
บางสวนมักสนับสนุนผลักดันใหมีการตราและแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติตาง ๆ รวมถึงการออก 
และแกไขเพ่ิมเติมประกาศ กฎ และระเบียบตามท่ีพระราชบัญญัติตาง ๆ กําหนดซึ่งเอื้ออํานวย
ผลประโยชนของตนเองหรือของพวกพองเปนหลัก และมักจะละเลยหรือไมสนับสนุนผลักดันใหมีการ
ตราหรือแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ การออกหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศ กฎและระเบียบตามท่ี
พระราชบัญญัติกําหนดซึ่งอาจเปนการปองกันแกไขการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบของตน เปนเหตุให
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กฎหมายท่ีใชบังคับภายในประเทศสวนหนึ่งไมเกิดประโยชนตอประชาชนสวนรวม แตเปนประโยชน 
ตอนักการเมืองและผูมีอํานาจบางกลุมเทานั้น หรือการท่ีนักการเมืองหรือผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติม
ประกาศ กฎ และระเบียบที่ออกตามท่ีพระราชบัญญัติตาง ๆ กําหนด เพ่ือเอื้อประโยชนใหกับกิจการ 
ที่ตนเองหรือพรรคพวกจะไดรับ เชน กรณีการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. เปนตน 

๖) ความเสียหายตอการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
การบังคับใชกฎหมายไมมีมาตรฐาน เกิดความละหลวมและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถนําตัว
ผูกระทําผิดมาลงโทษไดทั้งหมด เนื่องจากนักการเมืองและผูท่ีมีอํานาจสามารถแทรกแซงการบังคับใช
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวกพองโดยใชวิธีการของระบบ
อุปถัมภ เชน การรูจักกัน การวิ่งเตนใหเกิดการทุจริตได เชน การติดสินบนพนักงานเจาหนาที่หรอืการใช
อํานาจอิทธิพลท่ีมีอยูบีบบังคับพนักงานเจาหนาท่ีใหชวยเหลือตนเองและคนใกลชิดไมใหถูกดําเนินคดี
เมื่อกระทําผิด หรือการท่ีนักธุรกิจเขาหานักการเมืองหรือผูมีอํานาจเพ่ือขอความชวยเหลือมิใหมีการ
บังคับใชกฎหมายที่เปนผลเสียตอกิจการของตนเองหรือของคนใกลชิด เปนตน  

 ๗) ความเสียหายจากมุมมองตางประเทศ ท่ีสงผลกระทบตอดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทย ซึ่งองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International: TI) ไดจัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) 
โดยใชขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ มาประเมินเปนคะแนน CPI หนึ่งในแหลงขอมูลท่ีนํามาใช คือ 
Political Risk Services ( PRS)  แ ล ะ  International Country Risk Guide ( ICRG)  จั ด ทํ า โ ด ย  
The PRS Group ซึ่งการประมวลขอมูลเกี่ยวกับคอรรัปชันใน ICRG จะครอบคลุมการทุจริตคอรรัปชัน
ในระบบการเมือง การรับสินบน ระบบอุปถัมภ การขัดกันแหงผลประโยชนและการเอื้อประโยชน 
ตอพวกพองหรือเครือญาติ (Nepotism) ซึ่งตั้งแตป ๒๕๕๕ ถึง ป ๒๕๕๘ ประเทศไทยไดคะแนน CPI  
จากแหลงขอมูล ICRG คงท่ีเทากันทุกป คือ ๓๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถือเปนคะแนน 
ที่คอนขางต่ํา โดยสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยไดคะแนนต่ําก็คือปญหาเรื่อง “ระบบอุปถัมภ” ที่ทําให
เกิดคานิยมการคอรรัปชันในระบบราชการไทย 

 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถิติขอมูลดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(Corruption 
Perception Index: CPI) ของประเทศไทย พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๘๕  
จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๗ ประเทศ และใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๗๖  
จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๖๘ ประเทศแสดงใหเห็นวาอันดับใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดีขึ้นกวาอันดับ 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ แตอยางไรก็ตาม ในรอบสิบปที่ผานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทย 
ไดคะแนนจากการจัดอันดับเพียงรอยละ ๓๓ ถึงรอยละ ๓๘ เทานั้น ซึ่งสะทอนใหเห็นวาปญหา 
คอรรัปชันท่ีมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจาก “ระบบอุปถัมภ” ยังคงอยูในระดับท่ีนาเปนหวงและตองไดรับ 
การแกไขอยางเรงดวน เพราะเกิดผลกระทบท่ีเสียหายใหญหลวงตอผละประโยชนดานการลงทุน 
การประกอบธุรกิจและการทองเท่ียวของชาวตางชาติ 
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การใหบริการประชาชนเปนนโยบายท่ีภาครัฐใหความสําคัญ และพยายามผลักดัน 

ใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหดีขึ้นมาโดยตลอด ท้ังนี้ เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตย
นั้นการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระทํา ย่ิงในชวง
ปจจุบันเปนกระแสการเรียกรองใหปรับเปล่ียนสภาพสังคมใหเขาสูความเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ 
ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกลวนพุงเปาไปสูจุดหมายเดียวกัน คือ การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

ในปจจุบันความสัมพันธระหวางภาครัฐและประชาชนไดเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้ง
ประชาชนมีการเรียกรองการบริการท่ีดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป
หรือองคกรประชาชนเปดเผยความตองการของตนใหสังคมไดรับรูงายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษา
และคานิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นทําใหตองการภาครัฐที่มีความโปรงใสและรับผิดชอบในการดําเนินงาน
มากขึ้น รวมถึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและคุมคากับเงินภาษีของประชาชน และการท่ีภาครัฐเอง 
ก็ตระหนักดีวาหากไมไดรับความรวมมือท่ีดีจากประชาชนแลวนโยบายของรัฐก็จะไมเกิดผล 
และจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีกดวยจึงจําเปนท่ีภาครัฐจะตองตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของประชาชนดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใหตอบสนอง
ความตองการดังกลาว แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการเปนส่ิงที่ทําไดไมงายนัก เนื่องจากความตองการ
ของประชาชนมีหลากหลายและซับซอน ทั้งในเรื่องการดํารงชีวิต ความเปนอยู และการประกอบอาชีพ
ย่ิงไปกวานั้นการดําเนินการดังกลาวของภาครัฐตองไดรับความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ ทุกภาคสวน 
ที่เกี่ยวของในการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

ตามความในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีบทบัญญัติและการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 
ของหนวยงานภาครัฐ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดวิธีการดําเนินงาน 
ตามภารกิจ โดยจําแนกออกไดเปน ๕ กลุม โดยมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการจัดอยู 
กลุมภารกิจท่ี ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการพรอมกันในทันที ซึ่ งให เริ่มดําเนินการนับแต 
พ.ศ. ๒๕๔๗  

การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีดีขึ้น 
ของหนวยงานภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหสวนราชการตองถือปฏิบัติมี ดังนี้  

(๑) การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชน
ผูรับบริการเพ่ือปรับปรงุวธิีการปฏิบัติการใหเหมาะสม  

(๒) ใหมาตรการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

(๓) ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือสวนราชการดวยกัน 
ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ และปดประกาศ 
ใหประชาชนทราบ  

๔.๓ ดานการบริการประชาชน 
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(๔) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสวนราชการรวมกันจัดตั้งศูนยบริการ
รวมกระทรวง ศูนยบริการรวมจังหวัด ศูนยบริการรวมอําเภอ ใหประชาชนสามารถติดตอในเรื่องตาง ๆ 
ไดในที่เดียวกัน  

(๕) ใหสวนราชการทบทวนเพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ 
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ  

(๖) ในการบริการประชาชนหรือติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป พรอมกับจัดใหมี
ระบบเครือขายสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย  

จากมาตรการดําเนินงานภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้นหลักการสําคัญท่ีทุกสวนราชการตองถือปฏิบัต ิ
และตระหนักรวมกัน คือ การทํางานจะตองคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับ
การบริการจากรัฐเปนหลักสําคัญ ประชาชนไดรับประโยชนจากภารกิจนั้นตรงตอความตองการ 
ของประชาชน หรือเกิดผลตอการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อยางย่ังยืนโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวมและแตละบุคคลควบคูกันไป 

การดําเนินการภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชน อาจกลาวไดวา
ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง นับตั้งแตพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่   
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ แตเนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตเปนจํานวนมากรวมทั้ง
กฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลาขั้นตอน เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนและขั้นตอน 
การพิจารณาของเจาหนาท่ีไวอยางชัดเจนจึงทําใหประชาชนนักธุรกิจและผูประกอบการไมไดรับ 
ความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐเทาท่ีควร ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการตราพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นและมีผลบังคับใช 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การกําหนดใหมีพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว เพ่ือใหมีกฎหมายกลาง 
ที่จะกําหนดมาตรฐานงานบริการภาครัฐเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมเพ่ือรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว ซึ่งจะสงผลใหประชาชน นักธุรกิจ
ผูประกอบการ สามารถเขาถึงขอมูลการใหบริการภาครัฐไดงายย่ิงขึ้น ตลอดจนการบริการของภาครัฐ 
ที่จะตองมีมาตรฐานแนนอน ชัดเจน รวมท้ังชวยลดโอกาสและความเส่ียงใหเกิดการเรียกรับเงินใตโตะ
คาบริการตาง ๆ ที่เปนการทุจริตคอรรัปชันไดอีกทางหนึ่งดวย 

ประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เชน บทบัญญัติตามมาตรา ๗ ซึ่งกําหนดวา ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให
การกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนซึ่งอยางนอย 
ตองประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองย่ืนมาพรอมกับคําขอ 
และจะกําหนดใหย่ืนคําขอผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนการมาย่ืนคําขอดวยตนเองก็ไดรวมท้ังในการ
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหย่ืนคําขอและเผยแพรทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสและเมื่อประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดสําเนา 
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ใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับ
ประชาชนดวยและใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดไว ในคูมือสําหรับประชาชน วาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวาขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กําหนดดังกลาวลาชาเกนิสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและส่ังการใหผูอนุญาตดําเนินการ
แกไขใหเหมาะสมโดยเร็วและเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหสวนราชการ
จัดใหมีศูนยบริการรวม เพ่ือรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมาย 
วาดวยการอนุญาตไว ณ ท่ีเดียวกัน ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

อยางไรก็ตาม เมื่อคานิยมของระบบอุปถัมภแทรกซึมลึกอยูในระบบราชการไทย 
และสังคมไทย จึงไมอาจปฏิเสธไดเลยวาการบริการประชาชนในปจจุบันไดรับผลกระทบที่เกิดจากการใช
ระบบอุปถัมภอยางมากและกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไดสรางผลเสียหายในดานความรูสึกศรัทธา 
และความพึงพอใจจากประชาชนท่ีไดรับประกอบกับประชาชนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจ 
ในกฎระเบียบของราชการจึงเปดชองทางใหกับขาราชการที่ไมดีบางสวนและกลุมคนท่ีตองการแสวงหา
ประโยชนใชอิทธิพลและอํานาจหนาท่ี โดยการนําผลประโยชนมาลอใจใหหลงเชื่อและยอมปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนในส่ิงที่ตองการซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญไดวิเคราะหความเสียหายจากการใชระบบอุปถัมภ
ในดานการบริการประชาชน ดังนี้ 

๔.๓.๑ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอประชาชน 
๑) ประชาชนมีความรู สึกที่ ไมดี ในการรับบริการท่ีไมถูกตอง เมื่ อถึ ง เวลา 

ที่ตองติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ คนสวนใหญมักคิดวาขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา 
ในการติดตอเพ่ือขอรับบริการนั้นมีความยุงยากซับซอน เมื่อไมตองการจะเสียเวลา จึงมักคิดวิธีการ 
หรือชองทางเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกตนเอง โดยอาศัยระบบเสนสาย ความสนิทสนม ความสัมพันธ
สวนตัว หรือการเสนอเงินเปนสินน้ําใจใหกับขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงผูที่เปนนายหนาวิ่งเตน
เพ่ือใหไดรับบริการที่ดีกวา รวดเร็ว หรือรับสิทธิประโยชนท่ีมากกวาเดิม เมื่อเกิดขึ้นบอยครั้งขาราชการและ
ตั วประชาชนเองจะติ ด เป นนิ สั ยกลายเป นค านิ ยมที่ ผิ ด ในการติ ดต อหน วยงานราชการ  
เกิดการเรียกเก็บเงินใตโตะ การติดสินบน ประกอบกับประชาชนเองก็ไม พ่ึงพาตนเอง เคยชิน 
กับการจายเงิน เพ่ือแลกกับประโยชนสวนตัว และไมคํานึงถึงสิทธิของผูอื่น จึงยอมใหวิธีการผิด ๆ  
มาครอบงําอยูเสมอ ตัวอยางท่ีเห็นเดนชัดที่สุด คือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาง ๆ ท่ีภาครัฐไดมี
การออกกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการท่ีเปนเอกชนจะตองทําเรื่องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
จากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งการจะออกใบอนุญาตไดเร็วหรือชานั้นขึ้นอยูกับความรวดเร็วในการ
พิจารณาของขาราชการท่ีเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตตามขั้นตอนและหลักเกณฑท่ีหนวยงานราชการ
กําหนดไวมากมายใหยุงยากซับซอนโดยใชเหตุ จึงเปนเหตุใหผูประกอบการเอกชนบางรายมีการจายเงิน 
หรือใหผลประโยชนอื่นแกขาราชการดังกลาวเพ่ือเรงรัดใหมีการออกใบอนุญาต หรือขาราชการที่เกี่ยวของ
กับการออกใบอนุญาตบางสวนอาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นจากผูประกอบการเอกชนเสียเอง  
เพ่ือแลกกับการอํานวยความสะดวกรวดเร็วท้ังการออกใบอนุญาตและการบริการอื่น ๆ เปนตน 
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 ๒) การใหบริการประชาชนมีมาตรฐานที่ไมเทาเทียมกันเนื่องจากขาราชการ
บางสวนมีคานิยมในการใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็วแกบุคคลท่ีใกลชิดสนิทสนมหรือบุคคลท่ีใหผล
ประโยชนแกตนมากกวาประชาชนท่ีมาขอรับบริการโดยทั่วไป ดังนั้น ประชาชนท่ีไมไดใชระบบอุปถัมภ
เพ่ือขอรับบริการจากหนวยงานราชการอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแซงคิว หรือไดรับการบริการที่ลาชา
เกินกวาเหตุ นอกจากนี้ ในบางกรณีท่ีประชาชนตองทําธุรกรรมกับสวนราชการอาจเกิดการแขงขัน 
ท่ีไมเปนธรรมเนื่องจากเอกชนบางรายอาจผูกขาดทางการคากับสวนราชการซึ่งเกิดเปนลักษณะ 
การเลือกปฏิบัติขึ้นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนหนวยงานท่ีตองใหความเปนธรรมตามกฎหมาย  
เชน การรับการติดตอราชการจากเจาหนาท่ีตํารวจ หรือหนวยงานปกครองพ้ืนท่ีหรือหนวยงาน 
ดานกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ ท่ีสงผลเสียตอความรูสึกศรัทธาและความเปนธรรมท่ีประชาชนจะเกิด
ความไมแนใจในผลการปฏิบัติที่ตนไดรับ 

๓) การท่ีประชาชนไดรับประโยชนจากการบริการสาธารณะของภาครัฐ 
ท่ีตองจัดใหมาอยางยาวนานและตอเนื่อง สงผลใหประชาชนบางสวนมีคานิยมเห็นแกตวัที่มักหวังพ่ึงพิง 
และแสวงหาผลประโยชนจากการบริการสาธารณะของภาครัฐมากกวาการพ่ึงพาตนเอง ตัวอยางท่ีเห็น
ไดชัดเจน คือ โครงการรับจํานําขาวที่เปนนโยบายประชานยิมเพ่ือการหาคะแนนเสียงโดยภาครัฐกําหนด
ราคารับจํานําสูงกวาทองตลาดโดยอางวาเพ่ือเปนการชวยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา  
แตกลับมีประชาชนบางสวนเขามาแสวงหาผลประโยชนของการท่ีจะไดรับสิทธิการบริการจากภาครัฐ
ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การปลูกขาวเพ่ือเขารวมโครงการดังกลาวท้ังท่ีไมไดมีอาชีพเปนชาวนา รวมถึง 
การท่ีชาวนาเรียกรองใหมีโครงการรับจํานําขาวตอไป แมวาการดําเนินโครงการรับจํานําขาวจะเปน
ภาระตองบประมาณแผนดินอยางมากมายมหาศาลและเปนการบิดเบือนกลไกตลาดการคาขายขาว
ภายในประเทศก็ตาม หรือการท่ีกลุมเกษตรกรภาคอื่น ๆ ตางตองการไดรับการชดเชยตอบแทน 
จากภาครัฐในลักษณะเดียวกัน เชน การเดินขบวน การปดถนนประทวงเพ่ือขอใหภาครัฐชวยรับซื้อ 
หรือแทรกแซงราคาผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ในกรณีท่ีผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา  
หรือการรวมตัวกันเรียกรองในเรื่องตาง ๆ ท่ีกลุมหรือพวกของตนตองการไดประโยชนของตนโดยมิได
คํานึงถึงผลกระทบของสวนรวมและบุคคลอื่น ๆ เปนตน 

๔.๓.๒ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอระบบราชการ 
 ๑) ขาราชการบางสวนมีการปกปดขอมูลหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ของทางราชการที่เปนประโยชนอันเปนสิทธิของประชาชนท่ีพึงรับรู เนื่องจากเกรงวาหากประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารทางราชการอยางเทาเทียมและถูกตอง ประชาชนจะมาอางสิทธิและขอรับการบริการ 
ท่ีสะดวกรวดเร็วจากหนวยงานราชการโดยไมจําเปนตองพ่ึงพาการใชระบบอุปถัมภหรือการให
ผลประโยชนใด ๆ แกขาราชการในหนวยงานราชการ 

 ๒) การท่ีขาราชการบางสวนใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วแกบุคคล 
ที่ใกลชิดสนิทสนมหรือบุคคลท่ีเสนอผลประโยชนแกตนมากกวาใหบริการกับประชาชนท่ัวไป 
อยางเทาเทียมกัน ยอมสงผลกระทบตอชื่อเสียงและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของหนวยงานราชการท่ีไดกําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีมีอยูมากมายท้ังในเรื่อง 
การบริหารราชการแผนดิน การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีระบุไวใหเกิดการปฏิบัติราชการท่ีเกิดผลด ี
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ตอประเทศชาติและประชาชน แตเกิดผลท่ีเปนเพียงนามธรรมไมไดสงผลท่ีเกิดการปฏิบัติท่ีเปนจริง 
แตอยางใด 

 ๓) การใหบริการประชาชนโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมของขาราชการ
ยอมสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงานราชการในสายตาของสังคมและเปนเหตุให
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาและความพึงพอใจในระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมักเลือกใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วแกบุคคลท่ีมีอํานาจ มีชื่อเสียงหรือบุคคลท่ีใหผล
ประโยชนตอบแทนแกขาราชการในหนวยงานดังกลาวมากกวาการใหบริการประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึง
และมีมาตรฐานเดยีวกัน 

๔.๓.๓ ผลเสียหายท่ีสรางผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ 
 ๑) เกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เพราะเปนการเลือกปฏิบัติเนื่องจากบุคคล

ที่ใกลชิดสนิทสนมกับขาราชการหรือบุคคลท่ีสามารถใหผลประโยชนแกขาราชการไดซึ่งถือเปนกลุม
อภิสิทธิ์ชน สามารถไดรับการบริการจากหนวยงานราชการท่ีสะดวกรวดเร็วมากกวาบุคคลธรรมดา
โดยทั่วไป ซึ่งหากไมไดรับการแกไขปองกันนานไปจะเกิดเปนคานิยมของสังคมไทยที่เปนความรูสึกที่เปน
แงลบท่ีไมดีของประชาชนตอระบบราชการไทยท่ีฝงลึกจนอาจกลายเปนวัฒนธรรมท่ีไมพึงประสงค 
และแกไขไดยากขึ้นกับประเทศชาติในอนาคตอีกนาน 

๒) นักการเมืองมีการกําหนดนโยบายประชานิยมท่ีเปนการใหบริการ 
สาธารณะในรูปแบบตาง ๆ เชน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองโครงการรับจํานําขาว เปนตน  
เพ่ือเปนการซื้อใจและเรียกความนิยมศรัทธาคะแนนเสียงจากประชาชน ท้ังท่ีการดําเนินนโยบายประชา
นิยมท่ีเปนการใหบริการสาธารณะดังกลาวตองใชงบประมาณมหาศาลและไมกอใหเกิดประโยชน 
แกประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงและย่ังยืน ยอมสงผลกระทบทําใหภาครัฐตองเสียหายเพราะสูญเสีย
งบประมาณแผนดินไปกับการดําเนินนโยบายประชานิยมโดยไมเกิดประโยชนที่แทจริง 
 ๓) การท่ีขาราชการใหบริการประชาชนใหสะดวกและรวดเร็วแกบุคคลท่ีมี

อํานาจ มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกขาราชการดังกลาวมากกวาการใหบริการ

ประชาชนอยางท่ัวถึงและมีมาตรฐานเดียวกันนั้น ถือเปนการใหบริการประชาชนท่ีเปนการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรมซึ่งสงผลกระทบตอชื่อเสียงและการลงทุนประกอบธุรกิจของประเทศในสายตา 

ของชาวตางชาติเพราะอาจมองเห็น ประโยชนท่ีจะไดจากการใชเงินและเสนอผลประโยชนตอบแทน 

ใหกับขาราชการไทย เพ่ือแลกกับประโยชนท่ีตนจะไดจากการบริการของภาคราชการไทยในทุกดาน 

และอาจกระทบไปถึงภาพพจนและความสัมพันธท่ีมีตอประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือนโยบายตอตาน 

การทุจริตคอรรัปชันและตอตานการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในสังคม 

 ๔) การขอรับบริการจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด หากตองจายคาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่น ๆ ใหแกขาราชการ
เพ่ือใหการดําเนินการเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้นแลว ยอมทําใหตนทุนในการประกอบธุรกิจ 
ของภาคเอกชนมีสูงมากขึ้นซึ่งนอกจากจะเปนอุปสรรคตอการลงทุนประกอบธุรกิจของนักธุรกิจชาวไทย 
และชาวตางชาติท่ีจะเขามาลงทุนแลวยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศที่นักธุรกิจยอมจะรวมเปน
คาใชจายในการลงทุนทําใหสินคามีราคาสูงและสงผลเสียตอภาวะคาครองชีพและการบริโภคของประชาชน 
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แมวาในอดีต คําวา “อุปถัมภ” มีบอเกิดท่ีดีและมีเจตนาเพ่ือชวยเหลือเกื้อกูล 
เอื้อเฟอเ ผ่ือแผตอผู ท่ีดอยกวาหรือมีกํา ลังนอยกวา มี พัฒนาการมาจากความโอบออมอารี   
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผและความเมตตากรุณาโดยในสมัยกอนระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยมีขอดี 
อยูหลายดาน เชน ทําใหคนในองคกรเกิดความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน สรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางรุนพ่ี - รุนนองเจานาย – ลูกนองในสังคม รวมถึงคนในครอบครัวและญาติมิตร แตปจจุบัน
เจตนารมณของระบบอุปถัมภไดเปล่ียนแปลงไปและถูกนําไปใชในทางท่ีผิดโดยเฉพาะกับระบบราชการ  
โดยมีสาเหตุสําคัญจากการถูกครอบงําดวยระบบทุนนิยมและผลประโยชน ท้ังในรูปแบบการตอบแทน
ดวยเงิน สิทธิพิเศษ และการตอบแทนดวยตําแหนงสําคัญทางราชการทําใหคนไทยขาดการแยกแยะ
ระหวางเรื่องสวนรวมกับเรื่องสวนตัวขาดความรับผิดชอบตอสาธารณะ และไมคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมของบานเมืองเปนที่ตั้ง  

สําหรับปญหาจากการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยสวนใหญมักเริ่มตน 
ที่กระบวนการการบริหารงานบุคคล ซึ่งผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชาไมไดใช “สัมมาทิฏฐิ” คือ ความคิด
ชอบเห็นชอบในการปฏิบัติหนาท่ีหรือประกอบการตัดสินใจ แตมักใช “มิจฉาทิฏฐิ” คือ ความเห็นผิด
เปนชอบ โดยใหการชวยเหลือแกบุคคลท่ีมีความสัมพันธในเชิงอุปถัมภมากกวาตัดสินบุคคลจากความรู
ความสามารถหรือตามหลักเกณฑ ท่ีกฎหมายกําหนด หรือทําลายกฎเกณฑของรัฐจนนําไปสู 
การบริหารงานบุคคลในระบบราชการท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานราชการและประเทศชาติ 

ทั้งนี้ จากการท่ีคนในสังคมถูกครอบงําดวยระบบทุนนิยมที่มีคานิยมในการวัดคุณคา
ของคนจากฐานะ อํานาจ ชื่อเสียงและความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากกวาการวัดคุณคาของคน 
จากการทําคุณงามความดีใหแกสังคมและประเทศชาติ ทําใหผูคนในสังคมมีการแขงขันกันเพ่ือแสวงหา
ทรัพยสินเงินทอง อํานาจและชื่อเสียงมาสนองความตองการของตนเองใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
โดยไมสนใจวาจะเปนวธิีการที่ถูกตองหรือไม รวมไปถึงการประจบสอพลอฝากตวัเขาไปรับใชผูที่มีอํานาจ 
เพ่ือความเจริญกาวหนาในอาชีพการงานแทนการสรางผลงานหรือการพัฒนาความรูความสามารถ 
ของตนเองสงผลใหการใชระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไดขยายไปสูการใช
ระบบอุปถัมภเพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากการทุจริตคอรรัปชันในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสราง 
ความเสียหายใหกับระบบราชการและประเทศชาติอยางมากมายมหาศาล โดยรูปแบบท่ีเห็นไดชัดเจน 
ไดแกการแตงตั้งโยกยายหรือวางตัวขาราชการและบุคคลที่เปนพรรคพวกของผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย
ใหไปดํารงตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงานราชการเพ่ือใหบุคคลท่ีไดการรับแตงตั้งดังกลาวใชอํานาจ 
ตามตําแหนงหนาท่ีที่ไดรับแสวงหาผลประโยชนโดยการทุจริตคอรรัปชันใหแกผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย 
หรือใหแกบุคคลใกลชิดของผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย เปนตน 

สวนการใชระบบอุปถัมภในการบริการประชาชนนั้น มีจุดเริ่มตนมาความเขาใจ 
ของคนในสังคมท่ีมีมาตั้งแตอดีตวาขาราชการเปน “นายของประชาชน”ดังนั้น ประชาชนสวนใหญ 
ที่การเขาไปติดตอราชการหรือขอความชวยเหลือจากขาราชการจึงมักจะมีของขวัญหรือของกํานัล 

๔.๔ สรุปผลการวิเคราะหความเสียหายจากระบบอุปถัมภท่ีมีตอระบบราชการไทย
และประเทศชาติ 
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ใหกับขาราชการเพ่ือเปนการตอบแทนท่ีชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกเมื่อไปติดตอราชการ อีกทั้ง
การไปติดตอราชการในสมัยกอนมีขั้นตอนท่ียุงยากซับซอนและตองใชระยะเวลานานกวาจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีทางราชการกําหนดจนแลวเสร็จ ทําใหประชาชนบางสวน 
มีการใชเสนสาย ความสนิทสนมสวนตัว อิทธิพลของตนเองหรือของคนใกลชิด รวมถึงการให
ผลประโยชนตอบแทนแกขาราชการเพ่ือชวยใหการขอรับบริการจากหนวยงานราชการเปนไปดวย 
ความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้นกวาการขอรับบริการตามขั้นตอนปกติจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ที่ไมถูกตองในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานราชการ แมวาในปจจุบนัภาครัฐจะไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานราชการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากย่ิงขึ้นก็ตาม แตเมื่อการใชระบบอุปถัมภเพ่ือชวยใหการขอรับบริการจากหนวยงานราชการ 
เกิดความสะดวกและรวดเร็วกวาบุคคลอื่น ๆ ไดแทรกซึมเขาไปอยูในธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทย
แลวประกอบกับประชาชนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบของราชการยอมทําให 
การใชระบบอุปถัมภในการขอรับบริการจากหนวยงานราชการยังคงมีใหเห็นอยูอยางตอเนื่องและสงผล
ใหขาราชการบางกลุมมีการใหบริการประชาชนท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมโดยเลือก 
ใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วแกบุคคลท่ีสนิทสนมใกลชิด หรือบุคคลท่ีใหผลประโยชนตอบแทนแกตน
มากกวาที่จะใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

เมื่อระบบอุปถัมภไดกลายเปนอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นจากผลประโยชนทางการเมือง 
ซึ่งในสมัยกอนระบบราชการเปนกลไกในการขับเคล่ือนประเทศควบคูกับภาคเอกชน แตหลังจาก  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาคการเมืองไดเขามามีบทบาทในการชี้นําและแทรกแซงระบบราชการไทย เปนผลให 
ภาคการเมืองเกิดความเขมแข็ง ภาคเอกชนตองพ่ึงพาภาคการเมือง โดยใชระบบราชการเปนเครื่องมือ 
ในการแสวงหาผลประโยชน ทําใหการใชระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ  
การใชระบบอุปถัมภเพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากการทุจริตคอรรัปชัน และการใชระบบอุปถัมภ
เพ่ือชวยใหการขอรับบริการจากหนวยงานราชการเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากกวาการขอรับบริการ
ตามขั้นตอนปกตินั้น มีเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งทายท่ีสุดผลเสียหายจึงเกิดกับภาคประชาชน 
และประเทศชาติ โดยบุคคลท่ีอยูในระบบอุปถัมภหรือมีระบบอุปถัมภท่ีเขมแข็งจะกลายเปนอภิสิทธิ์ชน 
ที่ไดเปรียบบุคคลอื่นที่มุงปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าและความไมยุติธรรม 
ในสังคมและเปนที่มาของปญหาสําคัญ เชน 

- หลักนิติรัฐถูกทําลาย เพราะระบบอุปถัมภจะอางถึงนโยบายประชานิยม  
ซึ่งบางครั้งละเลยกฎหมายท่ีประเทศไดกําหนดไวหรอืละเลยกตกิาท่ีสังคมไดบญัญัตไิว โดยระบบอุปถมัภ
จะใชหลักในการประพฤติปฏิบัติหรือประโยชนของตนเองและพวกพองเปนหลัก  

- การอุปถัมภในภาคธุรกิจท่ีผานเสนสายและอิทธิพลทางการเมือง ทําใหระบบ
เศรษฐกิจเปนระบบท่ีมีการแขงขันนอย เกิดความไมเปนธรรมทางการคา เกิดการผูกขาดทางการคา 
การลงทุน ลดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหกับคนอื่นหรือนักธุรกิจใหมที่อยากทําธุรกิจ รวมทั้ง ขาดการจูงใจ
ในการลงทุนจากภาคเอกชนตางประเทศ 

- เมื่อนักการเมืองใชระบบอุปถัมภกับระบบราชการเพ่ือรักษาอํานาจทางการเมือง 
นํามาสูการบังคับใชกฎหมายที่ออนแอ ขาดประสิทธิภาพและการยอมรับจากสังคม เกิดการทุจริต 
คอรรัปชันท่ีเพ่ิมมากขึ้นโดยตลอด 
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- เกิดความไมเปนธรรมในระบบราชการ ระบบราชการไทยไรประสิทธิภาพ 
และไมไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง 

- ประชาชนขาดความศรัทธาและความไววางใจตอประสิทธิภาพหนวยงานของรัฐ 
โดยท่ีสังคมไทยจะมองภาพลักษณของระบบราชการในลักษณะการทํางานแบบ “เชาชามเย็นชาม” 
“ผักชีโรยหนา” หรือคําวา “วัวหายลอมคอก” ท่ีเมื่อเกิดปญหาหรือเหตุอันตรายใด ๆ ขึ้นในบานเมือง 
ก็จะมีการกลาวถึงภาคราชการไทยท่ีจะถูกวิจารณถึงการวิ่งตามหลังปญหาและออกมาตรการปฏิบัต ิ
ที่ตามหลังเหตุการณอยูเสมอ 

- เกิดการสูญเสียงบประมาณ และสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ 
จากการทุจริตคอรรัปชันของนักการเมือง การใหบริการประชาชนที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
หรือการดําเนินนโยบายประชานิยมท่ีเปนการใหบริการสาธารณะซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน
อยางทั่วถึงและย่ังยืน 

- ประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากปญหาคุณภาพของนักการเมือง 
และระบบการปกครองบานเมืองที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชันและมุงแสวงหาประโยชนจากการเมือง 

- เกิดคานิยมท่ีไมดีตอตัวขาราชการในความรูสึกของประชาชนท่ีกลายเปนอุปสรรค
ตอความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผนดินและการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

- การบริหารงานราชการท่ีขาดประสิทธิภาพไมเปนระบบตามกฎกติกาที่ดี จะสงผล
เสียระยะยาวตอความเจริญกาวหนาและชื่อเสียงของประเทศชาติทําใหขาดการยอมรับและเชื่อถือ 
จากนานาประเทศสงผลกระทบท่ีใหญหลวงตอความรวมมือระหวางประเทศในดานตาง ๆ 
เชน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การทองเที่ยว เปนตน  

จากการท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณาศึกษาและวิเคราะหมาท้ังหมดนั้น 
จึงสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวา ระบบอุปถัมภเปนระบบท่ีเปดโอกาสใหเฉพาะกลุมและพวกพอง 
เกิดการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ขาดความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเปนธรรม ซึ่งการมองเห็น 
แตประโยชนสวนตนและของกลุมจะทําใหมองไมเห็นประโยชนสวนรวมและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 
ระบบอุปถัมภจึงเปนบอเกิดของการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในระบบราชการที่กอความเสียหาย
อยางมากท้ังในดานการบริหารงานบุคคล การทุจริตคอรรัปชัน และการบริการประชาชนใหแก
ขาราชการ ประชาชนและระบบราชการ รวมถึงสังคมและประเทศชาติท่ีสมควรจะตองมีการแกไขกัน
อยางจริงจังใหเปนรูปธรรม 

--------------------------------------------- 





บทท่ี ๕ : การวิเคราะหกระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภ 
ท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการไทย 

ระบบอุปถัมภเปนระบบท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยและระบบราชการไทยมาเปน
เวลานาน ซึ่งหากพิจารณาในดานผลเสียหายท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภโดยมิชอบแลว จะสะทอน
สภาพปญหาไดในหลายแงมุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบราชการไทย ท่ีสงผลใหขาราชการ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติหนาท่ีในวงงานราชการหรือการบริหารราชการ
แผนดินที่ไมเปนไปโดยสุจริตและมิชอบดวยกฎหมาย เชน การเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาท่ีในงานราชการโดยมิชอบดวยกฎหมายเพ่ือเอื้อประโยชนใหพวกพอง การหลีกเล่ียง 
การปฏิบัติตามกฎหมาย การใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน เหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีทําให
ขาราชการในระดับผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีตองรับการบริการสาธารณะจากรัฐ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐไดรับผลกระทบและสรางความเสียหายเดือดรอน จนตองออกมาเรียกรองสิทธ ิ
เพ่ือขอรับความเปนธรรมและแสวงหาความยุติธรรมท้ังจากองคกรภาคตาง ๆ ของสวนราชการ 
รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมในทางศาลเพ่ือใหรัฐรับรองและคุมครองสิทธิ รวมท้ังแกไขปญหา 
และเยียวยาผลรายท่ีเกิดจากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายจากรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
และเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนั้น กระบวนการใหความเปนธรรมจึงตองเปนหลักประกันท่ีคุมครอง 
ความเปนธรรมและเปนท่ีคาดหวังวากระบวนการใหความเปนธรรมจะสามารถแกไขปญหาและเยียวยา
ใหกับผูไดรับความเสียหายไดอยางแทจริง 

กระบวนการใหความเปนธรรม มีกฎหมายเปนกลไกหรือเครื่องมือสําคัญ 
ตั้งแตกระบวนการใหความเปนธรรมในชั้นการตรากฎหมาย การควบคุม การบังคับใช และบทลงโทษ 
แตในทางปฏิบัติกฎหมายซึ่ ง เปนกลไกหลักในการจัดระเบียบของสังคมและเปนกลไกหลัก 
ของกระบวนการใหความเปนธรรม กลับกลายเปนเครื่องมือเพ่ือเอื้อผลประโยชนกับบุคคลบางกลุม 
ตามคําที่กลาววา “ชนชั้นใดรางกฎหมายก็เ พ่ือชนชั้นนั้น” หรือการใชชองวางของกฎหมาย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดจากการตรากฎหมายท่ีไมมีความรอบคอบรัดกุมของผูตรากฎหมาย หรือการหลีกเล่ียง
หรือละเวนการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักของกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าและชองวาง 
ของกฎหมาย และการเ ลือกปฏิบัติ ท่ี ไมชอบดวยกฎหมายเ พ่ือเอื้ อประโยชน ใหกับตนเอง 
พวกพอง ญาติมิตร ดังนั้น ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
คําส่ังใด ๆ ท่ีเปนมาตรการบังคับทางสังคมไมบรรลุวัตถุประสงคและไมเกิดความเปนธรรมท่ีแทจริง นั้น 
อาจพิจารณาไดวามาจากองคประกอบของสังคมท่ีมีอยู โดยในดาน Hardware คือ ระบบกฎหมาย 
กลไก หรือโครงสรางระบบ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม กลาวคือ การสรางระบบ 
การมีกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายท่ีไมมีความสอดคลองกับ Software คือ 
วัฒนธรรมของทองถิ่น สังคม บรรทัดฐานตาง ๆ รวมท้ังโครงสราง กลไกของระบบกฎหมายดังกลาว 
ไดถูกใชในการคุมครองสถานะของผูคนในสังคมบางกลุม อาทิ ผูที่ระบบการเมืองจัดวางไวใหอยูในฐานะ
ท่ีเปนผูมีสิทธิพิเศษในทางการเมืองเนื่องจากสามารถท่ีจะเอื้อประโยชนตอกัน รวมท้ังการสรางระบบ 
กลไกในทางกฎหมายภายใตโครงสรางระบบราชการแบบรวมศูนยและระบบอุปถัมภเพ่ือใหเกิด
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ประโยชนกับคนของตน ทําใหเกิดปญหาขึ้นในสังคมไทยเปนอันมากและยากตอการแกไข ดังนั้น เมื่อมี
การรองเรียนหรือเรียกรองขอความเปนธรรมตามสิทธิหรือชองทางตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดเอาไว  
การจัดการกับความไมเปนธรรมท่ีไดรับการรองเรียนดังกลาวจึงมักจะถูกเก็บเงียบ อีกท้ังในสวนของ
กลไกภาครัฐท่ีตองแกปญหาและในสวนของส่ือมวลชนท่ีไมไดสะทอนสภาพเปนจริงของความ 
ไมเปนธรรมท่ีมีอยูในสังคมใหปรากฏออกมา ดังนั้น การแกไขปญหาดวยการออกกฎหมายเพ่ือใหมี
บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น จึงอาจไมใชแนวทางการแกไขปญหาท่ีตนเหตุได และไมใชความย่ังยืน และ
อาจมิใชหลักประกันคุมครองความเปนธรรมอยางแทจริงได หากกฎหมายยังไมสามารถบังคับใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาท่ีตนเหตุ คือ การปลูกฝงคานิยมดานคุณธรรม  
และจริยธรรม และตอตานการกระทําท่ีเปนการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ โดยเริ่มตนจากสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีทํางาน และสังคมชุมชนจนถึงระดับประเทศ สําหรับการแกไขปญหาท่ีปลาย
เหตุ โดยการปฏิรูปโครงสรางองคกร ระบบ กลไกการปฏิบัติงานในดานการแสวงหาความเปนธรรมใหม ี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก็อาจเปนหนทางในการแกไขปญหาของกระบวนการ 
ใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทยใหเบาบาง นอยลง หรืออาจ
หมดส้ินไปไดอยางเปนรูปธรรม  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงได พิจารณาศึกษาและวิ เคราะหกระบวนการ 
ใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทย โดยมุงเนนการศึกษา 
และวิเคราะหจากขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจขาราชการสวนทองถิ่น
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับการพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใหความ 
เปนธรรมรวมท้ังวิเคราะหสภาพปญหาอุปสรรคของกระบวนการใหความเปนธรรมท้ังในดานโครงสราง 
กลไก ระบบ และบุคลากร เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา
ระบบอุปถมัภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมตอไป 
 
 
 

๕.๑.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญ 
จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ปญหาระบบอุปถัมภ 

ท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทยสวนใหญของขาราชการพลเรือน เปนผลมาจากการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะกรณีการสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การยาย การโอน และการเล่ือนตําแหนงท่ีดําเนินการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายและไมคํานึงถงึระบบคุณธรรม ซึ่งไมสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดระเบยีบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กลาวคือ (๑) หลักคุณธรรม โดยเนนท่ีความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได ใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกันและประโยชนของทางราชการ (๒) หลักความรู
ความสามารถท่ีจําเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ (๓) หลักผลงาน มีการใหคุณใหโทษ 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ และ (๔) หลักความสมดุล
ระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจน
นโยบายและแผนงานหรอืกระบวนการท่ีถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล สงผลใหขาราชการพลเรือน 

๕.๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการใหความเปนธรรม 
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ที่ไมไดรับความเปนธรรมเกิดความรูสึกทอแทผิดหวังในระบบราชการ อันนําไปสูการแสวงหาความเปนธรรม
ดวยการอุทธรณ รองทุกข และการฟองรองคดีตอศาลปกครองในที่สุด 

สํ าหรับกฎหมายกฎ และระเบียบที่ เกี่ ยวของกับการใหความเปนธรรม 
แกขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

สวนหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการในการแสวงหาความเปนธรรม 
อันเกิดจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดขั้นตอนการอุทธรณ การรองทุกข และการคุมครองระบบคุณธรรม 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

๑) การอุทธรณ (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔) 
ผู ใดถูก ส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูก ส่ังใหออกจากราชการ 

ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายใน ๓๐ วันนับแต 
วันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 

หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ก็สามารถฟองคด ี
ตอศาลปกครองสูงสุดภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  

๒) การรองทุกข (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๒
และมาตรา ๑๒๓) 

- ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติ 
หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณได ผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขได 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.ค. กําหนด 

- การรองทุกข ท่ีเหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามลําดับ 

- การรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  
รัฐมนตรเีจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. 

ท้ังนี้  ใหผูรองทุกขตองดําเนินการรองทุกขภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบ 
หรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกข 

หากผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขหรือคํา
วินิจฉัยของ ก.พ.ค. แลวแตกรณี ก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนภายใน ๙o วันนับแตวันทราบ
หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยดังกลาวนอกจากนี้ ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขยังมีสิทธิเรียกรองความเปนธรรม 
โดยนําคดีสวนแพงหรือคดีสวนอาญาเขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมไดอีกทางหนึ่ง 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ตามพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กรณเีหตเุกิดจากผูบังคับบัญชาระดับตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผูรองทุกข

พนักงานผูรับคํารองทุกข

ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข

ผูบังคับบัญชา
ท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข

ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข

คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข

ผูรองทุกข

ไมพอใจสามารถฟองคดีตอศาลปกครองช้ันตน (ภายใน ๙๐ วัน)

ผูบังคับบัญชา
ท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข

ก.พ.ค.

แจงคําวินิจฉัย

พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขภายใน ๖๐ วัน 
(ขยายเวลาได ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน)

แจงใหผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกขชี้แจงภายใน ๗ วัน 
(ขยายเวลาได)

ยื่นคํารองทุกขภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบ
เหตุแหงการรองทุกข
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กรณเีหตเุกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรฐัมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่ังใหออกที่ไมอาจอุทธรณได 
เชน ไมพนทดลอง ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ผูรองทุกข

ก.พ.ค.

องคคณะวินิจฉัย

กรรมการเจาของสํานวน

หนวยงาน

กรรมการเจาของสํานวน

สรุปสํานวน

องคคณะวินิจฉัยพิจารณาใหเสร็จภายใน ๙๐ วัน และขยายเวลาได ๒ คร้ัง คร้ังละไมเกิน ๓๐ วัน (ขอ ๕๕) 
และเมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควรหรือคูกรณีมีคําขอ ใหขยายหรือยนระยะเวลาได

เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (ขอ ๑๗)

ก.พ.ค.

ผูรองทุกขไมพอใจยื่นฟองคดีศาล
ปกครองชั้นตน (ภายใน ๙๐ วัน) 

ผบช.มีหนาที่ปฏิบัติตามที่ ก.พ.ค.วินิจฉัย 
(ไมมีสิทธิฟองคดี)

ยุติเร่ือง

แสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ไตสวน/ตรวจสถานที่/ฯลฯ

แสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ไตสวน/ตรวจสถานที่/ฯลฯ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน

คับของใจเหตุเกิดจากการปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ 
ตามพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูอุทธรณ

อุทธรณคําสั่งลงโทษ/สั่งใหออก โดยยื่นตอ ก.พ.ค. 
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง

ก.พ.ค.

ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ ๑๒๐ วัน
ขยายไมเกิน ๒ คร้ัง คร้ังละไมเกิน ๖๐ วัน (ม.๑๑๘)

การวินิจฉัยของ ก.พ.ค. (ม.๑๒๐)
- ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ มีคําวินิจฉัยใหแกไข/ใหยกเลิกคําสั่งลงโทษ

- ใหเยียวยาความเสียหาย/ใหดําเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชนแหงความยตุิธรรม

เพิ่มโทษไมได เวนแตไดรับแจงจาก ก.พ.

ผบ.สั่งภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย (ม.๑๑๖)

กรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด 
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําวินจิฉัยของ ก.พ.ค. 

(ม. ๑๑๖)

คกก.วินิจฉัยอุทธรณ
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ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑของขาราชการพลเรือนสามัญ สรุปไดดังน้ี 

กรณีท่ีเปนลักษณะความผิดทางปกครอง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกาํหนดเกี่ยวกับระบบ

เยียวยาภายในฝายปกครองหรือระบบอุทธรณภายในฝายปกครองไว  ซึ่ ง ให สิทธิแก เอกชน 
หรือขาราชการพลเรือนสามัญสามารถอุทธรณคําส่ังทางปกครองเพ่ือใหเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครอง
หรือผูบังคับบัญชาพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองได กลาวคือ ตามความในมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหคูกรณีสามารถย่ืนอุทธรณ
คําส่ังทางปกครอง อันเปนระบบอุทธรณภายในฝายปกครองท้ังนี้ เพ่ือใหฝายปกครองไดมีโอกาสแกไข
หรือเ ยียวยาปญหาของตนเองและทําใหขอพิพาทท่ีจะไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัย 
คดีปกครองหรือองคกรศาลปกครอง (องคกรภายนอกฝายปกครอง) มีความชัดเจนย่ิงขึ้น ประกอบกับ
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด
อํานาจศาลปกครองไว โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรฐักระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎคําส่ัง หรือ
การกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตอง 
ตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับ
การกระทํานั้นหรือโดยไมสุจริตหรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมหรือมีลักษณะเปน 
การสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเปนการใชดุลพินิจโดย
มิชอบและความในมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดวาในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได 
ตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือมิได 
มีการส่ังการภายในเวลาอนัสมควรหรอืภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นกําหนด อีกท้ัง พระราชบัญญัติระเบยีบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดเกี่ยวกับ (๑) การอุทธรณกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามญัผูใด
ถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายใน 
๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง และ (๒) การรองทุกข กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจ
อุทธรณได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได โดยการรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปและการรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. ดังนั้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ขางตน ทําใหกรณีท่ีขาราชการพลเรือนท่ีไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองท่ีจะใชสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครอง (องคกรภายนอกฝายปกครอง) จะตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองภายในฝายปกครอง
เสียกอน (ระบบเยียวยาภายในฝายปกครองหรือระบบอุทธรณภายในฝายปกครอง) จากนั้นจึงจะ
สามารถนําคดีฟองตอศาลปกครองตอไปได 
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กลาวคือ หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ก็สามารถ
ฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด สวนผูรองทุกขสามารถฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ตอไปไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ท้ังนี้ตองฟองภายใน 
๙๐ วันหลังจากทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกข 

แตอยางไรก็ตาม ปญหาทางปฏิบัติในการแสวงหาความเปนธรรมในลักษณะกรณี
ทางปกครองที่เกิดจากปญหาระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทยนั้น สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

(๑) ขั้นตอนการอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการพลเรือน อันถือเปน
ระบบเยียวยาภายในฝายปกครองหรือระบบอุทธรณภายในฝายปกครอง เพ่ือใหผูบังคับบัญชา 
และผูใตบังคับบัญชาไดปรับความเขาใจและยอมรับในผลของคําส่ังทางปกครองท่ีผูใตบังคับบัญชา 
มีความคับของใจและเห็นวาไมเกิดความเปนธรรม โดยปญหาระบบอุปถัมภ ท่ีเกิดขึ้นในระบบ 
ราชการไทยสวนใหญของขาราชการพลเรือนเปนผลมาจากการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะกรณี 
การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การยาย การโอน และการเล่ือนตําแหนงท่ีดําเนินการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายและไมคํานึงถึงระบบคุณธรรม ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูเสียหายจากคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาว จะตองอุทธรณรองทุกขเพ่ือแสวงหาความเปนธรรมใหกับตนเอง ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในระบบราชการไทยและส่ังสมมาเปนเวลาชานานและนับวันจะมี จํานวนคดีและขอพิพาท 
ในเรื่องดังกลาวเปนจํานวนมากย่ิงขึ้นจึงอาจจําแนกปญหาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขั้นตอน 
ในทางปฏิบัติ ไดดังนี้ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑ และท่ีแก ไขเ พ่ิมเติม ประกอบกับ กฎ ก.พ.ค.  ว าดวยการอุทธรณ 
และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดวาการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของ 
ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน๒ ครั้งครั้ งละไม เกิน ๖๐ วัน  
และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวยซึ่งการขยายเวลาการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. ดังกลาว 
อาจทําให ผูมีอํานาจละเลยและประวิงเวลาในการพิจารณา แมวาตามกฎ ก.พ.ค. ดังกลาว  
จะมีบทกําหนดวาในกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดหรือมีพฤติกรรมประวิงเรื่องใหลาชาใหก.พ.ค. รายงานผูบังคับบัญชาผูกํากับดูแลผูควบคุม 
หรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือส่ังการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได ซึ่งเปนเพียง
มาตรการเรงรัดใหกรรมการเจาของสํานวนเรงดําเนินการใหทันภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ทําใหไมมีบทลงโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีละเลยการปฏิบัติหนาท่ีอันอาจกอใหขาดประสิทธิภาพ 
และเสถียรภาพของกระบวนการอุทธรณและมีผลกระทบตอผูเสียหาย 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ตามกฎ ก.พ.ค. วาดวย 
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดไววา 

กรณีรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกขตองพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข  
ถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้งครั้งละ 
ไมเกิน ๓๐ วัน โดยตองบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 
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กรณีรองทุกขตอ ก.พ.ค. ใหองคคณะวินิจฉัยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๙๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข ถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  
ใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๓๐ วนั โดยใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวดวย 

นอกจากนี้ เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณี 
มีคําขอ ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจขยายหรือยนระยะเวลาไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชน 
แหงความยุติธรรม ดังนั้น การใหอํานาจผูมีอํานาจวนิิจฉยัรองทุกขในการขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ออกไปไดอีก อาจเปนการเปดโอกาสใหมีการใชดลุพินิจในการขยายระยะเวลาโดยไมมขีีดจํากัดที่แนนอน
ซึ่ งอาจทําให เกิดการประวิงเวลาในการพิจารณารองทุกขอันจะทําใหเกิดความเสียหายตอ 
ผูรองทุกขได 

(๒) หลักความไมมีสวนไดเสียของเจาหนาท่ี ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไดกําหนดเกี่ยวกับการประกันการใชอํานาจ 
ของผูมีอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองใหมีความเปนกลางความเปนธรรมและปราศจาก 
ความลําเอียงโดยมีการแยกความไมเปนกลางออกเปน๒ประเภทคือเหตุมาจากสภาพภายนอก 
(มาตรา ๑๓) ซึ่งมาจากสถานภาพหรือฐานะของเจาหนาท่ีเองเชนเปนคูกรณีหรือเปนคูสมรส  
ญาติของคูกรณี เปนตนและเหตุมาจากสภาพภายใน (มาตรา ๑๖) ซึ่งมีเหตุมาจากสภาพภายในจิตใจ
ของเจาหนาท่ีเชนความอคติความลําเอียง เปนตน ดังนั้น กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง จึงเปนกฎหมายกลางท่ีกําหนดเกี่ยวกับหลักความไมมีสวนไดเสียของเจาหนาท่ีท่ีม ี
ความเกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาทางปกครองไปจนถึงผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง 
แตในทางปฏิบัติมักจะพบปญหาความไมเปนกลางในการพิจารณาทางปกครอง โดยสายสัมพันธ 
ความเกี่ยวของทั้งทางญาติมิตร เพ่ือนพอง รวมทั้งอาจมีการแทรกแซงทางการเมืองไดเชนกัน 

ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
จํานวน ๗ คน ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. โดยเฉพาะอยางย่ิง
กรรมการ ก.พ.ค. ท่ีเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๕ (๓) 
(จ) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอาจจะเปนชองทางใหกรรมการ 
ก.พ.ค. เขาไปมีสวนไดเสียหรือเปนการสรางความสัมพันธในลักษณะญาติมิตรเพ่ือนพองหรือ
ความสัมพันธในวงงานราชการ อันอาจจะสงผลกระทบหรือความเอนเอียงในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณหรือขอรองทุกขของผูเสียหายได (มีหลักการคัดคานกรรมการวินิจฉัยหรือผูมีอํานาจวินิจฉัย 
ตาม กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณฯ ขอ ๓๙ – ขอ ๔๒ และ กฎ ก.พ.ค.วาดวยการรองทุกขฯ ขอ ๒๗  
ขอ ๕๘ – ขอ ๖๑) 

(๓) การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการแตงตั้งโยกยายขาราชการพลเรือน 
ตามหลักกฎหมายมหาชนไดเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจตามความจําเปน 
และเหมาะสมภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนดอํานาจและหนาท่ีไว หากแตขอเท็จจริงกลับพบปญหา 
การใชดุลพินิจโดยมิชอบของผูบังคับบัญชา เชน ๑) การใชดุลพินิจเกินกวากรอบท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือ ๒) มีหนาที่ตามกฎหมายจะตองปฏิบัติเพ่ือใหความเปนธรรมแกผูถูกปรับยาย แตกลับละเวน 
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ๓) มีการใชดุลพินิจโดยมีมูลเหตุจูงใจแตกตางไปจากวัตถุประสงค 
ของกฎหมาย ซึ่งอาจเปนการใชดุลพินิจเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือเอื้อประโยชนแกพวกพอง  
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ท้ังนี้ การควบคุมการใชดุลพินิจจําเปนจะตองมีกระบวนการหรือมาตรการใหเหมาะสมและเปนธรรม 
ในการกํากับดูแลเชน การใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเขาไปตรวจสอบกระบวนการการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชา การมุงเนนใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม รวมท้ังกําหนดใหมีองคกรอิสระ
เขามามีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบอยางไรก็ตาม ศาลปกครองซึ่งเปนองคกรตุลาการ ก็นับเปน
องคกรสําคัญที่มีสวนชวยในการใชอํานาจตรวจสอบการใชดุลพินิจของฝายบริหารใหเกิดความชอบธรรม
ตามกฎหมายได 

นอกจากนี้  ผูบังคับบัญชาท่ีใชดุลพินิจในการออกคํา ส่ังทางปกครอง 
โดยเฉพาะการแตงตั้ง โยกยาย หรือเล่ือนขั้นเงินเดือน มักจะอางเหตุผลในการออกคําส่ังดังกลาว 
วามีความเหมาะสมและเพ่ือประโยชนแกทางราชการ ซึ่งเปนเหตุผลท่ีเปนนามธรรมและยาก 
ตอการตรวจสอบ อันทําใหคดีขอพิพาททางปกครองท่ีเขาสูการพิจารณาคดีของศาลปกครองยากตอ 
การพิจารณาในกรณีพิสูจนวาการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการออกคําส่ังทางปกครองชอบดวย
กฎหมายหรือไมซึ่งถึงแมวาหลักท่ัวไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดวา 
คําส่ังทางปกครองจะตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาในการจัดทําคําส่ังดวยก็ตาม แตในทาง
ปฏิบัติจริงกลับละเลยไมมีการระบุเหตุผลใด ๆ เชน การอางความเหมาะสมก็ตองระบุบันทึกไวใหชัดเจน
วาดวยปจจัยใด กลาวคือ ความรูความสามารถ ผลงาน และประสบการณ ฯลฯ 

(๔) หลักการคุมครองสิทธิของผูเสียหายในระหวางการอุทธรณ การรองทุกข 
- การคุมครองพยาน (ผูเสียหาย/ผูใตบังคับบัญชา) ตองไมถูกขมขู คุกคาม 

หรืออาจไดรับผลรายจากการอุทธรณหรือรองทุกขจากผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ จะตองใหผูเสียหาย 
มีโอกาสและสามารถเขาถึงกระบวนการหรือไดรับการชวยเหลือในกระบวนการอุทธรณ หรือรองทุกข 
ท่ีจําเปน รวดเร็วและเหมาะสมซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไมมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูอุทธรณหรือรองทุกข 

- ระยะเวลาการพิจารณาตองมีความตอเนื่อง มีกรอบกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาที่ชัดเจน ปองกันการประวิงเวลา อันจะกอใหเกิดความลาชาในการพิจารณา 

- เนื่องจากผู ท่ีไดรับความเสียหายจากคําส่ังทางปกครองอันเนื่องจาก 
การบริหารงานบุคคล มักจะเปนผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีจะอุทธรณคําส่ังทางปกครองหรือรองทุกข 
ตอผูบังคับบัญชาในระดับเหนือตนขึ้นไปหรือรองทุกขตอ ก.พ.ค. ในกรณีท่ีเปนผูบริหารระดับสูง  
ซึ่งในระหวางกระบวนการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขของ ก.พ.ค. ผูเสียหายซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา
อาจไมไดรับความเปนธรรมหรืออาจถูกกล่ันแกลงจากผูบังคับบัญชาท่ีเปนคูกรณีของตน ทําใหผูเสียหาย
ไมไดรับความเปนธรรมและการปฏิบัติอยางเสมอภาคในระหวางการพิจารณาได 

(๕) หลักการคุมครองหรือเยียวยาผูเสียหายภายหลังการอุทธรณหรือรองทุกข 
หากคูกรณีไมพอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขสามารถนําคดีขึ้นสู

การพิจารณาของศาลปกครองได  โดยการพิจารณาคดีของศาลปกครองเปนระบบไตสวน  
ซึ่งศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาท่ีใช 
ในคดี ท่ัวไปของศาลยุติธรรม อันจะทําใหศาลปกครองมี โอกาสในการแสวงหาขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานไดอยางอิสระเพ่ือปกปองและคุมครองสิทธิของคูกรณีไดอยางเตม็ที่ จึงนับเปนองคกร
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สําคัญท่ีมีสวนชวยในการใชอํานาจตรวจสอบการใชดุลพินิจของฝายบริหารใหเกิดความชอบธรรม 
ตามกฎหมายไดอยางเปนรูปธรรม 

แ ต อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ดี ป ก ค รอ ง ซึ่ ง ใ น ม า ต ร า  ๕ ๕  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดไววา  
“การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว” จึงไมมีบทกฎหมายท่ีกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณาคดีไวอยางชัดเจน ดังนั้น อาจทําใหกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 
มีความลาชาออกไป นอกจากนี้การบังคับคดีตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลปกครองตามความ 
ในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
ที่กําหนดวา การพิพากษาคดีศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

- ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหามการกระทําท้ังหมดหรือบางสวน 
ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

- ส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัต ิ
ตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

ซึ่งจากหลักกฎหมายดังกลาว ผลในทางกฎหมายของกรณีท่ีศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังอันเปนมูลพิพาท คําพิพากษาศาลดังกลาว จะมีผลเปนการเพิกถอนคําส่ัง
โดยศาล ซึ่งไมมีกรณีท่ีผูถูกฟองคดีจะตองไปออกคําส่ังเ พ่ือเพิกถอนคําส่ังดังกลาวอีก ดังนั้น  
ในทางกฎหมาย จึงถือวาคําพิพากษาลักษณะนี้มีผลทําใหคดีจบไปจากศาลโดยไมมีกระบวนการท่ีตอง
บังคับคดีใด ๆ อีก อยางไรก็ตาม ในกรณีเชนนี้ หากผลของการเพิกถอนคําส่ังของศาลทําใหผูฟองคดีเกิด
สิทธิใด ๆ ขึ้น หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของมีหนาท่ีท่ีจะตองไปดําเนินการ
เพ่ือใหมีการคืนสิทธิตาง ๆ แกผูฟองคดีตอไป เชน กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ แมจะไมมีกระบวนการที่ตองบังคับคดี แตหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ เกี่ยวของมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยเร็ว  
แตปรากฏวา มีกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของไมดําเนินการ 
หรือดําเนินการลาชา เปนเหตุใหมีกรณีท่ีผูฟองคดีไมไดรับการแกไขเยียวยาตามสิทธิท่ีพึงไดรับ  
แมศาลจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังไลออกจากราชการแลว และสําหรับกรณีท่ีศาลมีคําบังคับ 
ใหหัวหนาหนวยทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีภายในเวลาท่ีศาลกําหนด  
ก็ปรากฏวา มีกรณีท่ีไมมีการปฏิบัติตามคําบังคับภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด จนตองมีการบังคับคดี 
แตก็ยังปรากฏวามีบางกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามคําบังคับลาชา 
เปนเหตุใหผูฟองคดีไมไดรับการเยียวยาแกไขความเดือดรอนเสียหายอยางทันทวงที 

 
 
 
 
 
 



- ๑๔๖ - 
 

กรณีท่ีเปนลักษณะความผิดทางอาญา 
ในกรณี ท่ีข าราชการพลเรือนสามัญในฐานะผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 

ในการออกคําส่ังทางปกครองไดกระทําการโดยลุแกอํานาจดวยการใชอํานาจกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชา 
ออกคําส่ังทางปกครอง เชน การออกคําส่ังยาย และการเล่ือนระดับโดยไมเปนธรรมและโดยมิชอบ 
ด วยกฎหมาย ซึ่ ง ก อ ให เกิดความเ สียหายแก ผูหนึ่ ง ผู ใดก็ ตาม หรื อ เปนการปฏิบัติหน า ท่ี 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต อันเขาขายเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ท่ีบัญญัติวา 
 “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต...” ผูเสียหายสามารถยื่นฟองคดีตอศาลอาญา 
ไดทันที โดยไมจําตองอุทธรณหรือรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกอนแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการกระทําความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัต ิ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ นั้น 
จะตองมีมูลเหตุจูงใจหรือมีเจตนาพิเศษ ซึ่งเปนภาระของผูฟองคดีหรือผูเสียหายท่ีจะตองนําสืบ 
ใหศาลเห็นวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองมีเจตนาพิเศษ หรือมีมูลเหตุจูงใจ
อยางไรจึงจําเปนตองออกคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายนั้น อาทิเชน ตองการใหพรรคพวก
เพ่ือนพองของตนเขามาดํารงตําแหนงเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
หรือเพ่ือเขามาควบคุมคดีสําคัญ ๆ เพ่ือเอื้อประโยชนใหกับบรรดาผูกระทําผิด ฯลฯ เปนตน  
ซึ่งในทางปฏิบัติอาจนําสืบใหศาลเห็นไดคอนขางยาก ขึ้นอยูกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
และพยานแวดลอมเชน การมีความเห็นขัดแย งกันมากอนหลายครั้ งหลายหน การ ส่ังการ 
ในลักษณะเปนการเอื้อประโยชนใหกับบรรดาพรรคพวกเพ่ือนพอง หรือบรรดาผูกระทําผิด ซึ่งสวนใหญ
จะเปนการส่ังการดวยวาจา จึงจําเปนตองบันทึกและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเหลานี้ไวใหดี 

นอกจากนี้ แนวทางการแกไขปญหาระบบอุปถัมภอันเกิดจากการใชอํานาจ 
หรือการใชดุลพินิจโดยลุแกอํานาจโดยมิชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจในการออกคําส่ัง 
ทางปกครอง ไมวาจะเปนการสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การยาย การโอน และการเล่ือนตําแหนง 
ของขาราชการพลเรือน ซึ่งทําใหเกิดความไมเปนธรรม การทุจริต และความเสียหายตอวงราชการ  
บางกรณียังเขาขายเปนการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมดวย ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติความผิด
ฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไวในประมวลกฎหมายอาญาแตอยางใด คงมีเพียงบัญญัติไว 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพียงฉบับเดียวเทานั้น ดังนั้น เพ่ือเปนการปองปรามมิใหเกิดการกระทําในลักษณะดังกลาว จําเปนตอง
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมและบทลงโทษที่รุนแรงไวดวย 

 
 
 



- ๑๔๗ - 
 

สําหรับปญหาทางปฏิบัติในการแสวงหาความเปนธรรม (ในทางอาญา) ท่ีเกิดจาก
ปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทย แยกพิจารณาไดดังนี้ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาคดี ไมมีขอบเขตท่ีชัดเจน สงผลใหการดําเนินคดี 
อาจลาชาเกินความจําเปน 

- เนื่องจากกระบวนพิจารณาในศาลอาญาเปนระบบกลาวหา ภาระการพิสูจน 
จึงตกเปนหนาที่ของผูเสียหาย (โจทก) ท่ีจะตองนําสืบใหศาลเชื่อวาจําเลย (ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
ออกคําส่ังทางปกครอง) เปนผูกระทําความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยเฉพาะการพิสูจนใหเห็น 
ถึงเจตนาพิเศษ หรือมูลเหตุจูงใจในการออกคําส่ังทางปกครองท่ีมิชอบดวยกฎหมาย สําหรับการนําสืบ 
ถึงขอเท็จจริงในการออกคําส่ังทางปกครองไมคอยมีปญหาเทาใดนัก เพราะขอเท็จจริงยุติแลววา  
มีการออกคํา ส่ังทางปกครอง และคํา ส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายตามคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองที่ถึงที่สุดแลว  
แตส่ิงท่ียากกวาก็คือการนําสืบถึงมูลเหตุจูงใจ หรือเจตนาพิเศษของการใชดุลยพินิจตามอําเภอใจ  
จนทําใหเกิดการอุปถัมภขึ้น เชน เกิดจากความใกลชิดหรือความเกี่ยวพันในลักษณะเครือญาติ บุคคล 
ในครอบครัวหรือบริวารใกลชิดหรือเพ่ือผลประโยชนรวมกัน เพ่ือพิสูจนใหศาลเห็นวา การกระทํา 
ของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองครบองคประกอบความผิดฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 

กรณีท่ีเปนลักษณะความผิดทางวินัย 
ตามความในมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกําหนดใหการยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการ 
พลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม  
และการบรรจุกลับ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. นั้น แตเนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การยาย การโอน การเล่ือนระดับท่ีตองออกเปนกฎ ก.พ. ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการยกรางใหม 
หรือปรับปรุงหลักเกณฑเดิมแตเพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในระหวาง 
ท่ียังมิไดออกกฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ก.พ.  
จึงอาศัยอํานาจตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๓๗ แหงพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกําหนดวาในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  
หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับหรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ 
หรือระเบียบ หรือกรณีที่กําหนดไวแลว ซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตินี้ 
ดังนั้น ก.พ. จึงมีมติใหสวนราชการนําหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียนท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕สําหรับเรื่องนั้น ๆ มาใชในการดําเนินงานหรือหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เชน แนวทางการบรรจุแตงตั้งท่ีใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการเดิมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชตามหนังสือ ว ๗/๒๕๕๒ 
ว ๑๖/๒๕๕๒ และ ว ๙/๒๕๕๓ เปนตน กําหนดแนวทางดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 



- ๑๔๘ - 
 

๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗  

อยางไรก็ตาม ปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทยสวนใหญ 
ของขาราชการพลเรือน เปนผลมาจากการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะกรณีการสรรหา การบรรจุ 
การแตงตั้ง การยาย การโอน และการเลื่อนตําแหนงท่ีดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และไมคํานึงถึงระบบคุณธรรม จึงเปนมูลเหตุสําคัญท่ีนําไปสูการแสวงหาความเปนธรรมของขาราชการ
พลเรือนสามัญเพ่ือคุมครองและปกปองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดวยการอุทธรณ รองทุกข  
และฟองคดีตอศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมอยางตอเนื่องดังนั้น เพ่ือใหการควบคุมตรวจสอบ 
การใชอํานาจของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจในการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญเปนไปตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคํานึงถึงระบบคุณธรรม 
ในการบรรจุ การแตงตั้ง การยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ จึงอาจแกไขเพ่ิมเติม 
บทกําหนดโทษไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การสรรหา  
การบรรจุ และการแตงตั้ง ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจมิไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ัง และไมเปนไปตามระบบคุณธรรม เชน ความในมาตรา 
๖๓ วรรคสาม ท่ีกําหนดวา “การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในระดับท่ีต่ํากวาเดิม จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น”  
หากผูบังคับบัญชากระทําการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวอาจกําหนดใหเปนความผิดวินัยรายแรง  
และอาจเปนความผิดทางอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาดวย เปนตน 

กรณีท่ีเปนลักษณะความผิดทางจริยธรรม 
เนื่องจากตามมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของ

รั ฐกํ าหนด ให เ จ าหน า ท่ี ของรั ฐ ทุกประ เภทในการปฏิบั ติ หน า ท่ี จะต อ ง ยึดถื อประโยชน 
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและคุณธรรมของผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองมิใหกระทําการใด ๆ  
ที่เปนการลุแกอํานาจแตจากการตรวจสอบการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทย
จะเห็นไดวามีหลายครั้งหลายหนที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองกระทําโดยมิชอบ 
กล่ันแกลงออกคําส่ังยายขาราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยลุแกอํานาจ และไมคํานึงถึงมาตรฐาน
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งเปนการกระทําท่ีฝาฝนมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงการประพฤติผิดจริยธรรมในเรื่องการคํานึงถึงประโยชน
สวนตนมากกวาประโยชนของประเทศชาติและมีผลประโยชนทับซอนซึ่งแตเดิมใหถือเปนเพียงความผิด
ทางวินัยและถอดถอนออกจากตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนงระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ 
กระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรงเทานั้น แตเนื่องจากการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมในเรื่องการยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอนนั้น เปนชองทาง 
ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันไดในท่ีสุด ฉะนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  
สมควรเพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับการไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมบางเรื่องใหเปน 
การกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง และหากปรากฏวามีขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีเขาขาย 
การกระทําอันเปนการยึดถือผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนของประเทศชาติ 
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และมีผลประโยชนทับซอน ใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย นอกจากนี้  ในเรื่องของการมีผลประโยชนทับซอน ยังอาจมีการกระทํา 
ดวยประการใด ๆ ท่ีเปนการเอื้อประโยชนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดมิใหตองโทษดวยการเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ท่ียังมิไดกําหนดไวในมาตรฐานจริยธรรมฯ แตประการใด 
ซึ่งการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเปนอีกขอหนึ่งของมาตรฐานจริยธรรม  
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือเปนการปองปรามผูบังคับบัญชา 
หรือผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองมิใหดําเนินการโดยลุแกอํานาจ กล่ันแกลงโยกยายขาราชการ 
เพ่ือหวังผลในการเอื้อประโยชนใหกับผูกระทําความผิดและชวยเหลือผูตองหาไมใหถูกดําเนินคดี  
ไมวาจะเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปนการขมขู กล่ันแกลง ขัดขวาง กาวกายและแทรกแซง
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเขาขายเปนความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

ขอสรุป 
ปญหาอุปสรรคของกระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการพลเรือนสามัญ 

นับเปนปญหาสําคัญท่ีอาจเปดโอกาสใหมีการนําระบบอุปถัมภมาใชในการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
พวกพอง เครือญาติ เพ่ือรับประโยชนจากการแตงตั้ง การบรรจุ การโยกยาย การเล่ือนตําแหนง  
และการเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนตนดังนั้น กระบวนการใหความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ที่ไดรับผลกระทบเสียหายจากการดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือผูมีผลประโยชนทางการเมืองในการ
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของขาราชการประจํา จึงจําเปนตองสะทอนความเปนธรรม
โดยยึดหลักสุจริตและเสมอภาคใหสอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันเปนหลักคานิยมพ้ืนฐาน
ของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีจะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด แตอยางไรก็ตาม กระบวนการใหความ 
เปนธรรมแกขาราชการพลเรือนสามัญจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการไทย มีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ คําส่ัง และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของอยูเปนจํานวนมาก แมกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย 
ตาง ๆ แลว แตในทางปฏิบัติมักเกิดปญหาจากสภาพการบังคับใชที่ไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใชชองวางทางกฎหมายท่ีใหโอกาสผูบังคับบัญชาไดใชดุลพินิจในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
อยางเปดกวางและไมมีหลักเกณฑกําหนดกรอบแนวทางการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใหอยูในกรอบ
และขอบเขตภายใตอํานาจของกฎหมายอยางชัดเจน ประกอบกับยังไมมีหลักการคุมครองเจาหนาท่ี 
ของรัฐ คูกรณี ผูเสียหายและพยานในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชองทางตาง ๆ อยางชัดเจน  
ทําใหผูใตบังคับบัญชาท่ีไดรับความเสียหายไมกลาและไมมีหลักประกันความปลอดภัยท่ีเพียงพอ 
ในการตัดสินใจเพ่ือนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการยุติธรรม แมวาตามบทบัญญัติของกฎหมายจะมีชองทาง 
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางศาลไวหลายชองทาง กลาวคือ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม (ศาลอาญา/ 
ศาลแพง) แตในทางปฏิบัติขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ 
เชน ความเกรงกลัวตอผูบังคับบัญชา กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีใชบังคับยังไมมีความเปนเอกภาพ  
การบังคับใชกฎหมายไมมีความเด็ดขาด ไมมีบทลงโทษท่ีจะลงโทษแกผูบังคับบัญชาท่ีใชดุลพินิจ 
โดยลุแกอํานาจไมมีกฎหมายในการคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐ คูกรณี และพยาน รวมท้ังไมมีองคกร 
หรือสหภาพของขาราชการท่ีใหความชวยเหลือในดานกฎหมาย เปนตน ดังนั้น กระบวนการ 
ใหความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนสามัญอันเนื่องมาจากปญหาการใชระบบอุปถัมภ จะตองไดรับ
การปรับปรุง แกไข และพัฒนาท้ังในสวนขององคกรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลและองคกร
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เพ่ือใหความชวยเหลือดานกฎหมาย การปลูกฝงคานิยมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับขาราชการ 
ในทุกระดับอยางย่ังยืนการแกไขกฎหมายใหมีสภาพบังคับและบทลงโทษท่ีเด็ดขาดซึ่งจะเปนแนวทาง 
ในการปองกันและปราบปรามการใชระบบอุปถัมภในทางท่ีกอใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๒ ขาราชการทหาร 
จากการพิจารณาศึกษาวิเคราะหของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ปญหาในดาน 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการทหารท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ 
อยูบางแตเนื่องจากระบบขาราชการทหารท่ีมักจะใหการยอมรับในการบังคับบัญชาและยึดถือหลัก
อาวุโสในการบริหารงานบุคคลประกอบมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเขมงวด ทําใหขอพิพาท
ระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการโยกยายและเล่ือนตําแหนง 
ยังไมพบปญหาที่เปนคดีความเขาสูการพิจารณาของหนวยงานในกระบวนการใหความเปนธรรม 
และศาลปกครองมากนัก และการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามลําดับสายการบังคับบัญชา 
ก็มักจะไมคอยปรากฏมากนัก จึงยังไมมีการนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาลปกครองมากเชนกัน 

กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรมแกขาราชการทหาร 
ซึ่งสวนใหญจะเปนปญหาดานการบริหารงานบุคคลในกองทัพ คือ (๑) พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑  
และที่แกไขเพ่ิมเติม (๓) พระราชบัญญัตจัิดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (๕) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวง ขอบังคับ 
ระเบียบ หลักเกณฑและแนวทางอีกจํานวนหนึ่ง 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ กําหนดไววาในกรณี 
ท่ีทหารกระทําผิดตอวินัยทหารจะตองถูกลงทัณฑซึ่งกําหนดไว ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ (๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก (๔) ขัง (๕) จําขัง นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ่งกําหนดใหขาราชการกระทรวงกลาโหม รวมถึงขาราชการทหารจะตองยึดถือและปฏิบัติตามคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ ซึ่งหากฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมดังกลาว ถือเปนการกระทําผิดวินัย จะตองรับโทษตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ หรือแบบธรรมเนียมของขาราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ 

อนึ่ง พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดกําหนดกระบวนการ
รองทุกขไว ดังนี้ 

(๑) ผูมี สิทธิรองทุกข  คือ ขาราชการทหารผู ไดรับผลจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชา โดยเห็นวาไมยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร โดยมีผลใหมไิดรับ
ผลประโยชนหรือสิทธิตามที่สมควร 

(๒) การรองทุกข ใหย่ืนรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
(๓) เมื่อผูบังคับบัญชาไดรบัรองทุกข จะแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือแสวงหาขอเท็จจรงิ 
(๔) คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง สรุปผลการสอบสวน 

พรอมหลักฐานประกอบ เสนอขอพิจารณาตอผูบังคับบัญชา และแจงผูรองทุกขทราบ 
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(๕) หากเห็นวายังไมไดรับความเปนธรรมใหเสนอรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือ 
ขึ้นไปตามลําดับ 

(๖) หากผูรองทุกขเห็นวายังไมไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา ถาการรองทุกข
นั้นเปนเรื่องท่ีไมเกี่ยวกับวินัยทหาร สามารถฟองตอศาลปกครองชั้นตน หรือหากเปนความผิด 
ทางอาญาก็สามารถฟองตอศาลทหารได 

(๗) ไมแยกการอุทธรณออกจากการรองทุกข 
อีกท้ัง ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว

วากรณีท่ีขาราชการกระทรวงกลาโหมท่ีถูกลงโทษหรือทัณฑ จากการฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจรยิธรรม ซึ่งเห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสมเปนธรรมสามารถรองทุกขหรืออุทธรณได
ตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด อยางไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มิไดบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณของขาราชการ
ทหารไว แตในทางปฏิบัติขาราชการทหารท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
หรือกระทําผิดกฎหมายหรือมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามท่ีควรจะไดรับ ก็สามารถรองทุกข 
เพ่ืออุทธรณคําส่ังทางปกครองของผูบังคับบัญชาไดเชนกันตามนัยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ในทายท่ีสุด หากยังไมพอใจในการพิจารณาวินิจฉัยของ
ผูบังคับบัญชา ก็สามารถนําคดีฟองตอศาลปกครองตอไปได ยกเวนกรณีการดําเนินการเกี่ยวกับ 
วินัยทหาร จะไมอยูในอํานาจศาลปกครองแตอยางใด ท้ังนี้  ตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ หากเปน 
การกระทําท่ีเขาขายการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย ก็อาจเปนความผิด 
ทางอาญาได หรืออาจจะเปนการฟองคดีเพ่ือใหชดใชคาเสียหายในทางแพงอันเนื่องจากความรับผิด 
จากสัญญาทางปกครองก็กระทําได 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ตามพระราชบัญญัตวิาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองทุกข

เหตุแหงการรองทุกข (ม.๒๒)

รองทุกขดวยวาจา (ม.๒๖) หรือ
รองทุกขเปนหนังสือ (ม.๒๗)

รองทุกขตอผูบังคับบัญชา (ม.๒๖)

ผูบังคับบัญชาไตสวนแกไข
และแจงใหผูรองทุกขทราบ (ม.๒๙)

ความเดือดรอนไมไดรับการปลดเปล้ืองหรือชี้แจงภายในกําหนดเวลา (ม.๒๙) หรือ

ไดรับการชี้แจงภายในเวลาท่ีกําหนด แตผูรองทุกขยังไมหมดความสงสัย (ม.๓๐)

รองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ผูรองทุกขไมพอใจ

ถาเรื่องรองทุกขน้ันเปนเรื่องท่ีไมเกี่ยวกับวินัยทหารสามารถฟองตอศาลปกครอง 
หรือหากเปนความผิดอาญาสามารถฟองตอศาลทหารได

ผูรองทุกขพอใจ

ยุติ

ผูรองทุกขพอใจ

ยุติ
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ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑของขาราชการทหาร สรปุไดดังนี ้

๑) เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ (มาตรา ๒๓ – ๒๕) 
มีขอหามเกี่ยวกับการรองทุกขไวประกอบดวย 

- จะรองทุกขสําหรับตนเองเทานั้นหามรองทุกขแทนผูอื่น 
- หามมิใหลงชื่อรวมกัน  
- หามเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน 
- หามประชุมกันเพ่ือหารือเรื่องจะรองทุกข 
- หามรองทุกขในเวลาที่กําลังเขาแถว 
- หามรองทุกขขณะกําลังทําหนาท่ีราชการอยางใดอยางหนึ่ง 
- หามรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลว๒๔ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีมีเหตุจะตอง 

รองทุกขเกิดขึ้น 
- หามรองทุกขวาผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไปถาไมลงทัณฑเกินอํานาจ 
ดังนั้น จะเห็นไดวาขอหามดังกลาว อาจเปนขอจํากัดและอุปสรรคในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมของขาราชการทหาร แตอยางไรก็ตาม อาจตองพิจารณาถึงเจตนารมณของ
กฎหมายดังกลาวอยางถองแท เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของกองทัพ จะตองคํานึงถึง 
การบริหารงานบุคคลในลักษณะเฉพาะของทหารและดานการบังคับบัญชาเพ่ือความมั่นคงของกองทัพดวย 
ซึ่งอาจจําเปนจะตองมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีรัดกุมและเครงครัดมากกวาเพ่ือประโยชนดานความมั่นคง
ของชาติ แตอยางไรก็ตาม หากจําเปนจะตองมีการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหมีความสอดคลองกับ 
หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก็อาจจะตองพิจารณาเทียบเคียงกฎหมายในลักษณะเดียวกันของ
นานาประเทศและกฎหมายของขาราชการประเภทอื่น ๆ ควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ เพ่ือเปนหลักประกนัการ
คุมครองความเปนธรรมใหกับทหารชั้นผูนอย 

๒) พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งประกาศใชมานาน 
จึงอาจไมเหมาะสมท่ีจะบังคับใชในสภาวการณปจจุบัน และอาจเปนปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติ 
รวมท้ังอาจไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไข
เพ่ิมเติม ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน เชน การใหอํานาจในการลงทัณฑผูกระทําผิดวินัยเปนอํานาจ 
ของผูบังคับบัญชา ซึ่งบางกรณีผูบังคับบัญชาคนนั้นอาจะเปนคูกรณีกับขาราชการทหารผูถูกกลาวหา 
วากระทําผิดวินัยเบื้องตนก็ได 

๓) พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ท่ีกําหนดใหขาราชการทหาร 
ผูไดรับผลจากการกระทําของผูบังคับบัญชา โดยเห็นวาไมยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร 
โดยมีผลใหมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามท่ีสมควรใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลําดับ แตในบางกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาระดับสูงสุด และเปนกรณีท่ีไมมี
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือกวาขึ้นไปท่ีจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวตอไปได กรณี
ดังกลาว อาจทําใหผูรองทุกข ขาดหลักประกันคุมครองความเปนธรรมเทาที่ควร ดังนั้น อาจตองกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมในเรื่องดังกลาวไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ หรือการใหคณะกรรมการขาราชการทหาร (กขท.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
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ระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดทําการทบทวนปรับปรุง ใหมคีวามชัดเจนมากย่ิงขึ้นและงายตอ
การปฏิบัต ิ 

๔) ขาดระบบการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ  
รองทุกข และคุมครองระบบคุณธรรมของขาราชการทหาร หรือไมมีกฎ ระเบียบอื่น ๆ ใหขาราชการ 
ย่ืนอุทธรณรองทุกขในกรณีทางปกครอง ทําใหการปฏิบัติในเรื่องการอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
ของขาราชการทหารตองย่ืนตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูออกคําส่ังทางปกครอง แมผูย่ืนอุทธรณสามารถ
ฟองตอศาลปกครองในชั้นสุดทายเพ่ือขอความเปนธรรมได แตสวนใหญจะมีความเกรงกลัวผูมีอํานาจ 
จนไมกลาย่ืนฟอง   

๕) ขาดกฎหมายหรือหลักเกณฑในการคุมครองพยาน กรณีขาราชการทหาร 
ย่ืนอุทธรณหรือรองทุกข หรือใหการเปนพยานตอผูบังคับบัญชาหรือตอคณะกรรมการ อันเปนการ 
ใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งขาราชการทหารผูใดที่ใชสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตอคําส่ังทางปกครอง
อันเกิดจากการใชดุลพินิจท่ีมิชอบของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ควรไดรับความคุมครองในฐานะพยาน
หรือคูกรณีดวย แตในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบฉบับใดของทหารในเรื่องเหลานี้ 

๖) กรณีขอพิพาทของทหารจะอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลใด จะตองพิจารณา
เขตอํานาจศาลเปนอันดับแรก โดยคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยปกติจะถือวาเปนการใชอํานาจ
ทางปกครอง ซึ่งจะอยูในอํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยศาลปกครอง 
จะสามารถพิจารณาคดีของขาราชการทหารไดเฉพาะขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทานั้น  
เชน คําส่ังทางปกครองเกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยาย เปนตน หากเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการ
เกี่ยวกับวินัยทหารอันเกี่ยวของกับความผิดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ แมวาตามลักษณะของการใชอํานาจจะเปนเรื่องของการใชอํานาจทางปกครอง  
แตศาลปกครองก็ไมมีอํานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทประเภทดังกลาว เนื่องจากเขาขอยกเวน
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีกําหนดใหเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยทหารไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง จึงเกิดประเด็นปญหาวาขอพิพาทที่เกิดขึ้นจะอยูในอํานาจของศาลใด 

ดังเชน กรณีตัวอยางคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ ๒๓/๒๕๕๗  
ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ท่ีวินิจฉัยวา การท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม (ผูถูกฟอง) มีคําส่ังกระทรวงกลาโหมปลดผูฟองคดอีอกจากราชการทหารดวยเหตจุาก
การกระทําผิดวินัยทหารอยางรายแรง โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบขอบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหาร ถือเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารท่ีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเปนคดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ หากเปนคดี
ความผิดทางอาญา และเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด ก็จะตองฟองคดีตอ 
ศาลทหาร ดังนั้น อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติท่ีจะตองแยกเขตอํานาจศาลใหมีความแมนยํา  
เพ่ือการใชสิทธิฟองคดีตอศาลไดถูกตองตามอํานาจหนาท่ีของศาลแตละประเภท จึงควรมีหนวยงาน 
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ในลักษณะท่ีปรึกษาทางกฎหมายในหนวยทหารท่ีจะใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และใหความรู
เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการใหความเปนธรรม กระบวนการยุติธรรมจากปญหาการใชระบบอุปถัมภ 
แกขาราชการทหารท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวดวย 

ขอสรุป 
ขาราชการทหาร มีหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลท่ีมีความชัดเจนตามลําดับชั้น

ของการปกครองบังคับบัญชา มีลําดับขั้นตอน มีวินัยยึดถือการปกครองบังคับบัญชาดวยยศ ตําแหนง
และอาวุโสอยางเครงครัด ประกอบกับมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบ 
การดําเนินการในดานการบริหารงานดานบุคคลอยูมาก ทําใหปญหาระหวางผูบังคับบัญชา 
กับผูใตบังคับบัญชามีไมมากนัก ดังนั้น ขอพิพาทเรื่องรองทุกขหรือการอุทธรณคําส่ังทางปกครองใด ๆ 
ของผูบังคับบัญชาจึงไมปรากฏใหเห็นบอยนัก แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับพระราชบญัญตัวิาดวยวนิัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมทัง้
กฎ  ระ เบี ยบ  ห ลัก เกณฑ อื่ น  ๆ  ท่ี ยึ ดถื อป ฏิบั ติ เ ป นส วนรวมของ ทุกกอง ทัพได ใ ช บั งคับ 
มาเปนเวลานานแลว อาจมีขอจํากัดและอุปสรรคบางประการท่ีอาจเปนการขัดขวางและไมเอื้อตอ 
การแสวงหาความเปนธรรมของขาราชการทหารท่ีไดรับผลกระทบจากการใชระบบอุปถัมภ 
ในการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ จึงควรจะตองมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑในดานการบริหารงานบุคคลของทหารท่ีใชกับสวนราชการทหาร 
ตาง ๆ ท้ังของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ  
และมีความเปนธรรมสอดคลองกบัหลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามความเหมาะสม 

๕.๑.๓ ขาราชการตํารวจ 
ขาราชการตํารวจ เปนบุคลากรตนทางท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการยุติธรรม  

แตในปจจุบัน พบวา องคกรตํารวจ คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีปญหาการแทรกแซงกระบวนการ
บริหารงานบุคคลภายในองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงในการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย และเล่ือน 
ขั้นเงินเดือน กลาวคือ ปจจัยภายในจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการใชอํานาจโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมายหรือใชชองวางของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตาง ๆ ใหเอื้อประโยชน
ในการวางคนของตนใหเขารับตําแหนงหรือบรรจุแตงตั้งเพ่ือใหไดเล่ือนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
ประกอบกับ ปจจัยภายนอกจากการแทรกแซงจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมือง นอกจากนี้ 
ปญหาโครงสรางของคณะกรรมการขาราชการตํารวจท่ีเชื่อมโยงใหขาราชการการเมืองเขามามีบทบาท
ในการบริหารงานบุคคลภายในขององคกรดวยสายการบังคับบัญชาท่ีเหนือกวาขาราชการประจํา 
กลาวคือ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
(ก.ตร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ โดย ก.ตร. มีอํานาจหนาท่ีในการบริหาร 
งานบุคคลท่ีสําคัญ คือ การกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ
และจัดระบบราชการตํารวจใหมีความสอดคลองกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช.  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  
จะมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจและกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย จากบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาการบริหารงานบุคคลของตํารวจไดอยางชัดเจน ดวยการใหอํานาจ
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นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูนําในการบริหารประเทศ มีบทบาทอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ (๑) กํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแหงชาติในฐานะผูบังคับบัญชา (๒) กําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจและ
กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมาย ในฐานะประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) และ (๓) กําหนดนโยบาย 
และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ ในฐานะประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 
(ก.ตร.) ดังนั้น ปญหาการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจสวนใหญเกิดจากโครงสราง 
ขององคกรในรูปแบบคณะกรรมการ ก.ต.ช. และ ก.ตร. ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  
จะเอื้อใหนักการเมืองเขามามีสวนในการบริหารงานขององคกรตํารวจทั้งในระดับนโยบายและบุคลากร 
ท่ีอาจมีการแทรกแซงของนักการเมืองตอการบริหารงานบุคคลในการสรรหา บรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โดยเฉพาะขาราชการตํารวจระดับชั้นผูใหญท่ีมักจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยของนักการเมือง 
รวมท้ังการแทรกแซงการปฏิบัติงานของขาราชการประจํา การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจในการบริหารงานบุคคลที่ลุแกอํานาจและเกินขอบเขตของกฎหมายหรือใชชองวางของกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน แมวากฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑท่ีใชบังคับอยูจะมีอยู 
อยางครบถวนแลวก็ตาม อีกทั้ง ปญหาอาจรายแรงไปถึงการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจนทําใหเกดิ
ความบิดเบือนและไมมีความเปนธรรม อันเปนสาเหตุลําดับตนท่ีทําใหกระบวนการยุติธรรมของไทย 
ไมไดรับการยอมรับและขาดความนาเชื่อถือในความรูสึกของประชาชน ดังนั้น กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับเพ่ือการบริหารงานบุคคลจึงเปนกลไกสําคัญท่ีควรไดรับการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมี
สภาพบังคับ มีบทลงโทษท่ีชัดเจน และปองปรามการกระทําผิดจากการใชดุลพินิจโดยลุแกอํานาจ 
ของผูบังคับบัญชาในการใชระบบอุปถัมภเพ่ือบริหารงานบุคคลจนสรางปญหาและเกิดความเสียหาย 
ตอขาราชการตํารวจหรือผูใตบังคับบญัชา รวมท้ังประชาชนโดยสวนรวม  

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรมแกขาราชการตํารวจ
ไดแก พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม กฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗  

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ไดกําหนดโทษทางวินัยของขาราชการ
ตํารวจไว  ๗ สถาน คือ(๑) ภาคทัณฑ(๒) ทัณฑกรรม(๓) กักยาม(๔) กักขัง(๕) ตัดเงินเดือน  
(๖) ปลดออก(๗) ไลออกโดยสรุปขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย ไดดังนี้ 

เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย 
ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลหรือไม  
กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหส่ังยุติเรื่อง ในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑) กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชานําสํานวน 
การสืบสวนขอเท็จจริงมาพิจารณา หากพบวาผูถูกกลาวหามีความผิดจริงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอน 
จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได 



- ๑๕๗ - 
 

๒) กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 
ทําการสอบสวน หากพบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอน 
จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ไดหากพบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควร
ลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ไดแตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก ถาฟงไมไดวา 
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยใหส่ังยุติเรื่อง 

๓) เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตํารวจผูใดแลวใหรายงาน
การดําเนินการทางวินัยตอผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยและผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ 

๔) กรณีผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานเห็นวาการดาํเนินการไมถูกตองหรอืไมเหมาะสม 
ก็ใหมีอํานาจส่ังดําเนินการใหถูกตองได ตลอดจนแกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังเดิมใหถูกตองเหมาะสมไดดวย 

๕) เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงหรือส่ังใหขาราชการตํารวจ
ออกจากราชการแลว ถา ก.ตร. พิจารณาเห็นสมควรท่ีจะตองสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม  
ก็ใหดําเนินการไดตามความจําเปน 

การรองทุกข ตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ กฎ ก.ตร.วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดไววา กรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดเห็นวา
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายหรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผูบังคับบัญชาตอตน ผูนั้นสามารถรองทุกขได 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑) ผูรองทุกขสามารถเลือกวิธีปรับความเขาใจปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา 
ผูทําใหเกิดทุกขและผูบังคับบัญชาผูนั้นตองใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาระหวางกัน 
(ขอ ๓ กฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกขพ.ศ. ๒๕๔๗) 

๒) ผูรองทุกขสามารถเลือกรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูบังคับบัญชา 
ผูทําใหเกิดทุกขหรือ ก.ตร. แลวแตกรณีภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแตวันท่ีทราบเรื่องอันเปนเหต ุ
ใหเกิดทุกข (ขอ ๔ กฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๓) ผูรองทุกขจะรองทุกขกับผูบังคับบัญชาชั้นเหนือในตําแหนงใดหรือกรณีใด 
จะรองทุกขตอ ก.ตร. เปนไปตามขอ ๕ กฎ ก.ตร.วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- รองผูกํากับการหรือเทียบเทาลงมาเปนผูทําใหเกิดทุกขใหรองทุกขตอผูกํากับการ
หรือเทียบเทา 

- รองผูบังคับการหรือเทียบเทาลงมาถึงผูกํากับการหรือเทียบเทาเปนผูทําให 
เกิดทุกขใหรองทุกขตอผูบังคับการหรือเทียบเทา 

- รองผูบัญชาการหรือเทียบเทาลงมาถึงผูบังคับการหรือเทียบเทาเปนผูทําให 
เกิดทุกขใหรองทุกขตอผูบัญชาการหรือเทียบเทาหรือ ก.ตร. 

- ผูบังคับการหรอืเทียบเทาของหนวยขึ้นตรง ตร. เปนผูทําใหเกิดทุกขใหรองทุกข
ตอ ผบ.ตร. หรือ ก.ตร. 



- ๑๕๘ - 
 

- จตช. รอง ผบ.ตร. หรือเทียบเทาลงมาถึงผูบัญชาการหรือเทียบเทาเปนผูทําให
เกิดทุกขใหรองทุกขตอ ผบ.ตร. หรือ ก.ตร. 

- นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ ผบ.ตร. เปนผูทําใหเกิดทุกขใหรองทุกขตอ ก.ตร. 
ท้ังนี้ ผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองกรณีไดรับหนังสือวาไมรับคํารองทุกข

หรือยกคํารองทุกขและสิทธิอื่น ๆ เชน สิทธิคัดคานผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกข 
หรือกรรมการ ก.ตร. ผูพิจารณาสิทธิขอถอนเรื่องรองทุกขสิทธิรองทุกขคําส่ังไมรับพิจารณาเรื่องรองทุกข
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันทราบคําส่ังดังกลาวตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขท่ีอยูลําดับ
เหนือขึ้นไปหรือตอ ก.ตร. ตามกรณีสิทธิในการจะทราบเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยไมรับคํารองทุกข
หรือขอพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

สําหรับการพิจารณาคํารองทุกขผูรับคํารองทุกขตองพิจารณาและดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานกรณีมีเหตุ
จําเปนสามารถขอขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน 

การอุทธรณ ตามมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และกฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดวาขาราชการตํารวจ
ผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณได ๒ กรณี 

๑) กรณีถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน  
ใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูบังคับบญัชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ แตในกรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณตอ ก.ตร. 

๒) กรณีถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหอุทธรณ
คําส่ังดังกลาวตอ ก.ตร.  

ท้ังนี้ ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง สําหรับการพิจารณาอุทธรณ
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณใหพิจารณาใหแลวเสร็จและแจงผูอุทธรณทราบภายใน ๒๔๐ วันนับแต
วันท่ีไดรับอุทธรณเวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ ก.ตร. ที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้งโดยแตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน 

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีกระบวนการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณ 
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ไดตั้งอนุกรรมการ ก.ตร. 
เกี่ยวกับการรองทุกข ทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องรองทุกขตาง ๆ และอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับอุทธรณ 
ทําหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ ทั้งนี้ ผูไมไดรับความเปนธรรมจะตองดําเนนิการเสนอเรื่องไปยัง อ.ก.ตร. 
เกี่ยวกับการรองทุกขหรืออุทธรณดังกลาวและหากผูรองทุกขหรือผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยรองทุกข
หรืออุทธรณก็สามารถฟองรองไปยังศาลปกครองไดหากศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดส่ังเพิกถอน
หรือแกไขคําส่ังในเรื่องใด ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แลวแตกรณี  
ในการส่ังการตามสมควรเพ่ือเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร



 
- ๑๕๙ - 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาการพจิารณารองทุกขใหแลวเสร็จอยางชาไมเกิน ๙๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข เวนแตมีเหตุจําเปนที่ทําใหการพิจารณา 

ไมแลวเสร็จ ขยายไดไมเกิน ๒ คร้ัง ๆ ละ ๓๐ วัน ตามขอ ๖ 

ขอ ๕ 
 

รองทุกข 
 

ขอ ๔ 
 

ผูรองทุกขเปนขาราชการ
ตํารวจ ตามมาตรา ๔ 

และมาตรา ๑๐๖ 
แหงพ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- รองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือ ก.ตร. ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบเร่ือง 
- การใชสิทธิรองทุกขตามขอ ๕ (๓) (๔) (๕) ใชสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
หรือ ก.ตร. ไดเฉพาะทางใดทางหนึ่ง 

เมื่อไดรับหนังสือรองทกุข ตามขอ ๑๐ ผูบังคับบัญชา 
ผูมีอํานาจ หรอื สง.ก.ตร. ดําเนนิการตามขอ ๑๔ 

๑. ทุกขเกิดจาก รอง ผกก.ลงมา รองตอ ผกก. 
    ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ทําใหเกิดทุกข 

๒. ทุกขเกิดจาก รอง ผบก. - ผกก. รองตอ ผบก. 
    ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ทําใหเกิดทุกข 

๓. ทุกขเกิดจาก รอง ผบช.- ผบก. รองตอ ผบช. 
ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ทําใหเกิดทุกข หรือ ก.ตร. 

๔. ทุกขเกิดจาก ผบก. ที่ขึ้นตรงตอ สง.ผบ.ตร. 
    รองตอ ผบ.ตร หรือ ก.ตร. 

๕. ทุกขเกิดจากจเรตํารวจแหงชาติ หรือ 
    รอง ผบ.ตร.-ผบช. รองตอ ผบ.ตร. หรือ ก.ตร. 

๖. ทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด 
    หรือ ผบ.ตร. รองตอ ก.ตร. 

๗. ทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชานอกเหนอื ๑ – ๖ 
    รองตอผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาสูงสุด 
    ของหนวยงานหรือกลุมตําแหนงที่ผูรองสังกัดอยู 

แจงผลการ
พิจารณาให
ผูรองทุกข 

 

๑. ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณา
เร่ืองรองทุกขเปนที่สุดจะรองทุกขตอไป
อีกมิได ตามขอ ๑๗ 
๒. ก.ตร.พิจารณาวินจิฉัยและมีมติ 
ตามขอ ๑๖ (๑)-(๔) เปนประการใด
หนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการตามมติ
และจะรองทุกขตอไปอีกมิได 

 

ก.ตร. 

การพิจารณาคํารองทุกข 
ตามขอ ๑๖ และขอ ๑๙ 
 

เห็นวาผูกอใหเกิดทุกขใชอํานาจ 
โดยชอบ ตามขอ ๑๖ (๑) 

 

เห็นวาผูกอใหเกิดทุกขใชอํานาจ 
โดยไมถูกตอง ตามขอ ๑๖ (๒) 

 

เห็นวาผูกอใหเกิดทุกขใชอํานาจ 
ทั้งสวนถูกและไมถูกตอง  
ตามขอ ๑๖ (๓)  

 

สมควรดําเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมถูกตอง 
ตามกฎหมาย 
 

ยกคํา 
รองทุกข 

ส่ังการใหแกไข
เพิกถอน ยกเลิก 

ส่ังการใหแกไข 
สวนไมถูกตอง 

ศาลปกครอง 

- ฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน  
(ภายใน ๙๐ วันนับแตรูหรือควรรู) 



- ๑๖๐ - 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ 
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ประกอบกฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผูอุทธรณใชสิทธิอุทธรณ 

ผูบังคับบัญชา ตามขอ ๔ 
หรือ ก.ตร. แลวแตกรณี 

ไมรับอุทธรณ กรณีรับอุทธรณ 

แจงคําส่ัง/มติ 
การไมรับอุทธรณ 

ผูอุทธรณ กรณี ก.ตร. มีมติไมรับ 
การอุทธรณถึงที่สุด 

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณา 
เหนือขึ้นไป หรือ ก.ตร. 

(กรณี ผบ.ตร. เปนผูส่ังไมรับอุทธรณ) 
ศาลปกครอง 

พิจารณา 

แจงผูอุทธรณ 
และผูบังคับบัญชา 
ผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณทั้งกรณีรับ/

ไมรับ 

หมายเหต ุ
๑. ทุกกรณีที่ผูบังคับบัญชา ก.ตร.มีมติใดๆตอง
แจงผูอุทธรณทราบ (ขอ ๑๐, ๒๔) 
๒. ทุกกรณีที่ ก.ตร. วินิจฉยัอุทธรณ 
และมีมติแลวอุทธรณตอไมได (ขอ ๒๒) 

พิจารณา/สืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติม 
ตามขอ ๑๗และส่ัง
การตามขอ ๑๘ 

โทษเหมาะสม
ยกอุทธรณ 

ศาลปกครอง 

โทษไมเหมาะสม
กับความผิด 

กรณีผูบังคับบัญชา
หรือ ตร. เปนผูส่ัง 
เพิ่มโทษ หรือให 
ออกจากราชการ 
ขออุทธรณไดอีก
ชั้นหนึ่ง (ขอ ๑๙) 

กรณีรับ 

เพิ่มโทษ 

ลดโทษ 

ยกโทษ 

กรณีเห็นวา 
เปนรายแรง 

แจง ตร. 
ดําเนินการ 

กรณีเห็นวา 
อาจมีเหตุออกจาก
ราชการ แจง ตร. 

ดําเนินการ 

ใหแกไขขอความที่
ไมถูกตองเหมาะสม 

กรณีไมรับ 

ศาลปกครอง 
(ขอ ๒๕) 

แจงผูอุทธรณ 

อุทธรณกรณี
อุทธรณได 

ไปศาลปกครอง 
(ขอ ๒๕) 
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ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑของขาราชการตาํรวจ สรุปไดดังนี้ 

๑) กรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(ผบ.ตร.) เปนผูทําใหเกิดทุกขตอขาราชการตํารวจผูใด ใหรองทุกขตอ ก.ตร. และในกรณีท่ีผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนผูส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน หรือกรณี
ขาราชการตํารวจถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ขาราชการตํารวจ 
ผูนั้นสามารถอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ก.ตร. แตเนื่องจากคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)  
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการขาราชการตํารวจ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) 
เปนรองประธานกรรมการขาราชการตํารวจ ซึ่งเปนกรณีท่ีผูทําใหเกิดทุกขหรือผูส่ังลงโทษทางวินัย  
เปนคูกรณีของผูรองทุกขหรือผูอุทธรณ อาจทําใหการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณ  
อาจไมมีความเปนกลางและไมมีหลักประกันคุมครองความเปนธรรมไดอยางแทจริง     

๒) ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
หรือ ก.ตร. ท่ีตองดําเนินการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จและแจงผูอุทธรณทราบภายใน ๒๔๐ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณเวนแตมีเหตุจําเปนก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน  
๖๐ วัน อาจเปนการใชระยะเวลาการพิจารณาท่ีคอนขางยาวนานจนเกินไปโดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. ท่ีมีระยะเวลาเพียง ๑๒๐ วันและขยายระยะเวลาไดอีก 
ไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน ซึ่งอาจจะตองพิจารณาแกไขเงื่อนไขระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ
ใหกระชับมากขึ้นเ พ่ือไมเปนการประวิงเวลาในการพิจารณาและทําใหกระบวนการคุมครอง 
ความเปนธรรมมีศักยภาพ รวดเร็ว ตอเนือ่ง และเปนธรรมมากย่ิงขึ้น 

๓) กระบวนการใหความเปนธรรมหรือระบบการเยียวยาภายในฝายปกครอง 
ของข าราชการตํ ารวจ กรณีการพิจารณาโดยคณะกรรมการข าราชการตํ ารวจ (ก .ตร . )  
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการขาราชการตํารวจ โดยตําแหนง ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี  
ในฐานะผูนําฝายบริหารท่ีมีความเกี่ยวของกับนักการเมืองและในฐานะผูบังคับบัญชาของขาราชการ 
ทุกประเภท อาจทําใหการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมภายในองคกรตํารวจ 
มีการแทรกแซงจากนักการเมือง หรือกลุมผลประโยชนทางการเมือง หรือผูบริหารระดับสูง ซึ่งอาจทําให
กระบวนการยุติธรรมเกิดการบิดเบือนโดยมิชอบดวยกฎหมายเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับบุคคลหรือ 
กลุมบุคคลดังกลาวได   

ขอสรุป 
ขาราชการตํารวจ เปนขาราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําใหในทางปฏิบัติในการบริหาร
ราชการของตํารวจจะมีความเกี่ยวของกับขาราชการการเมือง กลาวคือ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาขาราชการประจํา และมีความเกีย่วของในบทบาทของประธานกรรมการขาราชการตาํรวจ 
(ก.ตร.) ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ รวมถึงในฐานะเปนประธานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
(ก.ต.ช.) ซึ่ งมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจและกํากับดูแล 
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย  
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ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ พบวา แมกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง ตลอดจน
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใช เ พ่ือการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ จะมีการกําหนดไว 
อยางชัดเจนใหเกิดความเปนธรรมและปองกันการกระทําใด ๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย 
เพ่ือใชเปนหลักคุมครองดานการบริหารงานบุคลากรในดานตาง ๆ ไวอยางครบถวนแลวก็ตาม  
แตยังพบวา ในทางปฏิบัติผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ รวมท้ังนักการเมืองท่ีมีความเกี่ยวของ  
ไดพยายามแสวงหาชองทางหรือชองวางของกฎหมาย หรือการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ  
ใหเอื้อประโยชนตอพวกพองหรือคนของตนไดโดยแยบยล อันทําใหกระบวนการใหความยุติธรรม 
รวมท้ังกระบวนการคุมครองความเปนธรรมไมสามารถสะทอนความเปนรปูธรรมไดอยางแทจริง 

๕.๑.๔ ขาราชการสวนทองถิ่น 
จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ลักษณะประเด็นปญหา

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหลายแหงมีกรณีรองเรียนการทุจริตในกระบวนการสอบบรรจุ
แตงตั้งการจายเงินเพ่ือแลกรับผลประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง มีเปนจํานวนมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
กระบวนการทุจริตในการสอบบรรจุสวนทองถิ่นมีลักษณะของการสมประโยชนทั้งสองฝายอยูดวย 

สําหรับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรมแกขาราชการ
สวนทองถิ่น ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิ ธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ .  ๒๕๔๒ และที่ แก ไข เ พ่ิม เติม  ประมวลกฎหมายอาญา  
ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐประกอบ ๑) ประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิ 
การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๓) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สําหรับหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการในการแสวงหาความเปนธรรม
อันเกิดจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในวงงานของขาราชการสวนทองถิ่น นั้น สรุปไดวา 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งออกตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดโทษท่ีจะลงแกขาราชการสวนทองถิ่นท่ีฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติ
ตามขอปฏิบัติทางวินัย โดยการลงโทษทางวินัยใหใชมาตรฐานเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ 
กลาวคือ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) ลดขั้นเงินเดือน (๔) ปลดออก
(๕) ไลออก โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จ.) แลวแตกรณี มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการ 
และความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นไดแก การคัดเลือกการบรรจุและแตงตั้งการ
ยายการโอนการรับโอนการเล่ือนระดับการเล่ือนขั้นเงินเดือนการสอบสวนการลงโทษทางวินัย 
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การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองอยูภายใต
กรอบมาตรฐานท่ัวไปและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน 
สวนตําบล (ก.อบต.) แลวแตกรณี ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกลาวใหใชบังคับกับเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม 
อยางไรก็ตาม การออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบั 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและ 
การรองทุกขหรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติเกี่ยวกับหลักความเปนอิสระ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑและการดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลไดเองตามความตองการและความเหมาะสม
ของทองถิ่นและใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นของตนเองเพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นของตนไดโดยตรงประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓(๓) มาตรา ๒๓ วรรคหก มาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด และมาตรา ๒๘ 
วรรคเจ็ด บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลและคณะกรรมการเมืองพัทยา แลวแตกรณีมีอํานาจหนาท่ี
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ 
และการรองทุกขของขาราชการสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสม 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงดงันัน้ โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายดงักลาว ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ 
ทางวินัยการใหออกจากราชการการอุทธรณและการรองทุกขไดเอง 

ในสวนของการคุมครองระบบคุณธรรม การอุทธรณ และการรองทุกขจะมีการกําหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ (ก.ถ.) ไดออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงระบบ
จําแนกตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นจากระบบซีเปนระบบแทง (Broadband) ซึ่งในประกาศ
ดังกลาว ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรฐานกลางเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการใชระบบอุปถัมภในการ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เชน ในขอ ๓/๑ ไดกําหนดใหการสรรหาบุคคล การแตงตั้งและการใหพน
จากตําแหนงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตามบัญชีความรู ทักษะ  
และสมรรถนะท่ีจําเปนและในขอ ๑๔ ไดกําหนดใหการเล่ือนขาราชการสวนทองถิ่นขึ้นแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการปฏิบัติราชการ การผานหลักสูตร
อบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่นกําหนด เปนตน 
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การรองทุกข  
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตน 

โดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจตอตน  
หรือกรณีท่ีไมอาจย่ืนอุทธรณ ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได โดยใหรองทุกขภายใน ๓๐ วันนับแตทราบเรื่อง 
อันเปนเหตุใหรองทุกข โดยกรณีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาอื่นท่ีมิใชนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี ใหรองทุกขตอ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
แตหากผูรองทุกขไมไดรับคําชี้แจงจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายก
องคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี ภายใน ๑๕ วัน หรือไมเปนท่ีพอใจ หรือกรณีเหตุแหงการรองทุกข 
เกิดจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
ใหรองทุกขตอก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. แลวแตกรณี เพ่ือสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและรอง ทุกข  พิจารณาทําความเห็น เสนอ และ ก .จ .จ .  ก .ท .จ .  หรือ  ก .อบต.จ.  
แลวแตกรณี ตองพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีเลขานุการ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จ. แลวแตกรณี ไดรับเรื่องรองทุกข เมื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. มีมต ิ
เปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 
แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นโดยพลัน และมติดังกลาวใหถือเปนที่สุด 

การอุทธรณ  
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย

และการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวนิยั พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
กลาวคือ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จ.) แลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วันนับแต 
วันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง โดยทําเปนหนังสือถึงประธานกรรมการขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวดั ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตาํบล แลวแตกรณี 
และให ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จ. แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันท่ีเลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. แลวแตกรณี ไดรับหนังสืออุทธรณและเอกสาร
หลักฐาน คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวใหเปนที่สุด 

อยางไรก็ตาม หากขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไมไดรับความเปนธรรมหรือไมพอใจ 
ในคําวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขของคณะกรรมการดังกลาวก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน 
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยดังกลาวเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมตอไปได  
อีกท้ัง ยังสามารถนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลอาญาไดเชนกัน หากมีการกระทําท่ีเขาขายความผิด
ทางอาญา 

สําหรับการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวไดบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร และการคุมครองระบบคุณธรรม โดยมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
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กรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข และพิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม  
ถือวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ใหความคุมครองประโยชนของขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครไดอยางชัดเจน 

การร อง ทุกขของข าราชการกรุ ง เทพมหานคร เปน ไปตามกฎ ก .พ .ค . 
กรุงเทพมหานครวาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยกําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิรองทุกขไววาจะตองเปนขาราชการกรุงเทพมหานครท่ีมีความคับ
ของใจจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาใหสามารถรองทุกขได โดยตองรองทุกข
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกขซึ่งแยกออกเปนดังนี้ 

- รองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจากผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรอง
ทุกขตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
โดยจะตองพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีไดรับคํารองทุกข และใหขยาย
เวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วนั  

- กรณีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงาน ก.ก. หรือผูอํานวยการเขตใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
และให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจวินิจฉยัรองทุกข โดยจะตองพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลว
เสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองทุกข และใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน  

หากผูรองทุกขไมเห็นดวยหรือไมพอใจกับคําวินิจฉัยรองทุกขของผูบังคับบัญชา 
ชั้นเหนือขึ้นไปหรือคําวินิจฉัยรองทุกขของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ก็สามารถใชสิทธิฟองคดีตอ 
ศาลปกครองชั้นตนตอไปได 

การอุทธรณของข าราชการกรุ ง เทพมหานคร  เปน ไปตามกฎ ก .พ .ค . 
กรุงเทพมหานครวาดวยการอุทธรณและพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กําหนดวา ขาราชการ
กรุงเทพมหานครผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัย หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ สามารถอุทธรณ 
เปนหนังสือตอประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 
ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณกรุงเทพมหานคร ตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันท่ีประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครไดรับอุทธรณ และใหขยาย
เวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน ท้ังนี้ หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณก็สามารถ
ใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนตอไปไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณา
คดีปกครอง 



 
 - ๑๖๖ - 

   
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ประกอบประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
สิทธิการอุทธรณการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ผูรองทุกข 
(๒๗ ว.๑) 

ผานนายกฯ 
(๓๐ ว.๒) 

๓๐ วัน ๓ วันทําการ 

ก.จังหวัด  
(๒๗ ว.๓) 

อนุฯอุทธรณ ผูรองทุกข 
(๒๔) 

ฟองคดีตอ 
ศาลปกครองช้ันตน 

( ) 

นายกฯ 

(๒๗+·๓๓) 

ก.จังหวัดใหม (โอน) 
(๓๔) 

นายกฯ ใหม 

อปท. เกา 

๑. ผูรองทุกขเห็นวานายกฯ ปฏิบัติตอตนไมชอบฯ (๒๗) 
๒. รองทุกขตองลงช่ือ + ขอโตแยง + คําขอ (๒๘) 
๓. มีสิทธิคดัคานผูพิจารณาเรื่องรองทุกข (๑๓) 
๔. มีสิทธิขอถอนเรื่องรองทุกข (๑๗) 
๕. มีสิทธิขอแถลงการณดวยวาจา (๒๘ ว.๒) 
 
 

พิจารณาจากเรื่องรองทุกข  

กรณีจําเปน มีสิทธิขอเอกสาร 

หลักฐานฯ (๓๑) 

ก.จังหวัด 
(๒๐+๓๒) 

๙๐ วัน 

๑. นายกปฏิบัติชอบแลวยก 
๒. ไมถูกท้ังหมด เพิกถอน/แกไข/
ยกเลิก 
๓. ไมถูกตองบางสวน ใหแกไข/
ดําเนินการใหถูกตอง 
๔. เห็นสมควรประการอ่ืน (๓๒) 

 



 
- ๑๖๗ - 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ 
ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ประกอบประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 

สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูอุทธรณ 
(๕) 

ผานนายกฯ 
(๑๕+๑๙) 

๓๐ วัน ๗ วันทําการ 

ก.จังหวัด (๙) อนุฯอุทธรณ 

นายกฯ 

ตามระยะเวลา 
ท่ี ก.จว.กําหนด 

กก.สอบสวน 

นายกฯ 
(๑๑) 

ฟองคดีตอศาลปกครองช้ันตน 

ก.กลาง (๑๙ ว.๒) 

ผูอุทธรณ 
(๒๔) 

ก.จังหวัด 

ก.จังหวัด 
(๒๑) 

๙๐ วัน นายกฯ 
(๒๑+๒๓) 

นายกฯ 
(๑๑) 

ตามระยะเวลา 
ท่ี ก.จว.กําหนด กก.สอบสวน 

นายกฯ 

๑. ผูถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกใหออกจากราชการ (๕) 
๒. อุทธรณตองปรากฏขอโตแยง (๖) 
๓. ผูอื่นอุทธรณแทน - ตายกอนอุทธรณ (๗) 
 - ไมอาจอุทธรณเอง (๘) 
๔. มีสิทธิขอตรวจและคัด สว.๖ (๑๒) 
๕. มีสิทธิคัดคานผูพิจารณาอุทธรณ (๑๓) 
๖. มีสิทธิขอถอนอุทธรณ (๑๗) 
๗. มีสิทธิขอแถลงการณดวยวาจา (๒๐) 



- ๑๖๘ - 

ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑของขาราชการสวนทองถิ่น สรุปไดดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ (๓) 
ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด บัญญัติใหคณะกรรมการระดับจังหวัด   
(ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ.) มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการสวนทองถิ่น 
ใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดเอง  
แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) กําหนด  
อาจทําใหมาตรฐานในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการ การอุทธรณ  
และการรองทุกขของขาราชการสวนทองถิ่นแตละแหง มีความแตกตางกันและอาจเกิดความเหล่ือมลํ้า
กันในทางปฏิบัติซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมและเสมอภาคกัน เปนชองวางในการเลือก
ปฏิบัติและเปนปญหาอุปสรรคหรือขีดจํากัดในการไดรับความเปนธรรมโดยสุจริตและยุติธรรม  
รวมท้ังอาจเปนการขัดขวางการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดเชนกัน หากพบวาการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข เขาขายการดําเนินการเพ่ือการกล่ันแกลง หรือเพ่ือเอื้อประโยชน
ใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดทางอาญา 
ในฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายได อีกท้ัง หากการออก
คําส่ังทางปกครองในเรื่องดังกลาว ทําใหเกิดความเสียหายแกขาราชการสวนทองถิ่นบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือการไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาท่ีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
ก็อาจเปนมูลเหตุในการฟองคดีปกครองไดเชนกัน ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดหลักประกันการใหความ
เปนธรรมเรื่องการรองทุกขและการอุทธรณใหมีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังควรบัญญัติในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของเพ่ือชี้ชองใหผูรองทุกข ผูอุทธรณ คูกรณี และผูเสียหาย ไดรับทราบขอมลู
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย และกําหนดขัน้ตอนการเขาถงึ
กระบวนการยุติธรรมใหเปนหลักเกณฑกลางสอดคลองกับหลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เพ่ือใชบังคับกับขาราชการสวนทองถิ่นในทุกแหง  

๒) กระบวนการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับ 
การบริหารงานบุคคลถึง ๓ ระดับ ไดแก  

(๑) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือ ก.ถ.  
ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติ มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลในภาพรวม  

(๒) คณะกรรมการกลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่นระดับกระทรวง มี  ๓ รูปแบบแยกตามประเภทขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น มีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภท ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
รวมตลอดถึงเมืองพัทยา 

 



- ๑๖๙ - 

(๓) คณะกรรมการระดับจังหวดั (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ.) มีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑและเงือ่นไขในการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละประเภทในเขตจังหวดั 

การกําหนดใหมีคณะกรรมการท้ัง ๓ ระดับดังกลาว อาจเปนปญหาในทางปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลมาตรฐานการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเรื่องรองทุกข
และอุทธรณท่ีจะเปนการเพ่ิมภาระความซับซอนของกระบวนการใหความเปนธรรมมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งท่ีผานมาคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่นมักจะละเลยการปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุม 
กํากับ ดูแลดานการบริหารงานบุคคลอยางจริงจัง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูกระบวนการใหความเปนธรรม 
ที่ขาดประสิทธิภาพดวย 

๓) กระบวนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ในคดีทุจริตของขาราชการสวนทองถิ่น มีความลาชา ทําใหนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไมมีความเกรงกลัวตอการกระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย 

๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของทองถิ่น 
ทําใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกข เปนอํานาจของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
(ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ.) ท่ีอาจจะไมมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดความเหล่ือมลํ้าของการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งควรใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของทองถิ่น 
เชนเดียวกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร เปนตน 

ขอสรุป 
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหลายแหงมีกรณีรองเรียนการทุจริตในกระบวนการ

สอบบรรจุเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
สามารถกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไดเอง ไดแก การคัดเลือกการ
บรรจุและแตงตั้งการยาย การโอนการรับโอนการเล่ือนระดับการเล่ือนขั้นเงินเดือนการสอบสวนการ
ลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขนอกจากนี้ กฎหมายยังใหอํานาจ
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกคําส่ังตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
จึงอาจเปนชองวางของกฎหมายที่ใหอํานาจแกนกัการเมอืงทองถิ่นหรือนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่
มากจนเกินไป ทําใหอาจเกิดการแทรกแซงของนักการเมืองระดับประเทศในการแสวงหาผลประโยชน
ดวยการวางตัวคนของตนท่ีมีผลประโยชนทับซอนในระดับทองถิ่นใหเขามารวมทํางานโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย รวมทั้งเอื้อประโยชนทางการเมืองในการเปนฐานอํานาจทางการเมืองและเปนหัวคะแนน
ใหกับตนได ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือให
ขาราชการสวนทองถิ่นไดรับความนาเชื่อถือและไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถอยางแทจริง  
จึงอาจแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยกําหนดให 
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ  
ในลักษณะเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน ท้ังนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดคุณสมบัติ 
ของบุคลากรทองถิ่นใหมีความเทาเทียมเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน ซึ่งจะชวยลดปญหาการนํา 
ระบบอุปถมัภมาใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย อีกท้ัง ยังชวยลดปญหาการรองทกุข
และการอุทธรณ รวมถึงขอพิพาททางปกครองเพ่ือแสวงหาความเปนธรรมจากการใชระบบอุปถัมภได
ดวยเชนกัน 



- ๑๗๐ - 

๕.๑.๕ พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ เจาหนาท่ีของรัฐประเภทหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายกลางในการ
ควบคุมการบริหารงานบุคคล และมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) สังกัด
กระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับการบริหารจัดการภายในองคกรรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมี
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหารงานบุคคล รวมถึงการพิจารณา 
เรื่องรองทุกขและอุทธรณ โดยมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในแตละรัฐวิสาหกิจ ทําหนาท่ีพิจารณา
ชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนหนึ่งเกิดจากปญหาการมีสวนไดเสียและผลประโยชน
ทับซอนของกรรมการรฐัวิสาหกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดขอหามมิใหขาราชการเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานท่ีรัฐถือหุนอยู เกิน ๓ แหง ยังไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชอยางแทจริง 
ประกอบกับองคประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจมีการแทรกแซงจากนักการเมืองเพ่ือใหคน
ของตนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงไดกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีไมมี
ประสิทธิภาพเพราะขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนง ท้ังนี้ การกระทําในเรื่องดังกลาวขางตน 
ผูกระทํามักอาศัยชองวางของกฎหมายและหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑขอกําหนดตาง ๆ  
เชน หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีใหอํานาจ
กรรมการรัฐวิสาหกิจในการแกไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑเองได ซึ่งอาจเปนชองวางสําคัญท่ีทําใหเกิด
ระบบอุปถัมภในวงงานรัฐวิสาหกิจจนยากตอการแกไข สงผลกระทบและสรางความเสียหาย 
และความไมเปนธรรมแกผูที่เกี่ยวของ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองแกไข 
ปรับปรุงกลไกของกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง รวมท้ังหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ  
มีความเครงครัด และมีบทกําหนดโทษท่ีชัดเจน เพ่ือปองกันและปองปรามการกระทําใด ๆ  
อันเปนผลรายตอระบบราชการโดยรวม 

สําหรับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรมของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ไดแก พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สําหรับหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการในการแสวงหาความเปนธรรม
อันเกิดจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในวงงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ นั้น สรุปไดวา 

พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา
เนื่องจากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของบริษัท หรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน 
สามารถรองทุกขและย่ืนขอเรียกรองความเปนธรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- การรองทุกขผูบังคับบัญชา จะตองทําคํารองทุกขเปนหนังสือลงลายมือชื่อตนเอง
ย่ืนตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีเปนตนเหตุของการรองทุกขขึ้นไป ๑ ระดับ โดยย่ืนภายใน  
๓๐ วันนับแตวันท่ีทราบเหตุ และใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน หากผูรองทุกข 



- ๑๗๑ - 

ไมพอใจหรือไมไดรับการวินิจฉัย ใหรองทุกขตอกรรมการผูจัดการใหญ (กจญ.) ภายใน ๗ วัน โดยจะ
พิจารณาหรือตั้งกรรมการชี้ขาดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ใหถือเปนท่ีสุดและจะรองทุกขตอไปไมได 
แตหากผูรองทุกขยังไมพอใจหรือเห็นวายังไมไดรับความเปนธรรมมีสิทธิท่ีจะฟองคดีไปยังศาลแรงงาน
ตอไปไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพิีจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- การย่ืนเรียกรองตามสายการบังคับบัญชา เปนการย่ืนขอความเปนธรรม โดยผาน
ผูบังคับบัญชาระดับสูงซึ่งอาจเปนผูบริหารในสายงานท่ีมีระดับสูงกวาท่ีเกิดความขัดแยงหรอืย่ืนโดยตรง
กับฝายแรงงานสัมพันธ โดยเจาหนาท่ีสวนแรงงานสัมพันธจะตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐาน รวมถึง
พิจารณาวินิจฉัยขอรองเรียน และนําเสนอผูจัดการกรรมการ (ผจก.กก.) ใหความเห็นชอบ ซึ่งหากกรณี
เขาขายรองทุกขก็ใหดําเนินการตามกระบวนการหลักเกณฑการรองทุกขตอไป 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหมี
องคประกอบในสวนตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาคํารองทุกขหรือขอเรียกรองของพนักงาน 
และลูกจาง ไดแก 

(๑) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ มีอํานาจหนาท่ีปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหา 
ตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

(๒) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในแตละรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
ชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและมีสิทธิย่ืนคํารองทุกขตอคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธเพ่ือพิจารณาการรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ดังนั้น หากพนักงานและลูกจาง
ไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ก็สามารถย่ืนขอเรียกรองผานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือหาชองทางในการเจรจากับฝายบริหารตอไป 

(๓) สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย (สพร.ท) มีอํานาจหนาท่ีปกปอง
คุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและสงเสรมิการศกึษาและสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ 

ดังนั้น หากพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใดไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน 
ของผูบังคับบัญชาก็จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ กอน อันเปนกระบวนการตรวจสอบภายในองคกร จากนั้นจึงจะ
ดําเนินการฟองคดีตอศาลแรงงานตอไปได 

การร องเรี ยน กรณีพนั กงานมี ความเดื อดร อนในเรื่ องอื่ น ๆ นอกเหนื อจาก 
เรื่องรองทุกขผูบังคับบัญชาและเรื่องสิทธิประโยชนใหรองเรียนโดยตรงมาท่ีสวนแรงงานสัมพันธ 
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 

แผนผังขั้นตอนการรองเรยีนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยทั่วไปแลวคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจจะอยูในอํานาจ 
การพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ยกเวนกรณีขอพิพาทเกี่ยวกับการสรรหาหรือการเลิกจาง
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะหรือไดรับมอบหมายใหใช
อํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง จะอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๓ - 

แผนผังขั้นตอนการรองทุกขของพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังข้ันตอนการรองทุกข 

กรณีผูบังคับบัญชาใชอํานาจ
หนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง 

ตามหลักเกณฑของรัฐวิสาหกิจ 

รองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
เหนือข้ึนไป ๑ระดบั  

ภายใน ๓๐ วัน นบัจากวันทราบเหต ุ

ผูบังคับบัญชา  
วินิจฉัยแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน 

หากผูรองไมพอใจ/ 
ไมไดรับการวินิจฉัย 

ใหรองตอ กจญ. ภายใน ๗ วัน 

กจญ. พิจารณาหรือตั้งกรรมการชี้ขาด 
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

กรณีไมไดรับความเปนธรรม
เก่ียวกับสิทธิประโยชน 

ยื่นเร่ืองตอสวนแรงงาน
สัมพันธ 

ยื่นเรื่องตอสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

(สรท.) 

เจาหนาที่สวนแรงงานสัมพันธ  
ตรวจสอบขอมูล เอกสาร หลักฐาน  
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม  
เสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

ประชุมกลัน่กรอง 
งานกิจการสัมพันธ 

ประชุม 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

แจงมติการประชุมฯ  
ใหสวนงาน/ 

ผูที่เก่ียวของทราบ 

ยุติเรื่อง 

ศาล
แรงงาน 
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ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑของพนักงานรัฐวิสาหกจิ สรุปไดดังนี ้

- กรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้น การจะพิจารณาวาขอพิพาทดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณา
ของศาลใด มีหลักพิจารณาวาหากเปนกรณีขอพิพาททางการจาง (สภาพการจาง) ตองฟองคด ี
ตอศาลแรงงาน แตหากเปนกรณีขอพิพาทเกี่ยวกับการสรรหาหรือการเลิกจางผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง
หรือดําเนินกิจการทางปกครอง จะตองฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งอาจทําใหผูเสียหายตองพิเคราะห 
ขอกฎหมาย และขอเท็จจริงของมูลคดีอยางรอบคอบกอนที่นําคดีไปฟองรองตอศาลตามเขตอํานาจศาล
ที่ถูกตอง 

ขอสรุป 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ เจาหนาท่ีของรัฐประเภทหนึ่ง มีสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) สังกัดกระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินนโยบาย 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับการบริหารจัดการภายใน
องคกรรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหารงานบุคคล 
รวมถึงการพิจารณาเรื่องรองทุกขและอุทธรณ โดยมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในแตละรัฐวิสาหกิจ  
ทําหนาท่ีพิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ ยังมีสหพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย (สพร.ท) ท่ีมีอํานาจหนาท่ีปกปองคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับ
สภาพการจางและสงเสริมการศึกษาและสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  
และสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย (สพร.ท) เปนองคกรนิติบุคคลท่ีมีสวนสําคัญ 
ในการคุ มครอง สิทธิประ โยชนและคุ มครองความ เปนธรรมให กับพนัก งานรั ฐวิ สาหกิ จ 
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ อยางไรก็ตาม  
พนักงานรัฐวิสาหกิจก็อาจยังไมไดรับการคุมครองความเปนธรรมอยางถึงท่ีสุด ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก
ปญหาการบริหารงานบุคคลภายในขององคกรในระดับผูบริหารหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีอาจจะมี
กระบวนการแทรกแซงการแตงตั้งจากฝายการเมือง ทําใหไดผูบริหารหรือคณะกรรมการท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น หากพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน 
ของผูบังคับบัญชา และจะรองเรียนหรือรองทุกขตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งแมจะมีขอดีท่ีทําให 
การสอบสวนตรวจสอบภายในองคกรเปนไปไดอยางรวดเร็วทันทีก็ตาม แตอาจไมไดรับความเปนธรรม
และอาจถูกผูบริหารหรือนักการเมืองใชอํานาจในทางมิชอบกล่ันแกลงได ดังนั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
มีการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง หรือหลักเกณฑการสรรหา แตงตั้งกรรมการหรือผูบริหาร 
ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ตรงกับลักษณะของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมอยางแทจริงและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ก็จะทําให 
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและสงผลดีตอการพัฒนาของประเทศชาติตอไป 
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องคกรหรือหนวยงานท้ังภายนอกและภายในมีบทบาทในการดําเนินกระบวนการ 
ใหความเปนธรรมแกบุคลากรในทุกภาคสวนท่ีไดรับความเสียหายจากปญหาระบบอุปถัมภ   
ดังนั้น องคกรหรือหนวยงานภายใน จึงเปนหนวยงานในระดับตนท่ีจะตองมีบทบาทในการคุมครอง 
และรับรองสิทธิในดานตาง ๆ รวมท้ังการคุมครองกระบวนการใหความเปนธรรมหากบุคลากรไดรับ
ผลกระทบหรือผลเสียหายจากการบริหารงานขององคกรหรือหนวยงานของตน ซึ่งโดยหลักวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองจะกําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของฝายปกครองไว  
คือ ระบบเยียวยาภายในฝายปกครองหรือระบบอุทธรณภายในฝายปกครองซึ่งเปนการคุมครองสิทธิ 
ของขาราชการ บุคคล และประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองของฝายบริหาร  
แตระบบเยียวยาภายในฝายปกครองจะมีประสิทธิภาพเพียงใด จะขึ้นอยูกับการกําหนดกฎเกณฑ 
กลาวคือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของใหมีความชัดเจน การบังคับใชท่ีจริงจัง 
และเครงครัด แตอยางไรก็ตาม ระบบการเยียวยาภายในฝายปกครอง เปนเพียงหลักประกัน 
ความยุตธิรรมทางปกครองในเบื้องตนเทานัน้ แตหากคูกรณีหรือผูเสียหายไมพอใจหรือเห็นวาตนยังไมได
รับความเปนธรรมอยางถึงท่ีสุด ก็สามารถใชกระบวนการตรวจสอบภายนอกองคกร ดวยการนํา 
ขอพิพาทไปสูการพิจารณาของศาลปกครองเพ่ือใหความเปนธรรมตอไปได อีกท้ัง หากเปนกรณีท่ีเขาขาย
การกระทําความผิดของเจาพนักงานในฐานการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมายแลว ก็อาจเขาขายเปนความผิดทางอาญาท่ีอาจเปนมูลเหตุในการนําคดีขอพิพาทขึ้นสู 
การพิจารณาของศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือแสวงหาความเปนธรรมจนถึงท่ีสุดตอไปได
เชนกัน 

๕.๒.๑ กระบวนการใหความเปนธรรมโดยองคกรหรือหนวยงานภายใน 
๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดขั้นตอน 
การรองทุกข ซึ่งเปนกระบวนการตรวจสอบหรือระบบการเยียวยาภายในฝายปกครอง โดยมีหลักวา 
หากขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน 
ของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณได ผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขได โดยการรองทุกขท่ีเหต ุ
เกิดจากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัดใหรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๒) ในกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหาร
สวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดีใหรองทุกขตออธิบดีและใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๓) ในกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบด ี
ใหรองทุกขตอปลัดกระทรวงซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกขและใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกขท้ังนี้ ผูรองทุกขตองดําเนินการรองทุกขภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบ
เหตุแหงการรองทุกข 

๕.๒ การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการใหความเปนธรรม 
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ตามกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขตองพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน 
๖๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข ถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  
ใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน โดยตองบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนท่ีตองขยาย
เวลาไวดวย 

นอกจากนี้ การยนหรือขยายระยะเวลา เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควร
หรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจขยายหรือยนระยะเวลาไดตามความจําเปน
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ดังนั้น กระบวนการใหความเปนธรรมหรือระบบการเยียวยาภายใน 
ฝายปกครองของขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
จากผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ตามลําดับสายการบังคับบัญชา และหากยังไมไดรับ
ความเปนธรรมจากหนวยงานภายในแลวก็ยังสามารถรองทุกขขอความเปนธรรมจากหนวยงาน
ภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือศาลปกครองไดตอไป  

 อยางไรก็ตาม การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.และการอุทธรณคําส่ังของขาราชการ 
พลเรือนสามัญตอ ก.พ.ค. ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอ ๕.๒.๒ กระบวนการใหความเปนธรรม
โดยองคกรหรือหนวยงานภายนอก ในสวนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตอไป 

๒) ขาราชการทหาร 
ตามพระราชบญัญตัิวาดวยวนิัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดกําหนดกระบวนการ

รองทุกขไววา หากทหารไดรับผลกระทบจากการกระทําของผูบังคับบัญชาท่ีเห็นวาไมยุติธรรม ผิด
กฎหมายทําใหไมไดรับประโยชนหรือสิทธิที่ควรไดรับสามารถ “รองทุกข”ใหผูบังคับบัญชารีบไตสวนและ
จัดกา รแก ไ ขคว าม เดื อด ร อน  ชี้ แ จ ง ให ผู ร อ ง ทุ กข เ ข า ใ จ  และหาก ยั ง ไ ม หมดข อส ง สั ย 
ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป หรือหากยังไมไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือไดรับ 
การชี้แจงใน ๑๕ วันใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนลําดับ แตหากทหารผูรองทุกข 
ยังไมหมดความสงสัย สามารถรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ดังนั้น กระบวนการใหความ 
เปนธรรมหรือระบบการเยียวยาภายในฝายปกครองของขาราชการทหาร คือ การรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจากผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ตามลําดับสายการบังคับบัญชา
จนถึงท่ีสุด และหากยังไมไดรับความเปนธรรมแลวก็ยังสามารถรองทุกขดําเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมจากหนวยงานภายนอกกองทัพ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
หรือศาลปกครองไดตอไป  

๓) ขาราชการตาํรวจ  
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดขั้นตอนการรองทุกข  

ซึ่งเปนกระบวนการตรวจสอบหรือระบบการเยียวยาภายในฝายปกครอง โดยมีหลักวา ขาราชการตํารวจ
ท่ีเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง 
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ตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผูบังคับบัญชาตอตน ใหรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูบังคับบัญชาผูทําใหเกิดทุกข หรือ ก.ตร. แลวแตกรณีภายใน ๓๐ วันนับแต 
วันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหเกิดทุกขโดยหลักเกณฑการรองทุกขไดกําหนดไว ดังนี้ 

- รองผูกํากับการหรือเทียบเทาลงมาเปนผูทําใหเกิดทุกขใหรองทุกขตอผูกํากับการ
หรือเทียบเทา 

- รองผูบังคับการหรือเทียบเทาลงมาถึงผูกํากับการหรือเทียบเทาเปนผูทําให 
เกิดทุกขใหรองทุกขตอผูบังคับการหรือเทียบเทา 

- รองผูบัญชาการหรือเทียบเทาลงมาถึงผูบังคับการหรือเทียบเทาเปนผูทําให 
เกิดทุกขใหรองทุกขตอผูบัญชาการหรือเทียบเทาหรือ ก.ตร. 

- ผูบังคับการหรือเทียบเทาของหนวยขึ้นตรง ตร. เปนผูทําใหเกิดทุกขใหรองทุกข
ตอ ผบ.ตร. หรือ ก.ตร. 

- จตช. รองผบ.ตร. หรือเทียบเทาลงมาถึงผูบัญชาการหรือเทียบเทาเปนผูทําให
เกิดทุกขใหรองทุกขตอ ผบ.ตร. หรอื ก.ตร. 

- นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ ผบ.ตร. เปนผูทําใหเกิดทุกขใหรองทุกขตอ ก.ตร. 
ผูมีอํานาจวินิจฉัยคํารองทุกขตองพิจารณาและดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาไมเกิน๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานกรณีมีเหตุจําเปนสามารถ
ขอขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน 

ในส วนของการอุทธรณพระราชบัญญัติตํ ารวจแห งชาติพ .ศ .  ๒๕๔๗ 
และกฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดวาขาราชการตํารวจ
ผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณได ๒ กรณี 

(๑) กรณีถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน  
ใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูบังคับบญัชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ แตในกรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณตอ ก.ตร. 

(๒) กรณีถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ  
ใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ก.ตร.  

ทั้งนี้ ใหอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบคําส่ัง สําหรับการพิจารณาอุทธรณ 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณใหพิจารณาใหแลวเสร็จและแจงผูอุทธรณทราบภายใน ๒๔๐ วันนับแตวันท่ี
ไดรับอุทธรณเวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ ก.ตร. ท่ีทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน 

ดังนั้น กระบวนการใหความเปนธรรมหรือระบบการเยียวยาภายใน 
ฝายปกครองของขาราชการตํารวจ คือ การรองทุกขหรืออุทธรณตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
จากผู บังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกขหรืออุทธรณ ตามลําดับสายการบังคับบัญชา  
หรือตอ ก.ตร. แลวแตกรณี และหากยังไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานภายในแลว 
ก็ยังสามารถรองทุกขขอความเปนธรรมจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือศาลปกครองไดตอไป   
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๔) ขาราชการสวนทองถิ่น  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติเกี่ยวกับหลักความเปนอิสระ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑและการดําเนินการเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคลไดเองตามความตองการและความเหมาะสม
ของทองถิ่นและใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นของตนเองเพ่ือทําหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นของตนไดโดยตรงประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓(๓) ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด 
บัญญัติ ใหคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก .จ .จ .  ก .ท.จ.  และ ก.อบต.จ. )  และเมืองพัทยา 
มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการใหออก 
จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการ 
และความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ดังนั้น โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาว ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขได
เอง โดยจะมีคณะกรรมการกลาง (ก.ก. ก.ท. และ ก.อบต.) เปนผูกําหนดมาตรฐานท่ัวไปใหขาราชการ
สวนทองถิ่นที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ หรือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่
ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข 
ตอคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ.) ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบเหต ุ
แหงการรองทุกขหรืออุทธรณแลวแตกรณี ซึ่งผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขหรืออุทธรณจะตองพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณ ดังนั้น กระบวนการใหความ 
เปนธรรมหรือระบบการเยียวยาภายในฝายปกครองของขาราชการสวนทองถิ่น คือ การรองทุกขหรือ
อุทธรณตอคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ.) ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกลาง (ก.ก. ก.ท. และ ก.อบต.) และหากยังไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานภายใน
แลว ก็ยังสามารถรองทุกขขอความเปนธรรมจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการ
ป อ ง กั น แ ละปร าบปร ามการทุ จริ ตแห งชาติ  (ป .ป .ช. )  สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั น 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือศาลปกครองไดตอไป 

๕) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา

เนื่องจากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของรัฐวิสาหกิจ หรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน 
สามารถรองทุกขและย่ืนขอเรียกรองความเปนธรรมโดยจะตองทําคํารองทุกขเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ตนเองย่ืนตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีเปนตนเหตุของการรองทุกขขึ้นไป ๑ ระดับ โดยย่ืน
ภายใน ๓๐ วนันับแตวันที่ทราบเหตุและใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันหากผูรองทุกข
ไมพอใจหรือไมไดรับการวินิจฉัย ใหรองทุกขตอกรรมการผูจัดการใหญ (กจญ.) ภายใน ๗ วัน 
โดยจะพิจารณาหรือตั้งกรรมการชี้ขาดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ใหถือเปนที่สุดและจะรองทุกขตอไป
ไมได ดังนั้น กระบวนการใหความเปนธรรมหรือระบบการเยียวยาภายในของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
คื อ  ก า ร ย่ื น เ รี ย ก ร อ ง ต า ม ส า ย ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า  อั น เ ป น ก า ร ย่ื น ข อ ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม 
โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และหากยังไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานภายในแลว 
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ก็ยังสามารถรองทุกขขอความเปนธรรมจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือศาลปกครองไดตอไป 

๕.๒.๒ กระบวนการใหความเปนธรรมโดยองคกรหรือหนวยงานภายนอก 
๑) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

ตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ .ศ .  ๒๕๕๑กํ าหนดใหมีคณะกรรมการพิ ทักษ ระบบคุณธรรม (ก .พ .ค . )  จํ านวน ๗ คน  
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งจากบุคคลซึง่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ 
ก.พ.ค. โดย ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ท่ีสําคญั คือ(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบคุคล
อื่น เพ่ือให ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ (๓) 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ไดกําหนดขั้นตอนการรองทุกขและการอุทธรณ ซึ่งเปนกระบวนการตรวจสอบและเปนหลักประกัน 
การใหความเปนธรรมโดยคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 

การรองทุกขตอ ก.พ.ค. 
- กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติ

หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณได ผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขได 
ซึ่งจะตองเปนเหตุแหงการรองทุกขท่ีเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชา 
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตร ี
เจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. ท้ังนี้ ผูรองทุกขตองดําเนินการรองทุกขภายใน  
๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบเหตแุหงการรองทุกข และองคคณะวินิจฉยัดําเนนิการใหแลวเสรจ็
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข ถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา
ดังกลาว ใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วนั โดยใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวดวย 

การอุทธรณตอ ก.พ.ค. 
- กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ัง

ใหออกจากราชการ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง
และตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดวาการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของ
ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน  
และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

ดังนั้น ก.พ.ค. จึงเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในลักษณะองคกรกึ่งตุลาการท่ีดูแล 
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณรองทุกขของขาราชการพลเรือน เปนองคกรพิทักษคุณธรรมดาน
สุดทายของฝายบริหาร เมื่อผานการพิจารณาวินิจฉัยจาก ก.พ.ค. แลวหากผูรองทุกขไมพอใจ ก็สามารถ
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ไปฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน หรือหากผูอุทธรณยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟองคดีตอศาลปกครอง
สูงสุดตอไปได  

ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 

(๑) กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีกําหนดวา กรณีรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ใหองคคณะวินิจฉัยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข ถามีความ
จําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาวใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน 
โดยใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวดวยนอกจากนี้  เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควร 
หรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจขยายหรือยนระยะเวลาไดตามความจําเปน
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ดังนั้น การใหอํานาจผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขในการขยายระยะเวลา
ในการพิจารณาออกไปไดอีกอาจเปนการเปดโอกาสใหมีการใชดุลพินิจในการขยายระยะเวลาโดยไมมี
ขีดจํากัด ซึ่งอาจทําใหเกิดการประวิงเวลาในการพิจารณารองทุกข อันจะทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอผูรองทุกขได 

(๒) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนองคกรที่ทําหนาที ่
ในลักษณะองคกรกึ่งตุลาการท่ีดูแลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณรองทุกขของขาราชการพลเรือน 
แตยังไมมีสํานักงานท่ีเปนอิสระของตนเอง ทําใหยังตองใชบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ซึ่งอาจสงผลตอความเปนกลางในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขอุทธรณ  
เนื่องจากขาราชการในระดับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา อาจใชอํานาจหนาท่ีในการครอบงํา 
การปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของได 

(๓) คณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) ตองอาศัยเจาหนาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งอยูภายใตรัฐบาลและอํานาจทางการเมือง ทําหนาที่ฝายเลขานุการ 
ท้ังงานธุรการและงานงบประมาณ จึงขาดความเปนอิสระและไมมีเอกภาพในการบังคับบัญชาและการ
พิจารณาวินิจฉัย สงผลใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีดานความเปนธรรม
และอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน การศึกษาวิจัย การใหคําแนะนําสวนราชการในการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบดานบริหารงานบุคคลที่ไมเปนธรรม 

(๔) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีเจาหนาที่ ท่ีทําหนาที่
กรรมการวินิจฉัยจํากัด ขณะที่เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขท่ีมาสูคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
มีจํานวนมาก จึงทําใหการพิจารณาวินิจฉัยเกิดความลาชา 

(๕) กระบวนการรองทุกขมายังคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
มีขั้นตอนและหลักเกณฑท่ียากและใชเวลานาน ซึ่งผูรองทุกขอาจถูกผูบังคับบัญชาในขณะนั้นกล่ันแกลง 
จนสงผลใหการรองทุกขเกิดขึ้นไดยาก 

(๖) ขั้นตอนการพิจารณาโดยกลไกของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ใชเวลานาน ยอมเปนผลเสียอยางมากตอผูท่ีไดรับผลของคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย เนื่องจากผลของคําส่ังทางปกครองไดเกิดขึ้นกับผูนั้นและบุคคลที่เกี่ยวของไปกอนแลว 
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(๗) ผลการพิจารณาคดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) เปดเผยจํากัดแคคูกรณี ไมมีการเผยแพรใหแกสาธารณชนโดยท่ัวไปทราบ ทําใหยาก 
ตอการติดตามตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงเพ่ือตรวจสอบความโปรงใสใหเปนที่ประจักษและเปนตัวอยาง
ของการเกรงกลัวตอการปฏิบัติเชนนั้นในโอกาสตอ ๆ ไป 

๒) ศาลปกครอง 
ศาลปกครอง เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒ ๕ ๔ ๐  ม า ต ร า  ๒ ๗ ๖  แ ล ะ มี ก า ร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีฐานะเปนองคกรศาลเชนเดียวกันกับ 
ศาลยุติธรรมและมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวางหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน 
กรณีหนึ่ง และขอพิพาทระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันอีกกรณีหนึ่ง  
ท้ังนี้ เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือสรางบรรทัดฐานท่ีถูกตองในการปฏิบัติ
ราชการท้ังนี้ มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
กําหนดอํานาจหนาท่ีของศาลปกครองไว ดังนี้ 

(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎคําส่ังหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทํา
โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนา ท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตอง 
ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นหรือโดยไมสุจริต
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมหรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน 
หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลย 
ตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎคําส่ังทางปกครอง
หรือคําส่ังอื่นหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร 

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดี

ตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง 
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายตุลาการ 
(๓) คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากร

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศศาลลมละลายหรือศาลชํานัญพิเศษอื่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
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- ๑๘๒ - 

ศาลปกครองเปนศาลท่ีใชระบบไตสวน ซึ่ งแตละคดีจะมีการพิจารณา 
โดยองคคณะของตุลาการ ศาลปกครองแบงออกเปน ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด 
ดังนั้น ศาลปกครอง จึงเปนองคกรตุลาการท่ีมีความสําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
อันมีอํานาจในการพิจารณาคดีขอพิพาทเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครองอันเกิดจากการบริหารงานบุคคล  
เชน การบรรจุ การแตงตั้ง การโอน การยาย รวมท้ังคดีเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการเล่ือนเงินเดือน 
เปนตน ทั้งนี้ในการฟองคดีตอศาลปกครองนอกจากจะตองเปนคดีปกครองท่ีอยูในอํานาจการพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองแลว การฟองคดียังตองเปนไปตามเงื่อนไขการฟองคดีตามท่ีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดดวย เปนตนวา ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟอง
คดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีดังกลาว และไดมีการ 
ส่ังการตามกฎหมายนั้นแลวการฟองคดีตองย่ืนฟองภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย เปนตน 

จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปสถานภาพคด ี
ของศาลปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เกิดจากระบบอุปถัมภ ไดดังนี้ 

- คดีขอพิพาทของขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก การบรรจุ การแตงตั้ง  
การโอน การยาย และการเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนตน 

- คดีขอพิพาทของขาราชการทหาร ท่ีผานมายังไมมีคดีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
(เนื่องจากมีการถอนฟองเปนสวนใหญ) อยางไรก็ตาม ศาลปกครองมีขอจํากัดในการพิจารณาคดี
ปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลบางประเภท กลาวคือ ศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยทหาร 

- คดีขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ สวนใหญ 
เปนเรื่องทางวินัย นอกจากนี้ ยังมีคดีเกี่ยวกับการแตงตั้งหรือโยกยายอีกจํานวนมาก 

- คดีขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนกรณีที่มีคดีเขาสูการพิจารณาของศาลปกครองมากเปนอันดับตน ๆ กรณีหนึ่ง สวนใหญจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการโยกยาย การเล่ือนขั้นเงินเดือน การบรรจุแตงตั้ง ซึ่งมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  
แตไมเรียกบรรจุแตงตั้งตามลําดบั และคดีทางวินัย เปนตน ซึ่งจากการศึกษาพบวา โดยมากจะมีประเดน็ 
มาสูการพิจารณาของศาลในเรื่องของความเปนกลางในการพิจารณารองทุกขหรืออุทธรณ อันจะมีผล 
ตอความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังอันเปนมูลเหตุของคดี 

- คดีขอพิพาทของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจาง
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการสรรหาหรือการเลิกจาง จะอยูในอํานาจการพิจารณา
ของศาลแรงงาน ไมอยูในอํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกครอง แตหากเปนขอพิพาทของผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ
ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองจะอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินงานของศาลปกครอง 
(๑) ศาลปกครองมีบุคลากรไมเพียงพอตอการพิจารณาคดี ประกอบกับไมม ี

ขอกฎหมายกาํหนดระยะเวลาการพิจารณาคดีของศาลปกครองไว ทําใหการพิจารณาคดีมีความลาชา 



- ๑๘๓ - 

(๒) การพิจารณาคดีปกครองคูกรณีท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐมักจะแตงตั้งอัยการ
เปนทนายเพ่ือตอสูคดี ซึ่งอัยการไมใชคูกรณีโดยตรง จึงไมทราบขอมูลความเปนมาเบื้องตนของ 
สวนราชการนั้น ทําใหอัยการตองใชเวลาในการพิจารณาขอมูลขอเท็จจริงของคูกรณีเปนเวลานาน  
สงผลตอการพิจารณาคดีของศาลปกครองที่ตองใชเวลายืดเย้ือออกไป 

(๓) การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการออกคําส่ังทางปกครอง มักจะไมแสดง
เหตุผลประกอบการพิจารณาไวอยางชัดเจนหรือไมมีการบันทึกแสดงเหตุผลในการออกคําส่ัง ทําใหการ
พิจารณาคดีของศาลปกครองเพ่ือวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการออกคําส่ัง
ทางปกครองวาเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ทําไดคอนขางยาก 

(๔) โดยท่ีตามปกติแลว การฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง  
หากศาลมีคําพิพากษาตามคําขอใหเพิกถอนคําส่ัง กรณีจะไมตองมีการบังคับคดี เนื่องจากถือวา
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับศาลส้ินสุดลงแลวตามรูปคดี แตโดยผลของกฎหมาย อาจมีกรณีท่ีหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองไปดําเนินการใด ๆ ตอไป เชน กรณีท่ีศาลปกครอง 
มีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังไลออกจากราชการ ในทางกฎหมายถือวาไมมีคําส่ังดังกลาวอีกตอไปแลว แตในการ
กลับเขารับราชการใหมจะตองมีขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งถือเปนหนาท่ีท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีดังกลาวตองดําเนินการ (ไมถือเปนการบังคับคดี)  
แตปรากฏวาคงมีกรณีท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีเพิกเฉยหรือดําเนินการลาชา เปนเหตุใหผูฟองคดี ซึ่งเปนผูชนะคดี
ไมไดรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายอยางเปนรูปธรรมภายในเวลาอันสมควร หรืออาจมีการดึงเรื่องไว
จนผูฟองคดีเกษียณอายุราชการกอน ดังนั้น เพ่ือเปนการกระตุนใหผูที่มีอํานาจหนาที่เรงดําเนินการ 
ในเรื่องดังกลาว ควรจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในเรื่องวินัยของขาราชการในทุกประเภท  
โดยอาจกําหนดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัยในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
เพิกเฉยหรือละเลยมิไดดําเนินการตามอาํนาจหนาที่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคาํส่ัง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในเวลาท่ีเหมาะสมโดยอาจกําหนดใหถือเปนการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง 

๓) ศาลยุติธรรม 
ศาลยุติธรรม เปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแตคดีท่ี

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นตน  
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่นศาลชั้นตน 
ไดแก ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี 
ศาลจังหวัดศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดใหเปนศาลชั้นตน เชน 
ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศศาลลมละลาย 

สําหรับมูลความผิดของคดีท่ีเกี่ยวกับดานการบรหิารงานบุคคล ซึ่งจะอยูในอํานาจ
การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม นั้น แยกการพิจารณาไดดังนี้ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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คดีอาญา 
(๑) กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ไดไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางอาญาในความผิดฐานทุจริตหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมท้ังนี้ ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดบัญญัติไว นอกจากนี้ 
อาจอยูในอํานาจการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตอยางไรก็ตาม ในการพิจารณาคดี ศาลจะใชรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลัก
ในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

(๒) กรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจไดใชอํานาจที่มีตอผูใตบังคับบัญชาเปนไป
โดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน การออกคําส่ัง โยกยาย หรือเล่ือนระดับซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย 
แกผูใดก็ตาม หรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต อาจเปนพฤติกรรม 
ท่ีเขาขายการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาได 

ดังนั้น ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการ
สวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีพฤติกรรมเขาขายเปนการกระทําความผิดทางอาญาดังกลาว 
อาจถูกผูเสียหายท่ีถูกกระทําจากพฤติการณนั้นดําเนินคดี โดยฟองตอศาลอาญาได 

คดีแพง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให

เจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิดตอความเสียหายในทางละเมิดตอผูเสียหาย ก็ตอเมื่อไดกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งผูเสียหายจะตองฟองหนวยงานของรัฐ
เพ่ือใหรับผิดชดใชคาเสียหายตอผูเสียหายไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาท่ีของรัฐไมได ซึ่งในทางปฏิบัติ
ขาราชการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชามักจะไมฟองคดีแพงเพ่ือใหหนวยงานของรัฐรับผิดตอความเสียหาย 
ในทางละเมิดที่เกิดขึ้นจากคําส่ังทางปกครองของผูบังคับบัญชาแตอยางใด เนื่องจากมูลความผิดของคดี
มักจะเขาขายเปนความผิดตอตัวของผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
จนทําใหเกิดความเสียหายตอผูใตบังคับบัญชาที่ไดรับผลรายจากคําส่ังทางปกครองเสียสวนใหญ 

คดีแรงงาน 
ศาลแรงงาน เปนศาลชํานัญพิเศษ ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคด ีดังนี้ 
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจาง 
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางานกฎหมายวาดวยการประกันสังคมหรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

(๓) กรณีท่ีจะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธหรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ 
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(๔) คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธของคณะกรรมการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย 
การประกันสังคมหรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

(๕) คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาท
แรงงานหรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงานท้ังนี้ใหรวมถึงมูลละเมิดระหวางลูกจาง 
กับลูกจางที่เกิดจากการทํางานในทางการที่จางดวย 

(๖) ขอพิพาทแรงงานท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงาน 
ชี้ขาดตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหรือกฎหมาย 
วาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

(๗) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลแรงงาน 
ดังนั้น คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเปนขอพิพาท

เกี่ยวกับสภาพการจางของพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดบัปฏิบัติการ จะอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลแรงงาน 
ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินงานของศาลยุติธรรม 
- ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลอาญายังไมมีความรวดเร็วมากนัก 

และไมมีกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีชัดเจน ทําใหคดีมีความลาชา 
- ศาลอาญาจะดําเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาและวิธี

พิจารณาคดีอาญาโดยไมจําเปนตองยึดถือตามคําวินิจฉัยขององคกรภายในฝายปกครอง (กระบวนการ
ตรวจสอบหรือระบบการเยียวยาภายในฝายปกครอง) หรือองคกรหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก  
เชน คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนตน ทําใหเปนภาระหนาท่ีของผูฟองคดีอาญา 
ที่จะตองนําสืบพิสูจนใหศาลเชื่อวามูลเหตุแหงคดีอาญาดังกลาว เปนขอพิพาททางปกครองท่ีเกี่ยวกับ
การใชอํานาจทางปกครองของผูบังคับบญัชาหรือหนวยงานราชการ โดยการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตัิ
หนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  

๔) สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.๒๕๔๓ทําหนาท่ีพิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัย ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเปนองคกรนิติบุคคลที่มีสวนสําคัญในการคุมครองสิทธิประโยชน
และคุมครองความเปนธรรมใหกับพนักงานรัฐวิสาหกิจดังนั้น การย่ืนขอเรียกรองผานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ จึงเปนอีกชองทางหนึ่งของพนักงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือเรียกรองความเปนธรรม เนื่องจาก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดตั้งโดยอํานาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.๒๕๔๓
จึงทําใหการดําเนินการใด ๆ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีผลคุมครองตามกฎหมาย และการเรียกรอง
ยังครอบคลุมพนักงานท่ีเปนสมาชิกทุกคน โดยกระบวนการเจรจาของสหภาพแรงงานกับฝายบรหิาร 

 ๕) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกร

อิสระท่ีตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา
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ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญอันเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรมท่ีเกิดขึ้นจากปญหาระบบ
อุปถัมภในระบบราชการไทย คือ ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมท้ังทําความเห็นเพ่ือสงไปยัง
อัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรณีที่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น  
ร่ํารวยผิดปกติกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่นรวมถึงไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองอื่นหรือเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการ ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกอง (ระดับซี ๘ ขึ้นไป) ร่ํารวยผิดปกติกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมหรือความผิด 
ที่เกี่ยวของกันรวมทั้งดําเนินการกบัเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดบัต่ํากวาที่รวมกระทําความผิด
กับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะ 
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง
หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรมหรือความผิด ท่ี เกี่ ยวของกันอัน สืบเนื่องมาจากปญหาท่ี เกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ 
อาจถูกผูเสียหายย่ืนคํารองตอ ป.ป.ช. เพ่ือไตสวนชี้มูลความผิดทางอาญาและสรุปสํานวนสงอัยการสูงสุด
เพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือศาลท่ีมเีขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี รวมทั้งชี้มูลความผิดทางวินัย สงผูบังคับบัญชาตนสังกัดเพ่ือลงโทษทางวินัย 

 ป .ป .ช .  เปนองคกรอิสระ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ 
รวมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินการขององคกรภาครัฐ 
และเจาหนาท่ีของรัฐ เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม จึงนับเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญ
องคกรหนึ่งในการตรวจสอบกลไกการดําเนินการของภาครฐัใหเกิดความสุจริต เท่ียงธรรม และลดปญหา 
การทุจริตคอรรัปชันไดอยางเปนรูปธรรม 

 ๖) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ป .ป .ท. ) 
เปนองคกรที่มีบทบาทหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ฝายบริหาร) 
ท้ังนี้  ตามท่ีพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดให ป.ป.ท. มีอํานาจหนาท่ีสําคัญ คือ ไตสวนขอเท็จจริง 
เพ่ือชี้มูลความผิด ทั้งทางวินัยและอาญาตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูง 
หรือขาราชการท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาผูอํานวยการกอง (ระดับซี ๘) ลงมา ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาว 
ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญทุกกระทรวง ทบวง กรม ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ  
ขาราชการครูขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานองคกรมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนขาราชการ 
และพนักงานหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งในรูปแบบพิเศษอื่น รวมท้ังส้ินประมาณ ๑๐,๐๐๐ หนวยงาน 
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ซึ่งหากขาราชการดังกลาวกระทําการทุจริตในภาครัฐ กลาวคือ การทุจริตตอหนาท่ีดวยการปฏิบัต ิ
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด 
ในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น  
หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเอง 
หรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น รวมท้ังการประพฤติมิชอบดวยการใช
อํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมาย
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช เงินหรือทรัพย สินของแผนดิน โดยหาก 
๑) มีการกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐผู ใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ  
๒) ไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนกรณีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษเพ่ือใหดําเนินคดีตอเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือ ๓) ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง ป.ป.ท.  
ก็สามารถไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือชี้มูลความผิดตามอํานาจหนาท่ีไดซึ่งหากเปนกรณีท่ีมีมูลความผิด 
ทางวินัย ใหประธานกรรมการ ป.ป.ท. สงสรุปสํานวนไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน 
ผูถูกกลาวหาผูนั้น เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีมต ิ
โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก และหากผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
ผูใดละเลยไมดําเนินการตามที่ ป.ป.ท. กําหนดใหถือวาผูบังคับบญัชาหรอืผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูนัน้
กระทําความผิดวินัยหรืออาญา และหากคดีมีมูลความผิดทางอาญา ป.ป.ท. จะสงสรุปสํานวนคดีไปยัง
พนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม ป.ป.ท. ยังมีปญหาขอจํากัดในอํานาจหนาที่ที่ยังไมมี
อํานาจในการไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยความผิดท่ีเกี่ยวของกับการกระทําทุจริตในภาครัฐ ซึ่งทําใหมี
ขอแตกตางจากอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีอํานาจไตสวนและวินิจฉัยความผิดที่เกี่ยวของกัน
ได ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ป.ป.ท. ใหมากย่ิงขึ้น ควรมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจในการไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยความผิดท่ี
เกี่ยวของกับการกระทําทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ ปญหาการปฏิบัติงานดานการไตสวนขอเท็จจริงของ 
ป.ป.ท. ที่ยังมีความลาชาโดยเฉล่ียจะใชเวลาดาํเนนิการประมาณ ๑ ป – ๑ ป ๖ เดือน เนื่องจากบุคลากร
ไมเพียงพอตอภารกิจงานและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 
 ดังนั้น ป.ป.ท. จึงนับเปนองคกรของภาครัฐท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทในการควบคุม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตน ใหเปนไปโดยสุจริต โปรงใส ปราศจากการใช
อํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมายในตําแหนงหนาท่ีราชการหรือการยุติธรรม อันเปนการชวยแบงเบาภาระ
ในการควบคุมตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันและการประพฤติทุจริตมิชอบในวงงานราชการไดอีก
องคกรหนึ่ง ซึ่งอาจชวยลดปญหาหรือเปนการปองปรามการทุจริตคอรรัปชันในวงงานราชการ รวมท้ัง
การกระทําทุจริตในภาครัฐ อันเนื่องจากระบบอุปถัมภเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับตนหรือพวกพองได 
อยางเปนรูปธรรมดวย นอกจากนี้ ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสการทุจริตในภาครัฐยังสามารถมีสวนรวม
แจงพฤติการณการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐไดทางโทรศัพทสายดวนและเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ท. 
โดย ป.ป.ท. จะพัฒนาใหสามารถสงขอมูลผานแอพพลิเคชั่นของโทรศัพติดตามตัวในอนาคตดวย  
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ซึ่งขอมูลสวนบุคคลของผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตดังกลาว จะไดรับการปกปด
ขอมูลและมกีฎหมายคุมครองความปลอดภัยในการใหขอมูลตอ ป.ป.ท. 
  ๗) ผูตรวจการแผนดิน 
     ผูตรวจการแผนดิน เปนองคกรอิสระท่ีตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาท่ี 
ท่ีสําคัญ คือ ๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี ๑.๑) ขาราชการพนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ไมปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ี ๑.๒) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถิ่น ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบ
หรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม และ ๑.๓) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบตัิ
หนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้  
ไมรวมถึงการพิจารณาการพิพากษาอรรถคดีของศาล ซึ่งผูตรวจการแผนดิน จะใชอํานาจหนาที่
ดําเนินการตามขอ ๑.๑) – ๑.๓) ไดตองมีการรองเรียน เวนแตกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวา 
การกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครองประโยชน
สาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรยีนได ๒) ดําเนินการเกี่ยวกบั
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดิน
อาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวา ๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัย และ ๒) กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใด ท่ีมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองเพ่ือพิจารณา  
 ดังนั้น จะเห็นวาผูตรวจการแผนดินเปนองคกรหนึ่งที่ใหความเปนธรรมกับผูรองเรยีน
และประชาชนทั่วไปที่ไมไดรับความเปนธรรมหรือไดรบัความเสียหายจากการปฏิบัตหินาที่ ไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ี การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
โดยไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม ซึ่งจะชวยใหมีการควบคุม ปองปราม 
การกระทําผิดของบุคลากรของรัฐ เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมายและพึงระวังตอการปฏิบัติ
หนาที่ใหมีความสุจริต เที่ยงธรรม และเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง 

๘) สภาทนายความ  
   สภาทนายความ เปนองคกรนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความท่ีไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความ 
ทั่วประเทศเปนผูบริหาร โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในดานการชวยเหลือประชาชน สังคม เพ่ือผดุงความ
ยุติธรรมทางกฎหมายดวยการสงเสรมิ ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนในเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งจะรับใหความชวยเหลือดานกฎหมาย รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ  
แกประชาชนท่ัวไป เชน การรับใหคําปรึกษาดานกฎหมายโดยไมเ สียคาใชจาย และการให 
ความชวยเหลือในการฟองคดี เปนตน จึงถือเปนองคกรผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท่ีสําคัญอยางย่ิง
สถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และมีบทบาทท่ีสําคัญย่ิงในการชวยเหลือสังคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ในดานกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสรางความเปนธรรมใหกับสังคมไดเปนท่ีประจักษและเปนท่ีพ่ึงใหกับ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนขาราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

สําหรับขอมูลสถิติกรณีเจาหนาท่ีของรัฐไปขอรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 
ตอสภาทนายความ เฉพาะในสวนของคดีท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตั้งแตป ๒๕๔๗ จนถึงป 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๔๒ ราย และเรื่องที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน และศาลปกครอง
สูงสุด รวมทั้งเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาแลว จํานวน ๘ เรื่อง ดังนี้  

๑. คดีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟอง (คดีถึงที่สุด) จํานวน ๒ เรื่อง 
๒. คดีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาฟงขึ้น (คดีถึงที่สุด) จํานวน ๒ เรื่อง 
๓. คดีท่ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาฟงขึ้น (คดีอยูระหวางการพิจารณา 

ของศาลปกครองสูงสุด) จํานวน ๑ เรื่อง 
 ๔. คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน จํานวน ๓ เรื่อง 

๕.๒.๓ องคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภาครัฐ 
 ๑) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ (คตง.) 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง . )  เปนองคกรอิสระ ท่ี จัดตั้ งขึ้น 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการใชเงินงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม 
หนวยงานของสวนราชการสวนภูมิภาค หนวยงานของสวนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
วาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น หนวยงานอื่นของรัฐ หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ ท่ีมีกฎหมายกําหนดให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ  
และการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเปนองคกรสูงสุด  
ซึ่งหากปรากฏวาสวนราชการ หรือหนวยงานราชการดังกลาว มีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการ
ปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
โดยไมมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการมีอํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ังพฤติการณ 
ของสวนราชการ หรือหนวยงานราชการนั้นตอประธานรัฐสภา เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการ 
ของรัฐสภาท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี รวมท้ังแจงไปยังคณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณ รายจายประจําปของรัฐสภาเพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอไป อีกทั้ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏ
วามีพฤติการณนาเชื่อวาเปนการทุจริตหรือมีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแก
เงินหรือทรัพยสินของราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอ ๑) พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี และ  
๒) แจงผลการตรวจสอบดังกลาวใหหัวหนาสวนราชการดังกลาว หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือ
ผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยงานราชการ แลวแตกรณี ดําเนินการตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือท่ีหนวยงานราชการกําหนดไว โดยใหพนักงาน
สอบสวนนํารายงานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชเปนหลักในการสอบสวนดวย 
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวน หัวหนาสวนราชการดังกลาว หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา 
หรือผูควบคุมกํากับหรือรบัผิดชอบของหนวยงานราชการ จะตองแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ
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ทราบภายในทุกเกาสิบวัน หากผูท่ีเกี่ยวของดังกลาวไมดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร  
ใหคณะกรรมการรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ปจจุบันปญหา 
ความเสียหายจากการใชจายเงินแผนดินท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขาไปตรวจสอบบางสวน
เปนความเสียหายจากการใชจายเงินแผนดินที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบอุปถัมภ และระบบอุปถัมภ 
เปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน นอกจากนี้ ยังพบปญหาในการจัดซื้อจัดจาง 
ของหนวยงานของรัฐ เชน ผูมีอํานาจจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางกับ
ภาคเอกชนท่ีเปนพรรคพวกของตนเองหรือการท่ีผูมีอํานาจแตงตั้งคนของตนดวยวิธีการของระบบ
อุปถัมภไปอยูในตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอโครงการหรือการตั้งกรรมการท่ีเปนกลุมของ 
พวกตนใหทําหนาท่ีกรรมการในการพิจารณาดําเนินการจัดซื้อจัดจางในทุกขั้นตอน เปนตน  
ซึ่งในปจจุบันไดมีการพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือเอาผิดบุคคลและเจาหนาท่ีของรัฐที่มีสวน
ทําใหการจัดซื้อจัดจางระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความไมสุจริตและเกิดความเสียหายขึ้น 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  
ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจกันบุคคลหรือผูถูก
กลาวหาซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทําผิดกับเจาหนาท่ีของรัฐรายอื่นท่ีไดใหถอยคําแจงเบาะแส 
หรือขอมูลสําคัญที่ใชเปนพยานหลักฐานในการวินจิฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาหนาที่ของรฐัรายอืน่นัน้ 
ไวเปนพยานไดโดยไมดาํเนินคด ีอยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวยังเปนเพียงการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ 
สวนมาตรการปองกนัการกระทําทุจริตท่ีมีเหตุมาจากระบบอุปถัมภอันเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุนั้น 
ปจจุบันยังไมมีความชัดเจนตัวอยางเชน การไมมีกฎหมายหรือหลักเกณฑควบคุมการเขาไปทํางานใหกับ
ภาคเอกชนของอดีตขาราชการระดับสูงที่เกษียณอายุราชการแลว ทําใหอดีตขาราชการดังกลาวสามารถ
ใชอํานาจและอิทธิพลที่ยังคงมีอยูในหนวยงานราชการที่ตนเคยสังกัดเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับภาคเอกชน
ท่ีตนเขาไปทํางานหลังเกษียณได หรือการท่ียังไมเคยมีการกลาวหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เกิด
มูลฟองในลักษณะการล็อกสเปคหรือการฮั้วประมูลท่ีเกิดจากบุคคลท่ีเปนกรรมการดําเนินการ 
และมาจากการแตงตั้งกันดวยระบบอุปถัมภ ดังนั้น  แนวทางในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภท่ีเปน
สาเหตุกอใหเกดิการทุจรตินั้น เห็นควรแกไขโดยการใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เขมงวดลงโทษผูกระทําผิดใหเปนแบบอยางเพ่ือปองกันขาราชการไมใหมีการใชระบบอุปถัมภ 
หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับระบบอุปถัมภ 
 ดั งนั้ น  จะเห็นได ว า  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  เปนองคกรอิสระ 
ท่ีมีความสําคัญในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการดานการใชงบประมาณของภาครัฐเพ่ือใหการใช
เงินงบประมาณในการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยคํานึงถึงหลัก ๒ ประการ คือ ๑) การตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และ ๒) การตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินใหมีความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  
เพ่ือปองกันและปองปรามการทุจริตคอรรัปชันในวงงานราชการ แตอยางไรก็ตาม สวนใหญบทบาท
อํานาจหนาท่ีของ สตง. ในดานการตรวจสอบการทุจริตจากการใชเงินงบประมาณของภาครัฐ  
จะเปนเพียงการแกไขปญหาภายหลังจากการตรวจสอบจนพบสภาพปญหาความเสียหาย 
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ท่ีเกิดขึ้นแลว และรายงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
เพ่ือใหรับทราบปญหาและดําเนินการตามบทบาทอํานาจหนาท่ีตอไป แตไมมีอํานาจในการยับย้ัง
โครงการหรือการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเห็นวาอาจมีความเส่ียงจะทําใหเกิดความเสียหายตองบประมาณ
แผนดินได ดังนั้น สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จึงเปนเพียงหนวยงานที่ปองปรามมิใหเกิดการกระทํา
ความผิดตอการบริหารงบประมาณของแผนดินท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐเทานั้น แตมิไดมีบทบาท
อํานาจหนาที่ในเชิงบังคับปฏิบัติทางกฎหมายแตอยางใด 
 ๒) คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เปนองคกรอิสระ มีอํานาจหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้ง 
หรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น รวมท้ังการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ ยังมีอํานาจในการ
แจงพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการสอบสวนและมีอํานาจฟองคดีตอศาล ไมวาในเรื่องทางแพง  
หรืออาญา หรือทางปกครอง แก ผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้ งนี้  เปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
นอกจากนี้ ก.ก.ต. มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญเพ่ือการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภ  
ประการหนึ่ง คือ การสืบสวน สอบสวนและการวินจิฉัยชี้ขาดกรณีที่มผูีรองหรือไมมผูีรอง โดยกลาวหาวา
มีพฤติการณที่ทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม ซึ่งสวนใหญเปนปญหาการทุจริต 
และซื้อสิทธิขายเสียงท้ังในระดับทองถิ่นและระดับชาติเพ่ือชวยเหลือพวกพอง เครือญาติ ใหไดรับ 
การเลือกตั้งเปนนักการเมืองท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม อันเปนปญหาที่พบอยูอยางตอเนื่องและยากตอการแกไข 

ดังนั้น ก.ก.ต. จึงเปนองคกรท่ีควบคุม ตรวจสอบดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการ
เลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
และผูบริหารทองถิ่น รวมท้ังการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซึ่งการเลือกตั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ อาจเปนชองทางที่เอื้อใหเกิดปญหาระบบอุปถัมภในลักษณะการค้ําจุน 
สนับสนุนชวยเหลือ และกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
พรรคพวก เพ่ือนพอง และญาติมิตร โดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนปญหาท่ีมีมาชานานและยังเปน
ปญหาท่ีส่ังสมและแทรกซึมอยูในระบบการเมืองและราชการไทยท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
เพราะการกาวเขาสูอํานาจดวยคานิยมและวิธีการของระบบอุปถัมภแลว ก็จะไดผูมีอํานาจท่ีมาจาก
ระบบการคัดสรรท่ีไมดีและจะนําวิธีการของระบบอุปถัมภมาใชในการบริหารงานตอไป ทําให 
สงผลเสียหายในดานตาง ๆ ตอประเทศชาติมาโดยตลอด 

 ๓) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม

กําหนดใหมคีณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ( คณะกรรมการ ปปง.) ขึ้นเพ่ือเปนกลไก
ในการกําหนดนโยบาย ควบคุมและถวงดุลอํานาจในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการ ปปง. มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ คือ ๑) เสนอมาตรการ
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ความเห็นและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตอคณะรัฐมนตรี ๒) กํากับดูแลติดตามและประเมินผล 
ก า รป ฏิบั ติ ของ สํ านั ก ง านป อ งกั นและปราบปรามการฟอก เ งิ น  ต ามพระราชบัญญัติ นี ้
หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
๓) กํากับดูแลและควบคุมใหคณะกรรมการธุรกรรมสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระและสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งระงับหรอืยับย้ังการกระทําใดของคณะกรรมการธุรกรรม สํานักงานและเลขาธิการที่
เห็นวาเปนการเลือกปฏิบัติหรือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ๔) กําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการในการประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ท่ีอาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทท่ีไมตองรายงานการทําธุรกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว ๕) ออกระเบียบ
ขอบังคับประกาศคําส่ังหรือกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม
รวมตลอดทั้งออกระเบยีบหรอืประกาศอื่นใดท่ีพระราชบัญญตัินีก้ําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ทั้งนี้  ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คํา ส่ัง หรือหลักเกณฑใดท่ีกําหนดใหประชาชนตองปฏิบัต ิ
ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะใชบังคับได 

สํ าหรั บความ ผิดมู ลฐาน ท่ี เป นความ ผิดตามพระราชบัญญัติ ป อ งกั น 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเตมิที่อาจมีความเกี่ยวของกับระบบอุปถมัภใน
วงงานราชการ คือ ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ 
หรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น  

ดังนั้น คณะกรรมการ ปปง. จึงเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการปองกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ อันเปนการทุจริตคอรรัปชัน
เพ่ือใหไดซึ่งทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด เชน ขาราชการการเมืองระดับประเทศ 
และระดับทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดที่มีการทําธุรกรรม นิติกรรม หรือสัญญาหรือการดําเนินการ
ใด ๆ กับผูอื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวดวยการทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ทรัพยสินดังกลาวถือวาเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด และหากบุคคลใดก็ตาม ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสินดังกลาวโดยรูวา 
เปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินดังกลาว บุคคลนั้น 
ก็จะเขาขายการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งปญหาความผิดฐานฟอกเงินสวนใหญท่ีเปนตนเหตุจากระบบอุปถัมภ 
พบวา การท่ีผูมีอํานาจทางการเมือง ผูมีอิทธิพล ผูบริหารระดับสูง หรือผูบังคับบัญชาจะมีการดาํเนนิการ
ในลักษณะที่เอื้อประโยชนและใหการชวยเหลือเพ่ือนพอง ญาติมิตร คนใกลชิดหรือผูใตบังคับบัญชา  
เพ่ือชวยปกปดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการของผูกระทําความผิดดวย 
การโอน จําหนาย จาย แจก แปลงสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด นั้น เพ่ือไมใหพวกพอง
ของตนไดรับโทษหรือไดรับโทษนอยลงจากฐานความผิดดังกลาว ซึ่งปจจุบันพบวาลักษณะการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินดังกลาวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมและมักมีสวนเกี่ยวของกับนักการเมือง
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ทั้งในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น ผูบริหารระดับสูง หรือผูมีอํานาจและอิทธิพลทางสังคมและการเมือง 
รวมทั้งขาราชการชั้นผูใหญที่มีบารมีในการคุมครองชวยเหลือผูกระทําความผิดท่ีเปนพวกพองของตน 
จนทําใหเกิดการทําธุรกรรมตาง ๆ ท่ีอาจมีผลผูกพันกับหนวยงานของรัฐเพ่ือปกปด ซุกซอนทรัพยสิน 
ท่ีไดมาจากการกระทําความผิดดังกลาว ซึ่งอาจทําใหรัฐเกิดความเสียหายจากการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมายของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของดังกลาว  ซึ่ง ปปง. นับเปนองคกรของรัฐท่ีสําคัญที่มีอํานาจหนาที ่
ในการตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
ฟอกเงิน โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินความเส่ียง 
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมท้ังกําหนดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการทําธุรกรรมของหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือไมใหเขาขายเปนการกระทําผิดฐานฟอกเงิน รวมท้ังมีอํานาจในการส่ังยึดอายัดทรัพยสิน 
ท่ีเกี่ยวกบัการกระทําความผิดดังกลาว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปปง. ยังมีมาตรการในการคุมครองชวยเหลือแกผูให
ถอยคําหรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอการดําเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม 
โดยคณะกรรมการธุรกรรมจะแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการใหมีมาตรการในการคุมครอง
บุคคลดังกลาวโดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานท่ีมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย 
การคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมสามารถเสนอความเห็นดวยวาสมควร 
ใชมาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย ซึ่งถือเปน
มาตรการสําคัญท่ีคุมครองและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรภาครัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการทุจริต 
คอรรัปชันที่อาจมีสาเหตุเบื้องตนมาจากการใชระบบอุปถัมภของหนวยงานราชการไดอีกทางหนึ่ง 

  
 
 

จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปขอมูลจากการเชิญ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมารวมประชุม สามารถสรุปสถิติ จํานวน ประเภทของคดี ผลของคดี  
และการรองทุกข ไดดังนี้ 

๕.๓.๑ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ขอมูลสถิติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (นับจากป ๒๕๕๑ 

จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เกี่ยวกับการรองทุกขและอุทธรณในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลท่ีเปนลักษณะปญหาจากระบบอุปถัมภ รวม ๒,๒๙๓ เรื่อง โดยแยกออกเปน การรองทุกข  
จํานวน ๑,๓๗๐ เรื่อง และการอุทธรณ จํานวน ๙๒๓ เรื่อง 

๑) การรองทุกข 

• เรื่องรองทุกขที่ไมอยูในอํานาจ ก.พ.ค. จํานวน ๗๘๔ เรื่อง แลวเสร็จ ๗๕๑ เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ ๓๓ เรื่อง โดยเรื่องรองทุกขท่ีไมอยูในอํานาจของ ก.พ.ค. แตพิจารณาเสร็จแลว 
จํานวน ๗๕๑ เรื่อง ดังนี้ 

ป ๒๕๕๑ เสร็จ     ๑ เรื่อง 
ป ๒๕๕๒ เสร็จ ๑๕๓ เรื่อง 

๕.๓ จํานวน ประเภทของคดี ผลของคดี และการรองทุกข  
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ป ๒๕๕๓ เสร็จ ๑๓๒ เรื่อง 
ป ๒๕๕๔ เสร็จ ๑๒๒ เรื่อง 
ป ๒๕๕๕ เสร็จ   ๗๘ เรื่อง 
ป ๒๕๕๖ เสร็จ   ๖๖ เรื่อง 
ป ๒๕๕๗ เสร็จ   ๕๘ เรื่อง 
ป ๒๕๕๘ เสร็จ ๑๐๒ เรื่อง 
ป ๒๕๕๙ เสร็จ   ๓๙ เรื่อง 

• เรื่องรองทุกขท่ีอยูในอํานาจ ก.พ.ค. จํานวน ๕๘๖ เรื่อง แลวเสร็จ ๕๐๗ เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ ๗๙ เรื่อง โดยเรื่องรองทุกขที่ ก.พ.ค. พิจารณาเสร็จแลว จํานวน ๕๐๗ เรื่อง ดังนี้ 

ป ๒๕๕๒ เสร็จ   ๓๔ เรื่อง 
ป ๒๕๕๓ เสร็จ   ๔๙ เรื่อง 
ป ๒๕๕๔ เสร็จ   ๖๙ เรื่อง 
ป ๒๕๕๕ เสร็จ   ๕๗ เรื่อง 
ป ๒๕๕๖ เสร็จ   ๘๕ เรื่อง 
ป ๒๕๕๗ เสร็จ   ๙๖ เรื่อง 
ป ๒๕๕๘ เสร็จ ๑๐๒ เรื่อง 
ป ๒๕๕๙ เสร็จ   ๑๕ เรื่อง 

เรื่องท่ีแลวเสร็จ จํานวน ๕๐๗ เรือ่ง มีผลดาํเนนิการ ดังนี ้
๑. ยกคาํรองทุกข  ๒๒๘ เรื่อง 
๒. ฟงขึน้     ๖๐ เรื่อง 
๓. จําหนาย  ๑๙๗ เรื่อง 
๔. ขอถอนคํารองทุกข   ๒๒ เรื่อง 
นอกจากนี้ จํานวนสถิติคดีท่ีมีการรองทุกขตอ ก.พ.ค. เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐ (ชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘) เรื่องรองทุกข จํานวน ๑๗๐ เรื่อง อยูในอํานาจ
จํานวน ๘๒ เรื่อง และไมอยูในอํานาจจํานวน ๘๘ เรื่อง 

สําหรับเรื่องรองทุกขท่ีอยูในอํานาจการพิจารณาของ ก.พ.ค. จํานวน ๘๒ เรื่อง 
แบงตามประเภทเรื่องรองทุกขได ดังนี้ 

๑. การแตงตั้ง (เล่ือน/ยาย)    ๕๕ เรื่อง 
๒. การเล่ือนเงนิเดือน/การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ   ๔ เรื่อง 
๓. ไมมอบหมายงาน       ๑ เรื่อง 
๔. ถกูวากลาวตักเตือน       ๑ เรื่อง 
๕. ถกูตัง้คณะกรรมการสอบสวน      ๓ เรื่อง 
๖. การกําหนดตําแหนง/เกล่ียอัตรากําลัง/ตัดโอนตําแหนง ๑๘ เรื่อง 
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๒) การอุทธรณ 

•  เรื่องอุทธรณที่ไมอยูในอํานาจ ก.พ.ค. จํานวน ๑๗ เรื่อง แลวเสร็จ ๑๗ เรื่อง 
ป ๒๕๕๓ เสร็จ ๔ เรื่อง 
ป ๒๕๕๔ เสร็จ ๓ เรื่อง 
ป ๒๕๕๕ เสร็จ ๑ เรื่อง 
ป ๒๕๕๖ เสร็จ ๕ เรื่อง 
ป ๒๕๕๗ เสร็จ ๑ เรื่อง 
ป ๒๕๕๘ เสร็จ ๓ เรื่อง 

• เรื่องอุทธรณที่อยูในอํานาจ ก.พ.ค. จํานวน ๙๐๖ เรื่อง แลวเสร็จ ๖๘๕ เรื่องอยู
ระหวางดําเนินการ ๒๒๑ เรื่อง โดยเรื่องอุทธรณท่ี ก.พ.ค. พิจารณาเสร็จแลว จํานวน ๖๘๕ เรื่อง 
แยกออกเปนรายป ดังนี้ 

ป ๒๕๕๒ เสร็จ   ๒๙ เรื่อง 
ป ๒๕๕๓ เสร็จ   ๖๐ เรื่อง 
ป ๒๕๕๔ เสร็จ   ๗๐ เรื่อง 
ป ๒๕๕๕ เสร็จ ๑๐๑ เรื่อง 
ป ๒๕๕๖ เสร็จ ๑๐๓ เรื่อง 
ป ๒๕๕๗ เสร็จ   ๘๗ เรื่อง 
ป ๒๕๕๘ เสร็จ ๒๐๔ เรื่อง 
ป ๒๕๕๙ เสร็จ   ๓๑ เรื่อง 

เรื่องท่ีแลวเสร็จ จํานวน ๖๘๕ เรือ่ง มีผลดาํเนนิการดงันี ้
๑. ยกอุทธรณ  ๔๐๑ เรื่อง 
๒. ฟงขึน้   ๒๐๘ เรื่อง 
๓. จําหนาย    ๕๓ เรื่อง 
๔. ขอถอนอุทธรณ   ๒๓ เรื่อง 
จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาสถิติเรื่องรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่ง ก.พ.ค. ไดมีคําวินิจฉัยแลว พบวา ปญหาสวนใหญจะเกี่ยวกับ
การแตงตั้ง (เล่ือน/ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไมเปนธรรม อันเปนผลมาจากการใชอํานาจดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย และไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
ท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ไมวาการกระทําดังกลาวจะเปนการกระทําเพ่ือเอื้อใหเกิดประโยชนกับตนเอง
หรือพวกพองก็ตาม ยอมสงผลใหเกิดความเสียหายตอระบบราชการไทยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  

๕.๓.๒ ศาลปกครอง (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
ตั้งแตศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ระบบฐานขอมูลของสํานักงานศาลปกครองไมมีการจําแนกประเภทเรื่องยอย ๆ ของคดีเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล โดยทุกประเภทเรื่องของคดีเกี่ยวกับการบริหารบุคคลจะเก็บขอมูลรวมไวในหัวขอ
คดีการบริหารงานบุคคล ซึ่งนอกจากจะมีท้ังคดีเกี่ยวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การโอน และการยายแลว 
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ยังรวมถึงคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ดวย เชน คดีเกี่ยวกับวินัยขาราชการ คดีเกี่ยวกับ 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนตน ซึ่งสถิติคดีบริหารงานบุคคลในภาพรวมจนถึงป ๒๕๕๙ เปนดังนี้ 

ภายหลังจากศาลปกครองเปดแผนกคดีบริหารงานบุคคล เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
สํานักงานปกครองไดพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีการจําแนกประเภทเรื่องยอยของคดีเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล โดยสรุปไดดังนี้ 

ประเภทเรือ่ง 
ศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุด 

คดีรับเขา คดีแลวเสร็จ คดีรับเขา คดีแลวเสร็จ 

การบริหารงานบคุคล : การบรรจุ ๒๐๑ ๙๑ ๓๒ ๑๒ 

การบริหารงานบคุคล : การแตงตั้ง ๒๗๕ ๑๑๖ ๑๐๔ ๓๓ 
การบริหารงานบคุคล : การโอน ๓๐ ๑๕ ๗ ๒ 
การบริหารงานบคุคล : การยาย ๑๔๘ ๙๓ ๑๘ ๗ 

ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

สถติิจําแนกตามผลคดเีฉพาะกรณีท่ีผูฟองคดเีปนฝายชนะคดี 
คดีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด เฉพาะคดีเรื่องของการบรรจุ การแตงตั้ง  

การโอน และการยาย ตั้งแตเปดทําการศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ ที่ผูฟองคดีเปนฝายชนะคดี จําแนกไดดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล : การบรรจุ  จํานวน    ๗ คดี 
การบริหารงานบุคคล : การแตงตั้ง  จํานวน  ๒๘ คดี 
การบริหารงานบุคคล : การโอน  จํานวน    ๒ คดี 
การบริหารงานบุคคล : การยาย  จํานวน  ๑๒ คดี 
รวมทั้งส้ิน     จํานวน  ๔๙ คดี 
ทั้งนี้ คดีขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีเปนลักษณะจากการใชระบบ

อุปถัมภสวนใหญจะเกิดกับขาราชการตํารวจและขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีจํานวนมาก รวมทั้ง
ขาราชการพลเรือน แตอยางไรก็ตาม ท่ีผานมาศาลปกครองยังไมเคยมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดเกี่ยวกับ 
ขอพิพาทในลักษณะดังกลาวของขาราชการทหารแตอยางใด  

อยางไรก็ตาม คดีขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมีคดีอยูในศาลปกครอง 
ซึ่งมีแนวโนมวาจะเกิดจากการใชระบบอุปถัมภสวนใหญ คือ การบรรจุ และแตงตั้งขาราชการ 
ประเภทตาง ๆ โดยสวนใหญเกิดจากปญหาการใชดุลพินิจในการบรรจุ และแตงตั้งท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย การใชดุลพินิจตามอําเภอใจ เกินกวากรอบท่ีกฎหมายกําหนด หรือใชชองวางของกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑตาง ๆ โดยทุจริตเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง คนสนิท และ

ประเภทเรือ่ง 
ศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุด 

คดีรับเขา คดีแลวเสร็จ คดีรับเขา คดีแลวเสร็จ 
การบริหารงานบคุคล  

(กอนเปดแผนกคดีบรหิารงานบุคคล) 
๘,๓๕๒ ๗,๙๙๖ ๓,๐๖๙ ๒,๓๗๔ 
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ผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนคนของตน ดังนั้น อาจจะตองกําหนดกรอบหลักเกณฑในการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจไวอยางชัดเจนและเครงครัด และใหระบแุสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา
ทางปกครองหรือการออกคําส่ังทางปกครองใด ๆ ไวเสมอ ซึ่งจะเปนการชวยควบคุมการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจใหเปนไปตามกฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด และคํานึงถึงหลักคุณธรรม 
ใหมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนโดยรวมของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ และเปนประโยชนตอการท่ี 
ศาลปกครองจะสามารถใชเปนขอมูลในการพิจารณาถึงกรอบการใชดุลพินิจท่ีเปนการใชอํานาจ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชาและหนวยงานราชการได   

๕.๓.๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
จํานวนสถิติคดี ท่ี เกี่ ยวของกับปญหาระบบอุปถัมภ ในระบบราชการไทย  

สถิติการรองเรียนท่ีอยูระหวางดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง และสถิติเรื่องกลาวหาท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูลความผิด 

๑) ภาพรวมปริมาณคดีท่ีเกี่ยวของกับปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย 
มีจํานวนทั้งส้ิน ๒,๘๒๓ เรื่อง ประกอบดวย 

เรื่องรองเรยีนท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ๑,๔๑๔ เรื่อง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตชิี้มลูความผิด ๕๓ เรื่อง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตไิมรบั/ยุติเรือ่ง ๑,๓๖๑ เรื่อง 
เรื่องรองเรยีนท่ีอยูระหวางดําเนินการ ๑,๔๐๙ เรื่อง 
อยูระหวางดําเนนิการแสวงหาขอเท็จจริง ๑,๑๙๓ เรื่อง 
อยูระหวางไตสวนขอเท็จจรงิ ๒๑๖ เรื่อง 

๒) โดยสรุปแลวขณะนี้มีเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับปญหาระบบอุปถัมภในระบบ
ราชการไทยท่ีอยูระหวางการดาํเนินการไตสวนขอเท็จจริง (๒๑๖ เรื่อง จําแนกตามประเภทของเรื่องกลาวหา) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ความผิดเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล   ๑๙ เรื่อง 
ความผิดเกีย่วกบัการใชจายงบประมาณ   ๒๐ เรื่อง 
ความผิดเกีย่วกบัทรัพย       ๔ เรื่อง 
ความผิดเกีย่วกบัการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐั  ๗๘ เรื่อง 
ความผิดเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจาง    ๗๔ เรื่อง 
ความผิดเกีย่วกบัท่ีดนิและทรัพยากรธรรมชาต ิ  ๑๐ เรื่อง 
ความผิดเกี่ยวกบัการถอดถอนผูดาํรงตําแหนง    ๑ เรื่อง 
ความผิดเกีย่วกบัการขดักันระหวางประโยชนบุคคล    ๑ เรื่อง 
และประโยชนสวนรวม      

๓) จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย 
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด (๕๓ เรื่อง จําแนกตามลักษณะชี้มูลความผิดของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีรายละเอียดดังนี้ 
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ความผิดทางอาญา     ๒๔ เรื่อง 
ความผิดทางวนิัย        ๕ เรื่อง 
ความผิดทางวนิัยและอาญา    ๒๔ เรื่อง 

นอกจากนี้ จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดแลว ซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน ๔ เรื่อง 

๕.๓.๔ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
    สถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับระบบอุปถัมภของคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ป.ป.ท.) สรุปไดดังนี้ 
๑. จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริตที่เกี่ยวของกับระบบอุปถัมภ (การแตงตั้งโยกยาย

ที่ไมเปนธรรม) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
ปงบประมาณ จํานวน 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙) ๑๓ 
รวม ๖๙ 

๒. จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับระบบอุปถัมภ (การจัดซื้อจัดจาง)  
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ปงบประมาณ จํานวน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗๖๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๑๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘             ๑,๒๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙)  ๒๖๕ 
รวม             ๓,๐๐๗ 

กลุมงานคณะกรรมการ ณ วันที ่๒ ส.ค. ๒๕๕๙ 

 อยางไรก็ตาม พบวา ขอมูลพฤติการณเรื่องรองเรียนดานบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
ระบบอุปถัมภสวนใหญของ ป.ป.ท. ไดแก การสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจางประจํา การเรียกรับผลประโยชนในการโอนหรือโยกยายตําแหนงของสวนราชการ  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการปรับฐานเงินเดือน เงินคาตอบแทนพิเศษ หรือเงินประจํา
ตําแหนงที่ไมเหมาะสม เปนตน 
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จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ พบวา ปญหาระบบอุปถมัภท่ีเกิดขึน้กบั
ระบบราชการไทยมาโดยตลอดและสรางความเสียหายตอวงงานราชการนานัปการ กลาวคือ  
การอุปถัมภค้ําจุน เครือญาติ พวกพอง บริวาร ใหไดรับประโยชนจากการแทรกแซงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล กระบวนการยุติธรรม ทําใหจํานวนขอมูลสถิติของผูไดรับผลกระทบหรือผูเสียหาย 
จากการกระทําการอันละเมิดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของของผูมีอํานาจใน 
ทางบริหารราชการแผนดินหรือผูบังคับบัญชามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น และมีการดิ้นรน เพ่ือหาแนวทาง 
ในการขอรับความชวยเหลือทางกฎหมายและเรียกรอง แสวงหาความเปนธรรมใหกับตนเองดวย 
การรองทุกขและนําขอพิพาทตาง ๆ เขาสูกระบวนการยุติธรรมผานทางองคกรภาครัฐ องคกรตุลาการ  
องคกรอิสระ องคกรนิติบุคคล และองคกรภาคประชาชน จํานวนมากขึ้นอยางเปนเงาตามตัวเชนกัน  
ซึ่งตัวอยางคดีขอพิพาทและการรองทุกขท่ีเกิดจากปญหาการใชระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในกรณีตาง ๆ  
ที่สําคัญและเปนที่สนใจของสังคมไทยมีดังนี้ 

๑) กรณีท่ีเปนความผดิทางปกครอง  
๑.๑) กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติใหยายอดีตเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาต ิ

ไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา 
มูลเหตุแหงคดีเกิดจากการออกคําส่ังทางปกครองโดยการใชอํานาจดุลพินิจ 

ท่ีมิชอบดวยกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใหยายอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารง
ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ซึ่งผูฟองคดีไดนํามูลเหตุพฤติการณในรองทุกข
ตอ ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ (๑) ขั้นตอนการยายไมเปนไปตามกฎหมาย (๒) การยาย 
เพ่ือสนองตอบผลประโยชนทางการเมืองของตนและพรรคพวก (๓) การยายไมเปนไปตามระบบ
คุณธรรม เปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ ซึ่ง ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยใหยกคํารองทุกข โดยวินิจฉัยวา  
“ไมปรากฏหลักฐานชี้ชัดวาเปนการกล่ันแกลงหรือมีขอตกลงเพ่ือเปดชองใหตําแหนงเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแหงชาติวางลง เพ่ือยายบุคคลอื่นมาแทน และแมจะมีขอตกลงเชนวานั้น นายกรัฐมนตรี
ก็สามารถทําไดเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน”(รวมระยะเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ๖ เดือน ๒๘ วัน) จากนั้น ผูฟองคดีไดฟองคดีตอ 
ศาลปกครอง โดยขอใหศาล (๑) เพิกถอนคําส่ังนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔  
และคืนตําแหนง (๒) เพิกถอนคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ไดยกคํารองทุกข  

ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีคําส่ังและประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับและเพิกถอนคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมท่ียกคํารองทุกขของผูฟองคดี เนื่องจากศาลปกครองกลาง
พิเคราะหแลวเห็นวา กระบวนการโอนยายไมเปนไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับโอนขาราชการและเปนการใชดุลพินิจโดยไมสมเหตุสมผล ซ่ึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย (ระยะเวลาการพิจารณาของศาลปกครองกลางใชระยะเวลา ๑ ป ๑ เดือน ๑ วัน) 

๕.๔ ตัวอยางของคด ีและการรองทุกข 
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จากนั้น อดีตนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีไดย่ืนคํารองอุทธรณคําพิพากษา 
ศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด โดยใหเหตุผลวาการออกคําส่ังโอนยายจากตําแหนงเลขาธิการ
การสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  
มีวัตถุประสงคใหผูโอนยายซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงไดปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
สูงขึ้นดานนโยบายความมั่นคงตามท่ีรัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภา นอกจากนี้ ยังไดตั้งประเด็นอุทธรณคํา
พิพากษาศาลปกครองกลางวา การท่ีศาลปกครองกลางรับคดีการโอนยายตําแหนงไวพิจารณาและมีคํา
พิพากษาเพิกถอนคําส่ังโอนยาย โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีพนจากตําแหนงนั้น ถือเปนการท่ีศาล
ปกครองกาวลวงไปถึงการใชดุลพินิจในการโอนยายขาราชการของฝายบรหิาร ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได
ใหเหตุผลวาการใชอํานาจดุลพินิจในการโอนยายดังกลาว นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว ยังจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย นอกจากนี้ การใชอํานาจดุลพินิจในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม หรือระดับกระทรวงไปดํารงตําแหนงอื่น ก็จะต องมีความเหมาะสมและเปนธรรม 
แกผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย โดยคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วา“ศาลปกครองยอมไมอาจ
กาวล วงเข าไปควบคุมการใช อํานาจดุลพินิจของฝายบริหารในแง ของความเหมาะสม 
ของการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลได แตศาลปกครองยอมมีอํานาจ
ตรวจสอบการใชอํานาจดุลพินิจของฝายบริหารในแง ของความชอบดวยกฎหมายได”  
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนเฉพาะประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยใหมีผล
ยอนหลังไปถึงวันท่ีประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ อันเปนผลใหผูฟองคดีกลับเขารับตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติและไมถือวาพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมากอน  
(ระยะเวลาการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดใชระยะเวลา ๘ เดือน ๑๒ วัน) 

นอกจากนี้ กรณีดังกลาวยังเปนเหตุใหประธานวุฒิสภาสงความเห็นของ
สมาชิกวุฒิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะส้ินสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรค ๑ (๗) ประกอบมาตรา 
๒๖๘ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําพิพากษาเมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ โดยศาลเห็นวาการกระทําของอดีตนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟอง เปนการกระทําท่ีกาวกายหรือ
แทรกแซงเพ่ือประโยชนของผูอื่นดวยการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเล่ือนเงินเดือน
ของขาราชการ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือการ
ใหขาราชการดังกลาว พนจากตําแหนง อันเปนการกระทําท่ีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๑)  
และ (๓) ถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๘ ที่กําหนดหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
จะกระทําการใด ๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของอดีตนายกรัฐมนตรี
ส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว และรัฐมนตรีทุกคนท่ีประชุมและรวมลงมติในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาเรื่องการยายผูฟองคดีในวันดังกลาว ซึ่งมีสวนรวมในการกาวกายหรือแทรกแซงการแตงตั้ง
โยกยายผูฟองคดี เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวดวย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๘๒ วรรค ๑ (๗)   
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ดังนั้น จะเห็นไดวากระบวนการพิจารณาคดีปกครองท่ีลาชายอมเปนโทษตอ 
ผูท่ีไดรับผลของคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอยางมาก เนื่องจากผลของคําส่ังทางปกครอง 
ไดเกิดขึ้นกับผูท่ีไดรับคําส่ังและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของแลว 

๑.๒) กรณีนายกรัฐมนตรีมีมติยายอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

มูลเหตุแหงการฟองคดี เนื่องจากเปนการใชอํานาจดุลพินิจในการยายอดีต
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไปดาํรงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขซึง่เปนคาํส่ัง
ทางปกครองท่ีไมเปนธรรม และขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังยายดังกลาว 

ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองแตศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยวินิจฉัยวา การท่ีผูถูกฟองคดีอางวา การยายผูฟองคด ี
เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีจะพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน 
ของทางราชการ กฎหมายไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลา และเกิดประโยชนตอทางราชการ  
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา แมการยายผูฟองคดีจะเปนการยายไปดํารงตําแหนงในระดับ ๑๐ เชนเดียวกัน
และยังคงไดรับสิทธิประโยชนจากทางราชการเชนเดิม แตก็เปนการยายจากตําแหนงในสายงาน 
การบริหารไปสูสายงานการตรวจราชการ ซึ่งมีความแตกตางกันในบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
อยางมีนัยสําคัญ และการปรับยายยังเปนการปรับยายนอกฤดูกาลโยกยายปกติประจําปและกระทํา
อยางเรงรีบ ดังน้ัน การสับเปลี่ยนหนาท่ี โอนหรือยาย และแตงตั้งขาราชการผูบังคับบัญชา 
ผูมีอํานาจจะตองใชดุลพินิจอยางถูกตอง เหมาะสม และมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ ท้ังจะตองใช
ดุลพินิจใหสอดคลองกับหลักคุณธรรม หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันเปนแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และจะตองดําเนินการใหชอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 
ซึ่ ง ผูบั งคับบัญชาจะตองมี เหตุผลท่ีเหมาะสมหรือสมควรอยางย่ิงและมีความชัดเจนเพียงพอ  
อันแสดงใหเห็นวาเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ  

ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เหตุผลการยายดังกลาว ยังไมมี
ความชัดเจนหรือไมมีเหตุอันสมควรเพียงพอ ถือวาฝายบริหารไดใชอํานาจดุลพินิจในการยายผูฟองคดี
โดยไมมีเหตุผลรองรับอยางเพียงพอ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนั้น คําส่ังยายอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว จึงเปนคําส่ัง
ท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจส่ังใหเพิกถอนคําส่ังพิพาทดังกลาวได ท้ังนี้ ตองไมมี
ผลกระทบตอสิทธิในตําแหนงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือตําแหนงอื่นซึ่งผูฟองคดีไดรับแตงตั้ง 
ตามคําส่ังทางปกครองใหมในภายหลัง 

มูลเหตุแหงคดีเกิดขึ้นเม่ือป ๒๕๕๑ และผูฟองคดีไดรับความเปนธรรม 
จากศาลปกครองสูงสุด เม่ือปลายเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาประมาณ ๘ ป ซ่ึงเปน
ชวงเวลาท่ีผูฟองคดีไดเกษียณอายุราชการไปแลวเปนเวลา ๕ ป โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน
คณะรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ซึ่งเปนคูความ 
ไดเสียชีวิตไปแลว ดังนั้น จะเห็นไดวากระบวนการยุติธรรมท่ีมีความลาชา สงผลใหผูฟองคดีเสียโอกาส 
ในการรับเลือกใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาวนั้น ไมสามารถ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูฟองคดีไดอยางทันทวงทีและไมมีทางใด ๆ ที่จะเยียวยาไดอีกเลย 
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๑ .๓ )  ก รณี คณะรั ฐมนตรี มี มติ ให ย า ย รองปลั ดสํ า นั กนายกรั ฐมนตร ี
ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

มูลเหตุแหงคดีเกิดจากการออกคําส่ังทางปกครองโดยการใชอํานาจดุลพินิจ 
ท่ีมิชอบดวยกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใหยายรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  
เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ยืนตามศาลปกครองกลางโดยเห็นวา กรณีการออกประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
และแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรนีั้น การโอนดังกลาว
ไมไดเปนการใชอํานาจโดยถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ประกอบกับการพิจารณาตกลงยินยอมการ
โอนดังกลาว มิไดเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น การท่ีศาลปกครองกลางพิพากษาให
เ พิกถอนประกาศฉบับดั งกล า วและ ส่ั ง ให ดํ า เนินการ ให ผู ฟ อ งคดีก ลับไปดํ ารงตํ าแหน ง 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เห็นดวย แตพิพากษาแกใหการเพิกถอนประกาศดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีประกาศฉบับดังกลาว 
มีผลบังคับ และใหคืนสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีผูฟองคดีพึงมีพึงไดตามตําแหนงดังกลาวภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา  

๑.๔) กรณีปลัดกระทรวงการคลังไดพิจารณาคัดเลือกแตงตั้งผูบริหารระดับ 
รองอธิบดี (ระดับ ๙) ของกรมสรรพากร โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

มูลเหตุแหงการฟองคดีตอศาลปกครอง โดยผูฟองคดีอางวา การดําเนินการ
ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ  
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๗๐๑/ว ๙  
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก)  
ในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบรหิาร ๙ ของกรมสรรพากร ไมชอบดวยกฎหมายและไมสอดคลองกบั
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงจากผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหาร
ระดับสูง แตในทางปฏิบัติคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดมีหนังสือยกเวนใหผู ท่ีไมผาน 
การฝกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับสูง ผูท่ีไมผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ของนักบริหารระดับสูง และผูท่ีไมมีรายชื่อในบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลัก สามารถสมัคร 
เขารับการคัดเลือกได และยังยกเวนใหสวนราชการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกไดดวย  
อันเปนการเปดโอกาสใหคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
นักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง) สามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามมติคณะรัฐมนตรี 
ใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงได จนนําไปสูการออกคําส่ังแตงตั้งผูบริหารระดับรองอธิบดี  
(ระดับ ๙) ของกรมสรรพากร โดยปลัดกระทรวงการคลัง เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
ซึ่งเปนผู ย่ืนใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ตามประกาศ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙
(กระทรวงการคลัง) ไมไดรับความเปนธรรมในการคัดเลือกดังกลาว โดยผูฟองคดีเห็นวา หลักเกณฑ 
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วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือก ตลอดจนคําส่ังแตงตั้งขาราชการดังกลาวของปลัดกระทรวงการคลัง 
ไมถูกตองตามมติของคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดไว 
จึงฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาล(๑) มีคําส่ังยกเลิกหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด 
ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ (๒) เพิกถอนคําส่ังของปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกบั
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กรมสรรพากร และ (๓)  
ใหมีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากรใหม 

ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาวา (๑) คําส่ังแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหดํารงตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กรมสรรพากร ตามคําส่ังกระทรวงการคลังท่ี ๒๒๖/๒๕๔๔ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และคําส่ังท่ี ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว (๒) หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร 
๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับ 
การคัดเลือก ไมชอบดวยกฎหมาย และใหเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกดงักลาว 

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุด มีคําพิพากษาวา กรณีท่ีคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง) คัดเลือกบุคคล 
ท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามมติคณะรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูง จนนําไปสูการออก
คําส่ังแตงตั้งผูบริหารระดับรองอธิบดี (ระดับ ๙) ของกรมสรรพากร โดยปลัดกระทรวงการคลัง  
เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย และทําใหผูฟองคดี ซึ่งเปนผูย่ืนใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง) ไมไดรับความเปนธรรมในการคัดเลือก
ดังกลาว จึงเชื่อวาการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร  
(นักบริหาร ๙) ครั้งนี้ไดมีการกําหนดตัวบุคคลท่ีสมควรแตงตั้งไวเปนการลวงหนาแลว อันไมเปนธรรม 
แกผูฟองคดีและผูสมัครดวยตัวเองรายอื่น ดังนั้น เมื่อการดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร (นักบริหาร ๙) ของคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง) ไมเปนไป 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงทําใหคําส่ังแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากรของปลัดกระทรวงการคลัง 
ตามคําส่ังกระทรวงการคลัง ท่ี ๒๒๖/๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และคําส่ังที่ ๑๐๘/๒๕๔๕ 
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงไมชอบดวยกฎหมายดวย และการที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิก
ถอนการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ กรมสรรพากร ตามคําส่ัง
กระทรวงการคลังท่ี ๒๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และคําส่ังที่ ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ระบุในคําส่ังแตงตั้ง จึงชอบแลว 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีมต ิ
ชี้มูลความผิดอดีตเลขาธิการ ก.พ. ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาว โดยเห็นวาผลจาก 
การกระทําของอดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดสรางความเสียหายแกคณะรัฐมนตรีและระบบราชการในดาน 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยางรายแรง สงผลเสียหายอยางใหญหลวงในดานขอกฎหมาย  



- ๒๐๔ - 

ทําใหสถานภาพความเปนขาราชการและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูที่เกี่ยวของไดรับ
ความกระทบกระเทือนอยางรายแรง การกระทําดังกลาว จึงเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียแกราชการอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักบริการ ๙ (กระทรวงการคลัง) ซึ่งประกอบดวย อดีตปลัดกระทรวงการคลัง  
อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตอธิบดีกรมสรรพากร อดีตท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 
และอดีตผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง) และพิจารณาคัดเลือกขาราชการ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร จํานวน ๔ อัตรา โดยมีผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
จํานวน ๑๐ ราย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวา คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง) ดําเนินการคัดเลือกไมเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. อีกท้ัง ไมเปนไปตามกระบวนการเลือกสรรนักบริหาร
เพ่ือการแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําในลักษณะเปนการเอื้อประโยชนใหแกผูสมัคร 
จนไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร จากพฤติการณดังกลาว เชื่อวา 
การดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร (นักบริหาร ๙) 
ดังกลาว ไดมีการกําหนดตัวบุคคลท่ีสมควรแตงตั้ งไว เปนการลวงหนาแลว อันไม เปนธรรม  
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวาการกระทําของอดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตรองปลัด
กระทรวงการคลัง อดีตอธิบดีกรมสรรพากร อดีตท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. มีมูลความผิด
ทางอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหาย 
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ นอกจากนี้ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ยังมีมูลความผิดทางวินัย 
อยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการดวย และในสวนของอดีตผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. 
กระทรวงการคลัง ซึ่งในขณะกระทําผิดไดพนจากราชการไปแลว ไมมีฐานะเปนเจาพนักงาน มีมูล 
เปนความผิดฐานเปนผูสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
ประกอบมาตรา ๘๖ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชา 
เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาดังกลาวในศาล 
ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแตกรณีตอไป       

ดังนั้น จะเห็นไดวากรณีดังกลาวเปนการใชระบบอุปถัมภเพ่ือเอื้อประโยชน
ใหกับพวกพองในการคัดเลือกแตงตั้งผูบริหารระดับรองอธิบดี (ระดับ ๙) ของกรมสรรพากร โดยมิชอบ
ดวยกฎหมายดวยการหลีกเ ล่ียงการดํา เนินการให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ ขั้นตอน 
และการดําเนินการในการคัดเลือกท่ีสุจริต โปรงใส และเปนธรรม ดังนั้น การมีคําส่ังแตงตั้งขาราชการ
ผูใดใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง อันมีความสําคัญตอการบริหารงานขององคกรในภาพรวม  
จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถอยางแทจริง 
แตในทางปฏิบัติกลับ พบวา ยังมีการดําเนินการที่เปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายเสียแลว ทั้งนี้ อาจจะเปนไป



- ๒๐๕ - 

เ พ่ื อการ เอื้ อประ โยชน ให กับ ผู หนึ่ ง ผู ใ ดหรื อ ไม ก็ ต าม  ก็ ย อมสร า งผลกระทบในด านลบ 
และสรางความเสียหายใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ องคกร และประเทศชาติในภาพรวมดวย 

๑.๕) กรณกีารโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
มูลเหตุแหงการฟองคดี สรุปไดวาผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงสารวัตรในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๗ ไปดํารงตําแหนงระดับเดิม 
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๙ ซึ่งการแตงตั้งโยกยายดังกลาว ผูฟองคดีไมไดรองขอหรือสมัครใจ ไมไดอยู
ระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย อีกท้ังผูถูกฟองคดีไดทํา
ความตกลงกันเองโดยไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกมากอน อันเปนการกระทําท่ี 
ไมโปรงใสและไมคํานึงถึงความเดือดรอนของผูใตบังคับบัญชา ไมเปนไปตามระบบคุณธรรม จึงเปน 
การแตงตั้งโยกยายท่ีไมชอบดวยขอ ๑๔ (๒) ขอ ๓๑ และขอ ๓๗ ของกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีหาไดใชระบบคุณธรรมแตอยางใดไม ทําใหการแตงตั้งโยกยาย
ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติเกิดปญหา และเกิดชองวางใหผูมีอํานาจใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  
ทําตามอําเภอใจ ขาดจิตสํานึกท่ีดี ไมคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง 
ขาราชการตํารวจตองวิ่งหาผูมีอํานาจ และผลสุดทาย คือ การเรียกรับสินบน การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบตาง ๆ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ วา 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดวางหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการตํารวจไวอยางกวาง ๆ เพ่ือใหผูมีอํานาจแตงตั้งไดใชดุลพินิจในการจัดสรรขาราชการตํารวจให
ไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับงาน ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหภารกิจของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนประโยชนอยางแทจริงแกทางราชการ  
แตอยางไรก็ตาม แมวากฎหมายดังกลาวจะเปดโอกาสใหผูมีอํานาจแตงตั้งไดใชดุลพินิจอยางกวางขวาง 
แตเมื่อคําส่ังแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลและมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การมีคําส่ังแตงตั้งโยกยายขาราชการ
ตํารวจจึงอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองตามหลักนิติรัฐ กลาวคือ 
การใชดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครอง ฝายปกครองจะมีอํานาจใชดุลพินิจเทาท่ีไมมีกฎหมาย
ผูกพันไว ซึ่งกฎหมายท่ีผูกพันการใชดุลพินิจดังกลาวนั้น อาจอยูในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษร  
เชน กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือกฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษร เชน  
หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป ไมวาจะเปนหลักความเสมอภาค หลักการใชอํานาจพอสมควรแกเหตุ  
หลักความแนนอนมั่นคงในกฎหมาย หรือหลักคุณธรรมท่ีไมอาจละเลยได เปนตน ดังนั้น การใชดุลพินิจ
ในการออกคําสั่งแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจของผูมีอํานาจแตงตั้ง จึงถูกจํากัดอยูในกรอบของ
กฎหมายท่ีผูกพันการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนหลักประกันมิใหใชดุลพินิจตามอําเภอใจ นั่นเอง 

 



- ๒๐๖ - 

คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา คําส่ังโยกยายผูฟองคดี มีสาเหตุเกิดจากผูถูกฟอง
คดีมีความประสงคจะแตงตั้งขาราชการตํารวจนายหนึ่งมาดํารงตําแหนงแทนผูฟองคดีจึงมีการสับเปล่ียน
ตําแหนงดังกลาวขึ้นกรณีจึงเปนท่ีเห็นไดวา สาเหตุของการยายผูฟองคดีมิไดเกิดจากความจําเปน 
เพ่ือประโยชนของทางราชการ และมิไดเปนไปตามระบบคุณธรรมในการแตงตั้งโยกยายท่ีจะตอง
คํานึงถึงความรูความสามารถ คุณสมบัติของบุคคล และการจัดคนใหเหมาะสมกับงานเปนสําคัญ  
ซ่ึงหากไมรักษาระบบคุณธรรมดังกลาวไวก็จะถูกแทนท่ีดวยระบบอุปถัมภ การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําส่ัง
โยกยายดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอหลักคุณธรรม และขัดหรือแยงตอกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๔ ท่ีกําหนดวาการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจใหกระทํา 
เทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนแกทางราชการ การออกคําส่ังแตงตั้งโยกยายผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบและเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

๒) กรณีท่ีเปนความผดิทางอาญา 
๒.๑) กรณีการยายอดีตผูบัญชาการสํานักคดีทรัพยสินทางปญญาไปดํารงตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มูลเหตุแหงการฟองคดีอาญา เพ่ือให ผูบังคับบัญชารับผิดในฐานเปน 

เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗  
โดยมีมูลเหตุในการฟองคดีอาญา ประกอบดวย 

(๑) การถูกกล่ันแกลงปรับยายโดยไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ มีคําส่ัง 
ใหยายไปดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวา จากตําแหนงผูบัญชาการสํานักคดีทรัพยสินทางปญญา  
ไปดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษโดยมิไดรับความยินยอม ตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

(๒) การส่ังยายผูฟองคดีมิไดปฏิบัติให เปนไปตามกระบวนการท่ีชอบ 
ดวยกฎหมายตามพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๗ ที่กําหนดวา ในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีคําส่ังยายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปดํารงตําแหนง
อื่นอันมิใชการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้นหรือยายประจําป หรือเปนกรณีท่ีอยูในระหวางถูกดําเนินการ 
ทางวินัยหรือเปนกรณีตกเปนจําเลยในคดีอาญาท่ีศาลมีคําส่ังประทับฟองแลว ใหผูบังคับบัญชา 
สงความเห็นของตนพรอมดวยเหตุผลไปยังคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.) 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นวาคําส่ังนั้นเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสมหรือไม 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดวินิจฉยัวาคําส่ังยายดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย และศาลอาญาไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใหจําคุกจําเลยท่ี ๑ 
ในฐานะอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนเวลา ๒ ป โดยไมรอลงอาญา และขณะนี้คดีอยูระหวาง 
การอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนเพ่ือใหลงโทษจําเลยในสถานที่หนักขึ้น ซึ่งสรุประยะเวลาการพิจารณา
รองทุกขของ ก.พ.ค. ที่ใชเวลารวม ๒ เดือน ๒๐ วัน จนกระท่ังศาลอาญามีคําพิพากษารวมระยะเวลา 
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวม ๓ ป ทําใหผูรองทุกข/โจทก ไดรับความเสียหายจาก 
การดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมท่ีลาชา ซึ่งสามารถสรุปสภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรม 
ไดดังนี้ 



- ๒๐๗ - 

(๑) ขณะผูรองทุกขไดย่ืนคํารองทุกขตอ ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกข 
ในขณะท่ีตนยังคงดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ อันเปนผลมาจากคําส่ังโยกยาย 
โดยมิชอบดวยกฎหมายนั้น ก.พ.ค. ไมมีวิธีการชั่วคราวเพ่ือยับย้ังหรือบรรเทาผลเสียหายอันเกิดจาก
คําส่ังดังกลาว รวมทั้งไมมีวิธีการเยียวยาผูรองทุกขที่เหมาะสม 

(๒) กรณีการใชอํานาจหรือดุลพินิจโดยลุแกอํานาจของผูบังคับบัญชา ยังไมมี
กฎหมายกําหนดบทลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาไว ทําใหผูบังคับบัญชาขาดคุณธรรม จริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือใหเกดิความเปนธรรม 

(๓) การแทรกแซงทางการเมืองหรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการ
พิจารณาเพ่ือใหความเปนธรรมแกผูรองทุกข ทําใหการพิจารณาคํารองทุกขหรือคดีอาจไมไดรับ 
ความเปนธรรมสูงสุดหรือเกิดการประวิงเวลาเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

๒.๒) กรณีผูบังคับบัญชาใชอํานาจทางบริหารไมเลื่อนตําแหนงใหผูใตบังคับบัญชา
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

มูลเหตุแหงการฟองคดีอาญา เพ่ือให ผูบังคับบัญชารับผิดในฐานเปน 
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๑ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กําหนดใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ท่ีจะเสนอตอคณะกรรมการ
อัยการ (ก.อ.) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการอัยการ นอกจากตําแหนงอัยการผูชวย  
โดยจําเลย อดีตอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดในฐานะผูบังคับบัญชาของขาราชการอัยการ 
ท่ัวประเทศ ซึ่งมีอํานาจในการบริหารงานบุคคล และยังมีอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
ในการเสนอตารางประวัติการปฏิบัติหนาท่ีของผู ใตบังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของประธาน ก.อ. รวมท้ังมีอํานาจจัดทําตารางประวัติการปฏิบัติราชการ 
เสนอท่ีประชุม ก.อ. เพ่ือพิจารณาแตงตั้งขาราชการอัยการ  

การแตงตั้งขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ รวมท้ังตําแหนงอัยการ
พิเศษฝาย จะตองพิจารณาความมีอาวุโสประกอบ ซึ่งในขณะนั้นโจทกดํารงตําแหนงอัยการพิเศษประจํา
กรม แตจําเลยเสนอตารางประวัติการปฏิบัติราชการแกประธาน ก.อ. ในการประชุมคณะกรรมการ
อัยการ (ก.อ.) เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๓๓ เพ่ือแตงตั้งอัยการพิเศษฝายโดยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีอาวุโส
ต่ํากวาโจทกไวเปนอันดับสูงกวาโจทกถึงสามครั้งเพราะถือเอาสาเหตุสวนตัวที่จําเลยมีเหตุโกรธเคืองกับ
โจทกมากอน การกระทําของจําเลยเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ จึงเปนการปฏิบัตหิรือละเวนการปฏิบตัิ
หนาที่โดยมิชอบและในการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดังกลาว จําเลยมีเจตนาเพ่ือให
เกิดความเสียหายแกโจทก ดังนั้น ในฐานะท่ีจําเลยเปนเจาพนักงาน จําเลยจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๑ ซึ่งในขณะท่ีมีการพิจารณาคดีดังกลาว ยังไมมีการ
จัดตั้งศาลปกครองท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง โจทกจึงฟองคดีตอศาลอาญา และศาลฎีกาไดม ี
คําพิพากษาเมื่อป ๒๕๔๓ ใหจําคุกจําเลย แตใหรอการลงอาญา ซึ่งเปนการกลับคําพิพากษาศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณที่พิพากษายกฟองโจทก   

 



- ๒๐๘ - 

๒.๓) กรณีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดสอบแขงขัน 
เพ่ือสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
   มูลเหตุแหงการฟองคดีอาญา เนื่องจากคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไดมีมติเมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ชี้มูลความผิดกรณีผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับพวก เปนเจาพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบ 
หรือมิชอบดวยหนาที่ และฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิด
ความเสียแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตฐานเจาพนักงานมีหนาท่ีทํา
เอกสารกรอกขอความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาส 
ที่ตนมีหนาที่นั้น และฐานปลอมและใชเอกสารราชการปลอม รวมท้ังฐานสนับสนุนเจาพนักงาน 
ในการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗, ๑๖๑, ๒๖๔, ๒๖๕ และ ๒๖๘ 
ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๖  

นายกองคการบริหารสวนตําบลรวมกับพวกดําเนินการเพ่ือเรียก รับสินบน 
ในการชวยเหลือใหผูสมัครสอบแขงขันพนักงานสวนตําบลสามารถสอบขอเขียนผาน ดวยวิธีการแกไข
กระดาษคําตอบโดยรวมมือกับกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน และกรรมการตรวจขอสอบบางราย 
ลักลอบนํากระดาษคําตอบของผูเขาสอบแขงขันท่ีประสงคจะชวยเหลือมาทําการแกไขในขอท่ีมีการ
ระบายคําตอบผิดเปนระบายคําตอบถูก เพ่ือทําใหคะแนนของผูเขาสอบดังกลาวสูงขึ้น และผานการสอบ
ขอเขียนอีกท้ัง กรรมการดําเนินการสอบแขงขัน และกรรมการตรวจขอสอบบางราย รวมท้ังบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับนายกองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ไดมีการเรียก รับเงิน เพ่ือชวยเหลือ
ผู สมัครสอบแขงขันในครั้ งนี้ ด วย จํานวนหลายรายโดยมีวงเงิน ท่ี เรี ยกรับรายละประมาณ 
ตั้งแต ๑๑๐,๐๐๐– ๔๐๐,๐๐๐ บาทและมีผูรองเรียนไปยังผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
โดยผูวาราชการจังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและพบวามีมูลความผิดท้ังทางวินัย 
อาญา และทางแพง และไดใชอํานาจในฐานะประธานก.อบต.จังหวัด โดยแจงใหองคการบริหาร 
สวนตําบลดังกลาว ดําเนินการประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขัน แตองคการบริหารสวนตําบล 
มิไดปฏิบัติตาม ผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธาน ก.อบต. จังหวัด จึงชอบท่ีจะใชอํานาจประกาศ
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน โดยผูวาราชการจังหวัดไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ 
หารือเกี่ยวกับอํานาจในการยกเลิกประกาศดังกลาวไปยังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ซึ่งเปนฝายเลขานุการ ก.อบต. และฝายเลขานุการ ก.อบต. ไดใหความเห็นวา การสอบแขงขันเปน 
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จึงตองอยูในบังคับท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น การท่ีจังหวัดไดตรวจสอบพบการทุจริตใน 
การสอบแขงขัน ก็ใหนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพ่ือพิจารณาตอไปซึ่งเปนการ
ตอบขอหารือของฝายเลขานุการ ก.อบต. ในกรณีขอเท็จจริงท่ียังไมเคยมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนจาก 
ก.อบต. มากอน นอกจากนี้ ฝายเลขานุการ ก.อบต. ก็มิไดนําหนังสือตอบขอหารือดังกลาวเสนอ ก.อบต. 
รับทราบตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อีกท้ังยังไดสงมอบสําเนาหนังสือตอบหารือฉบับดังกลาว 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนคูกรณีทราบเปนเหตุใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  
นําขอความในหนังสือไปใชเปนเหตุอางวา ผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจส่ังใหองคการบริหารสวนตําบล
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ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แตเปนอํานาจของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลดังกลาวนําบัญชีผูสอบแขงขันไดกลับมาใชอีกครั้งหนึ่งเปนเหตุใหทางราชการไดรับ
ความเสียหาย 
  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดไตสวนและมีมติวา  
การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลกับพวกรวม ๒๖ คน เปนการกระทําการฝาฝนตอความ
สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาท่ี หรือมีมูลเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง แลวแตกรณี และมีมูลเปนความผิดทางอาญา  
ฐานเปนเจาพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
โดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้น จะชอบหรือมิชอบ 
ดวยหนาท่ี ฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ฐานเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร
กรอกขอความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาส 
ท่ีตนมีหนาท่ี ฐานปลอมและใชเอกสารราชการปลอม และฐานสนับสนุนเจาพนักงานในการกระทํา
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗, ๑๖๑, ๒๖๔, ๒๖๕ และ ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๖ และสงรายงานไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีอาญาในศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา ๙๒และมาตรา ๙๗ แลวแตกรณีตอไป 
นอกจากนี้ มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยไมรายแรงตอฝายเลขานุการ ก.อบต. ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๓ ใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง 
ถอดถอน เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  
 ๒.๔) กรณีอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแทรกแซงการแตงตั้งประธาน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมิชอบ 
  มูลเหตุแหงการฟองคดีอาญา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนโจทกย่ืนฟองอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เปนเหตุใหผูหนึ่งผูใดไดรับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗  
 อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแทรกแซงการแตงตั้ งประธาน 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการของธนาคารแหงประเทศไทยโดยมิชอบ ดวยการแตงตั้ง
บุคคล ๓ ราย ใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งบางรายมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๘๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเคยถูกผูตรวจการแผนดินชี้มูลความผิดไปแลว 
กลาวคือ คณะกรรมการคัดเลือกดังกลาว จํานวน ๓ ราย เปนกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบธนาคารทหารไทย และรองประธานกรรมการ 
และกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารดังกลาวอยูภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยคณะกรรมการของธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลนโยบายทางการ
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เงินและเสถียรภาพการเงินของประเทศ ดังนั้น การท่ีอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจงใจแตงตั้ง
บุคคลท้ัง ๓ ราย เพ่ือใหเลือกบุคคลท่ีตองการใหเขาไปเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการของธนาคาร
แหงประเทศไทย จึงอาจมีสวนไดสวนเสียในอนาคตกับกับธนาคารท่ีอยูภายใตการกํากับของธนาคาร 
แหงประเทศไทยได การกระทําดังกลาวจึงขัดกับพระราชบัญญัติธนาคาร แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ ท่ีถือวาบุคคลทั้ง ๓ ราย เปนผูมีสวนไดเสียใน 
การคัดเลือกคณะกรรมการของธนาคารแหงประเทศไทย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองไดมีคําพิพากษาวาอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๕๗ ใหลงโทษจําคุก ๑ ป ปรับ ๒ หมื่นบาท แตโทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด  
๑ ป 

๓) ลักษณะความผิดทางจริยธรรม 
    ๓.๑ กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กาวกายแทรกแซงการแตงตั้งนายทหาร 

ชั้นนายพลใหดํารงตาํแหนงปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมิชอบ 
มูลเหตุแหงการฟองคดี เนื่องจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

มีมติชี้มูลความผิดของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมวากาวกายแทรกแซงการแตงตั้งนายทหาร 
ชั้นนายพลใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมิชอบ ซึ่งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) และ (๒)  
และเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕ 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดเสนอชื่อบุคคลท่ีตนเห็นสมควรแตงตั้งใหเปน
ปลัดกระทรวงกลาโหมให ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต งตั้ งนายทหารชั้ นนายพล 
ของกระทรวงกลาโหมพิจารณา โดยไม ไดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑและขั้นตอนในขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๑ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ 
๑๘ ท่ีกําหนดวาการแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลเพ่ือใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ใหหัวหนา
สวนราชการ (ปลัดกระทรวงกลาโหม) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสวนราชการ  
ท่ีมีปลัดกระทรวงกลาโหม เปนประธาน เสนอรายชื่อใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้นนาย
พลของกระทรวงกลาโหมพิจารณา ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธาน ใหความเห็นชอบ
กอนเสนอใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ ง  
แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและในฐานะประธานกรรมการพิจารณาแตงตัง้นายทหารชัน้นายพล
ของกระทรวงกลาโหม กลับใชอํานาจท่ีมิชอบดวยกฎหมายในการเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นสมควรแตงตั้ง
ใหเปนปลัดกระทรวงกลาโหมตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลของ
กระทรวงกลาโหมพิจารณา ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการดําเนินการที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 
และถือวาเปนการใชสถานะหรือตําแหนงการเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการในหนาท่ีประจําของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
และการแตงตั้งโยกยาย โอนเล่ือนตําแหนงและเล่ือนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมืองของกระทรวงกลาโหม เพ่ือประโยชนของตนเอง ของผูอื่นหรือของ
พรรคการเมือง ไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



- ๒๑๑ - 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) และ (๒) และเปนการกระทําท่ีฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยประมวล
จริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕ การกระทําดังกลาว จึงมีมูลเปนการสอวาจงใจ
ใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงท่ีเปนเหตุใหถูกถอดถอนออกจากตําแหนงได ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๔ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีมติชี้มูล
ความผิดของผูถูกกลาวหา และไดสงรายงานและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง พรอมท้ังเอกสารและ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มายังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ไดมีการประชุมเพ่ือดําเนินกระบวนการถอดถอนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ออกจากตําแหนง 
ตามมาตรา ๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ประกอบมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และกําหนดวันแถลงเปดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ ผูกลาวหา และการแถลงคัดคานของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูถูก
กลาวหา ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคาดวาท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
จะมีการประชุมเพ่ือลงมติถอดถอนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในตนเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

๓.๒ กรณีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ใชสถานะหรือตําแหนงรัฐมนตร ี
กาวกายแทรกแซงการดําเนินงานของคณะกรรมการองคการตลาด (อต.) 

มูลเหตุแหงการฟองคดี เนื่องจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
มีมติชี้มูลความผิดของอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยวากาวกายแทรกแซงการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการองคการตลาด (อต.) ซึ่งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑)  และขัดหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ และมีความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗  
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย มีพฤติการณส่ังการใหรองประธาน
คณะกรรมการองคการตลาดระงับการประชมุองคการตลาด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่มีวาระ
พิจารณาเลิกจางอดีตผูอํานวยการองคการตลาด ท้ังท่ีขณะนั้นรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
ยังไมไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลองคการตลาดแตอยางใด อีกท้ังตอมา คณะกรรมการองคการตลาด 
มีมติเลิกจางอดีตผูอํานวยการองคการตลาด ซึ่งสรางความไมพอใจใหกับอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จนมีคําส่ังปลดคณะกรรมการองคการตลาด เปนการใชอํานาจในการบริหาร
รัฐวิสาหกิจท่ีเปนการลวงลูก ทําลายระบบบริหารงานรัฐวิสาหกิจไมใหมีอิสระในการทํางาน  
ถูกฝายการเมืองเขามาแทรกแซงการทํางานขององคการตลาดในการพิจารณาลงโทษการทุจริตของ 
อดีตผูอํานวยการองคการตลาด จึงเปนการกระทําท่ีขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) (๒) ซึ่งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดสงสํานวนการไตสวนไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ และตอมา 



- ๒๑๒ - 

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติใหถอดถอนอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยออกจากตําแหนง 
ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกอบมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนผลใหอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตองถูกตัดสิทธิ์ในการดํารง
ตําแหนงใดในทางการเมืองหรือในหนวยงานของรัฐหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป ทั้งนี้ การที่อดีต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงดังกลาวไมกระทบกระเทือนการ
พิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตอยางใด  

 
  

 
หากพิจารณากระบวนการใหความเปนธรรมในขาราชการแตละประเภท พบวา

กระบวนการโดยท่ัวไปมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ การอุทธรณ รองทุกข เริ่มตนที่การเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นภายในสวนราชการ เพ่ือแกไขขอพิพาทในหนวยงานตนเอง หากไมไดขอยุติ
หรือเปนท่ีพอใจ ก็ใหย่ืนฟองตอศาลปกครอง สวนความแตกตางท่ีตองปรับปรุงใหเหมาะสมและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เชน ระยะเวลาในการวินิจฉัยของคณะกรรมการขาราชการแตละประเภท  
การใหคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมพิจารณาวินิจฉัยเสียกอน เพ่ือลดภาระของศาลปกครอง เปนตน  

กระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดขั้นตอนการรองทุกข และการอุทธรณ  
ซึ่งเปนกระบวนการตรวจสอบและเปนหลักประกันการใหความเปนธรรมโดยคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรม กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ
ตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณ ผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขไดซึ่งจะตองเปนเหต ุ
แหงการรองทุกขท่ีเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรบัผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี
ใหรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบเหตุ
แหงการรองทุกข และใหองคคณะวินิจฉัยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันไดรับคํารอง
ทุกข ถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้งครั้งละ 
ไมเกิน ๓๐ วัน โดยใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวดวยสําหรับการอุทธรณเปนกรณีขาราชการพลเรือน
สามัญผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง  
และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลา
ไดอีกไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน และหากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของ ก.พ.ค. ก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด สวนผูรองทุกขสามารถฟองคดีตอศาลปกครอง
ชั้นตนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไปได 

 

๕.๕ สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภ 

 



- ๒๑๓ - 

กระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการทหาร ตามพระราชบัญญัต ิ
วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไมไดกลาวถึงกระบวนการอุทธรณแตอยางใด มีเพียงกระบวนการ
รองทุกข ซึ่งผูมีสิทธิรองทุกขคือ ขาราชการทหารที่ไดรับผลจากการกระทําของผูบังคับบญัชา โดยเห็นวา
ไมยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร หรือมีผลใหมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิ
ตามท่ีสมควร การรองทุกขใหย่ืนรองทุกขตอผูบังคับบัญชา เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับการรองทุกข  
จะแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง สรุปผลการสอบสวนพรอมหลักฐานประกอบเสนอ
ขอพิจารณาตอผูบังคับบัญชา และแจงผูรองทุกขทราบ หากผูรองทุกขเห็นวายังไมไดรับความเปนธรรม 
ใหเสนอรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ ถาการรองทุกขนั้นเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและไมเกี่ยวกับวินัยทหาร เชน คําส่ังทางปกครองเกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยาย เปนตน 
สามารถฟองตอศาลปกครองชั้นตน หากเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
อันเกี่ยวของกับความผิดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖  
จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม หรือหากเปนความผิดทางอาญาก็สามารถ 
ฟองตอศาลทหารได  

กระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบ กฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.๒๕๔๗และ กฎ 
ก.ตร.วาดวยการรองทุกข พ.ศ.๒๕๔๗ ในการอุทธรณ ขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออก
จากราชการตามพระราชบัญญัติดังกลาว มีสิทธิอุทธรณไดใน ๒ กรณีคือกรณีถูกลงทัณฑภาคทัณฑ 
ทัณฑกรรม กักยาม กักขั ง  หรือตัด เงิน เดือน ใหอุทธรณคํ า ส่ั งดั งกล าวตอ ผูบั งคับบัญชา 
ของผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษ เวนแตในกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูลงโทษ ใหอุทธรณ 
ตอ ก.ตร. และกรณีถูกถูกส่ังลงโทษปลดออก ไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหอุทธรณคําส่ัง
ดังกลาวตอ ก.ตร.โดยกําหนดใหอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบคําส่ัง และกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาอุทธรณใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ หากมีเหตุ
จําเปนใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วันสําหรับการรองทุกขขาราชการ
ตํารวจท่ีเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผูบังคับบัญชาตอตน ใหรองทุกข 
ตอผูบังคับบัญชา หรือ ก.ตร.แลวแตกรณีภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบเรื่อง โดยกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณารองทุกข ใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองทุกข  
หากมีเหตุจําเปนใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วันหากผลการพิจารณา
อุทธรณหรือรองทุกขถึงท่ีสุด แตยังไมเปนท่ีพอใจของผูอุทธรณหรือผูรองทุกข ก็สามารถย่ืนฟองตอ 
ศาลปกครองชั้นตน และกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนหรือแกไขคําส่ังในเรื่องใด  
ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีมอีํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แลวแตกรณี ส่ังการเพ่ือเยียวยาและแกไข
หรือดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

กระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีขาราชการสวนทองถิ่นถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกส่ังใหออกจากราชการ หรือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไม
ปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตอคณะกรรมการระดับจังหวัด  
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การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขดังกลาว อยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวดั 
ภายใตมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง (ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.) แลวแตกรณีกําหนด 
หากขาราชการสวนทองถิ่นใดไมไดรับความเปนธรรมหรือไมพอใจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ก็สามารถนําคดีฟองตอศาลปกครองชั้นตนเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมได 

กระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔  
การรองทุกขของขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนไปตามกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครวาดวย 
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๕ โดยกําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิรองทุกข
ไววา จะตองเปนขาราชการกรุงเทพมหานครท่ีมีความคับของใจจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน 
ของผูบังคับบัญชาใหสามารถรองทุกขได โดยรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจากผูบังคับบัญชา
ที่เปนเหตุแหงการรองทุกข กรณีเหตุเกิดจากผูวากรุงเทพมหานครและผูบริหารระดับสูง ใหรองทุกขตอ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข โดยพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีไดรับคํารองทุกข และใหขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม
เกิน ๓๐ วัน สําหรับการอุทธรณของขาราชการกรงุเทพมหานคร เปนไปตามกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีกําหนดวาขาราชการ
กรุงเทพมหานครท่ีถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ สามารถอุทธรณเปนหนังสือตอ
ประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําส่ังท่ีเปนเหตุแหง
การอุทธรณ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณกรุงเทพมหานคร ตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน และขยายเวลาไดอีก ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน กรณีผูอุทธรณหรือผูรองทุกขไมเห็น
ดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ก็สามารถใชสิทธิฟองตอศาลปกครองชั้นตนตอไปได 

กระบวนการใหความเปนธรรมของของพนักงานรั ฐวิสาหกิจ  กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรมของพนักงานรัฐวิสาหกิจคือ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ.๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ โดย
พนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา เนื่องจากไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ หรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน สามารถรองทุกขหรือย่ืนขอเรียกรอง
ความเปนธรรมตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีเปนตนเหตุของการรองทุกขขึ้นไปหนึ่งระดับ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบเหตุ และใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน หากผูรอง
ทุกขไมพอใจใหรองทุกขตอกรรมการผูจัดการใหญ โดยพิจารณาหรือแตงตั้งกรรมการชี้ขาดใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน และใหถือเปนท่ีสุดจะรองทุกขตอไปไมได หากผูรองทุกขยังไมพอใจหรือเห็นวายังไมได
รับความเปนธรรม ก็ยังมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลแรงงาน สวนกรณีขอพิพาทเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลิกจางผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะหรือไดรบัมอบหมายให
ใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองใหฟองคดีตอศาลปกครอง  

จากการพิจารณากระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการทุกประเภทแลว 
จะเห็นวา ระบบการใหความเปนธรรมของขาราชการพลเรือนสามัญ จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิจากภาค
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สวนตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน อีกท้ังการทํางานของ ก.พ.ค. นั้น 
มีเจตนารมณที่มุงใหเปนองคกรกึ่งตุลาการ โดยมีขั้นตอนการทํางานในลักษณะศาลปกครอง เชน 

(๑) มีการพิจารณาอุทธรณรองทุกขโดยใชระบบไตสวนและแสวงหาขอเท็จจริง
เชนเดียวกับท่ีตุลาการศาลปกครองดําเนินการ 

(๒) มีการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหมีการถวงดุลขององคคณะวินิจฉัยในการพิจารณา
อุทธรณโดยจัดใหมีนิติกรผูแถลงประจําสํานวนควบคูไปกับการพิจารณาขององคคณะวินิจฉัย 
เพ่ือเปนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจเชนเดียวกบัการมีตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครอง 

(๓) มีหลักการหรือปรัชญาในการคุมครองระบบคุณธรรมคือหลักประกันความเปน
มืออาชีพ กรรมการ ก.พ.ค.ทํางานเต็มเวลา มีความรูและประสบการณในการทํางาน เสมือนเชนตุลาการ
ศาลปกครอง 

(๔) มีหลักความเปนกลางและความเปนอิสระในการใชดุลพินิจ เนื่องจาก
คณะกรรมการ ก.พ.ค.ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเปนกลาง และไมเกี่ยวของกับฝายการเมือง 
กรรมการ ก.พ.ค.จึงมคีวามเปนกลางและมีอิสระในการใชดุลพินิจ ทําใหวินิจฉัยคดีไดอยางเปนธรรม 

(๕) มีหลักการรับฟงความสองฝาย คือการเปดโอกาสใหคูกรณีไดโตแยงคัดคาน 
การนําเสนอ หรือกลาวอางของอีกฝายหนึ่งเสมอ  

(๖) มีหลักประกันความเปนธรรม มีการกําหนดระยะเวลาให ก.พ.ค. ตองพิจารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน สามารถขอขยายไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วนั  

ดังนั้น จะเห็นไดวา ก.พ.ค. จะเปนผูมาดูแลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และเรื่อง 
รองทุกขของขาราชการพลเรือนสามัญ เปนองคกรพิทักษคุณธรรมขั้นตอนสุดทายของฝายบริหาร  
และหากผูรองทุกขหรือผูอุทธรณยังไมพอใจหรือติดใจสงสัยก็สามารถไปฟองรองคดีตอศาลปกครอง
ชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุดตอไปได แตคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมนั้น มีอยูเฉพาะในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ มิไดครอบคลุมขาราชการประเภทอื่น ทําใหกระบวนการใหความเปนธรรม 
ของขาราชการทุกประเภทไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญย่ิงของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม คือ การยังไมมี
สํานักงานท่ีเปนอิสระของตนเอง ตองใชบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
ซึ่งอยูในการควบคุมของฝายบริหาร ซึ่งอาจสงผลตอความเปนกลางในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข 
และอุทธรณ เนื่องจากขาราชการในระดับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาอาจใชอํานาจหนาที่ครอบงํา 
การปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของได ประกอบกับ ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม 
ไมมีการเผยแพรคําวินิจฉัยรองทุกข หรืออุทธรณใหทราบโดยท่ัวไป ทําใหยากตอการติดตามตรวจสอบ
ขอมูลขอเท็จจริงเพ่ือตรวจสอบความโปรงใสใหเปนท่ีประจักษแกสังคมและใชเปนคดีตัวอยาง 
ท่ีปองปรามมิใหมีการใชอํานาจดุลพินิจในทางท่ีผิดใหเกิดขึ้นอีก อันจะทําใหระบบราชการโดยสวนรวม 
มีการปรบัสภาพและเกิดคานิยมที่ดีที่จะนําเอาระบบคุณธรรมมาใชเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากนี้ กระบวนการใหความเปนธรรมแกขาราชการทุกประเภท ยังสามารถ
พ่ึงพาองคกรหรือหนวยงานภายนอกตาง ๆ ในการชวยเหลือสนับสนนุ สงเสริม และขับเคล่ือนกระบวน
การยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อันไดแก ศาลปกครอง จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540


- ๒๑๖ - 

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีฐานะเปนองคกรทางตุลาการเชนเดียวกันกับศาลยุติธรรมและมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาททางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองแตกตางจากศาลยุติธรรม คือ เปนศาลท่ีใชระบบไตสวน 
ซึ่งแตละคดีมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ ศาลปกครอง แบงออกเปนศาลปกครองชั้นตนและศาล
ปกครองสูงสุด 

ขอจํากัดในการดําเนินงานของศาลปกครอง คือ ปญหาบุคลากรไมเพียงพอตอการ
พิจารณาคดีประกอบกับไมมีขอกฎหมายกําหนดระยะเวลาการพิจารณาคดี ทําใหการพิจารณาคด ี
มีความลาชา อีกประการหนึ่งคือ การพิจารณาคดีปกครอง คูกรณีท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐจะแตงตั้ง
อัยการเปนทนายเพ่ือตอสูคดี ซึ่งอัยการตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลขอเท็จจริงของคูกรณี ทําใหการ
พิจารณาคดีของศาลปกครองตองใชเวลายืดเย้ือออกไป นอกจากนั้น กรอบการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการออกคําส่ังทางปกครอง มักจะไมแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาไวใหชัดเจน 
หรือไมบันทึกแสดงเหตุผลในการออกคําส่ัง ทําใหเปนปญหาตอการวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการออกคําส่ังทางปกครองวาเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม อยางไร 

นอกจากนี้ ยังมีชองทางในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางศาลตามเขตอํานาจ
ศาลที่เกี่ยวของ โดยขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งเปนผูเสียหาย อาจย่ืนฟองคดีท่ีเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลเปนความผิดทางอาญา ในกรณีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ ใชอํานาจท่ีมีตอ
ผูใตบังคับบัญชาเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน การออกคําส่ังโยกยาย หรือเล่ือนระดับ ซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทั้งอาจเปน
พฤติกรรมท่ีเขาขายการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยสามารถ 
ย่ืนฟองคดีอาญาตอศาลยุติธรรมหรือศาลทหารได แลวแตกรณี สําหรับความรับผิดทางแพง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิด
ตอความเสียหายตอรัฐในทางละเมิด ก็ตอเมื่อไดกระทําละเมิดในการปฏิบตัิหนาที่ โดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง ซึ่งผู เสียหายจะตองฟองหนวยงานของรัฐเพ่ือใหรับผิดชดใชคาเสียหาย 
ตอผูเสียหายไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ของรัฐไมได 

อีกทั้ง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีบทบาทสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งในสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงหรือต่าํกวาผูบรหิาร
ระดับสูงหรือขาราชการระดับผูบริหารและขาราชการระดับต่ํากวาระดับบริหาร กระทําความผิด 
ฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรมหรือความผิดท่ีเกี่ยวของกัน ผูเสียหาย อาจย่ืนคํารองตอ ป.ป.ช. เพ่ือไตสวนชี้มูลความผิด 
ทางอาญา โดยสรุปสํานวนสงอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือศาลท่ีมี เขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  รวมท้ังชี้มูลความผิดทางวินัย  
สงผูบังคับบัญชาตนสังกัดเพ่ือลงโทษทางวินัยและกรณีท่ีผูเสียหายย่ืนคํารองตอ ป.ป.ท. หากคดีมีมูล 
เปนความผิดทางอาญา ป.ป.ท. จะสงสรุปสํานวนคดีไปยังพนักงานอัยการ และหากชี้มูลเปนความผิด
ทางวินัย ก็จะสงสรุปสํานวนไปยังผูบังคับบัญชาตนสังกัดเพ่ือดําเนินการตอไป นอกจากนี้ ผูตรวจการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


- ๒๑๗ - 

แผนดิน เปนอีกองคกรหนึ่งท่ีมีบทบาทในการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน 
ใหกับผูรองเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดรับความเปนธรรมหรือไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติ
หนาที่ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น โดยไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม  

สภาทนายความ เปนองคกรนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาทนายความ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือดานกฎหมายแกประชาชนท่ัวไป รวมถึง
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตั้งแตป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙
สภาทนายความไดใหความชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาท่ี 
และผลเสียหายจากการบริหารงานบุคคลของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจท่ีใชอํานาจดุลพินิจไมชอบ
ดวยกฎหมาย จํานวน ๒๔๒ เรื่อง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาแลว จํานวน ๘ เรื่อง  
ทําใหปญหาในเรื่องดังกลาวไดรับการแกไขชวยเหลือ บรรเทา และเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  

สําหรับองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภาครัฐที่สําคัญอื่น ๆ ไดแก 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ซึ่งมีหนาท่ีตรวจสอบการใชเงินงบประมาณของสวนราชการ 
หนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
ท้ังนี้ เพ่ือปองกันและปองปรามการทุจริตคอรรัปชันในวงงานราชการอันเกิดจากระบบอุปถัมภ เชน  
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐท่ีมักมีการจัดซื้อจัดจางกับภาคเอกชนท่ีเปนพรรคพวกของตน 
หรือการท่ีผูมีอํานาจแตงตั้งคนของตนดวยวิธีการของระบบอุปถัมภใหอยูในตําแหนงที่มีอํานาจหนาที ่
ในการเสนอโครงการหรือการจัดตั้งกรรมการท่ีเปนกลุมของพวกตนใหทําหนาท่ีกรรมการในการ
พิจารณาดําเนินการจัดซื้อจัดจางในทุกขั้นตอน ทําใหรัฐไดรับความเสียหาย ซึ่งหากผูเสียหาย 
หรือประชาชนท่ัวไปท่ีพบเห็นพฤติการณท่ีเขาขายการกระทําผิดทุจริตคอรรัปชันในวงงานภาครัฐ  
ก็สามารถแจงขอมูลเบาะแสไปยังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินเพ่ือตรวจสอบการกระทําผิด
ดังกลาว และรายงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปได 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนองคกรอิสระท่ีมีอํานาจหนาท่ีควบคุม 
ตรวจสอบดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น รวมท้ังการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการเลือกตั้งระดับทองถิน่และระดบัประเทศ อาจเปนชองทางที่เอื้อใหเกิดปญหา
ระบบอุปถัมภในลักษณะการค้ําจุน สนับสนุนชวยเหลือ และกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง พรรคพวก เพ่ือนพอง และญาติมิตร โดยมิชอบดวยกฎหมาย  
ซึ่งการเขาสูอํานาจดวยคานิยมและวิธีการของระบบอุปถัมภ จะทําใหไดผูมีอํานาจท่ีมาจากระบบการคัดสรร 
ที่ไมดีและจะนําวิธีการของระบบอุปถัมภมาใชในการบริหารงานตอไป ซึ่งผูเสียหายหรือประชาชนทั่วไป
ก็สามารถมีสวนรวมในการแจงเหตุทุจริตเลือกตั้งตอตํารวจในพ้ืนที่ หรือเจาหนาที่ กกต. ประจําทองถิ่น
หรือจังหวัด หรือโทรแจงเบาะแสไดทางสายดวนเลือกตั้งไดเชนกัน  



- ๒๑๘ - 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหนาที่ ท่ีสําคัญ 
ในการควบคุมการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งความผิดตาม
กฎหมายดังกลาวท่ีอาจเขาขายเปนปญหาของระบบอุปถัมภในวงงานราชการ คือ ความผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่น เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสินอันมิชอบดวยกฎหมาย และมีการปกปด 
จําหนาย จายโอน หรือแปลงทรัพยสินดังกลาวเพ่ือประโยชนกับตนเองหรือพรรคพวกของตน 
หรือคนใกลชิด ทั้งนี้ เพ่ือปกปองไมใหพวกพองของตนไดรับโทษหรือไดรับโทษนอยลงจากฐานความผิด
ดังกลาว ซึ่งปจจุบันพบวาลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงินดังกลาวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ในสังคมและมักมีสวนเกี่ยวของกับนักการเมืองท้ังในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น ผูบริหารระดับสูง หรือ
ผูมีอํานาจและอิทธิพลทางสังคมและการเมือง รวมท้ังขาราชการชั้นผูใหญท่ีมีบารมีในการคุมครอง
ชวยเหลือผูกระทําความผิดท่ีเปนพวกพองของตนในลักษณะของระบบอุปถัมภ ดังนั้น คณะกรรมการ 
ปปง. จึงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดจากการทุจริตตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ อันเปนการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือใหไดซึ่งทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิด นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปปง. ยังมีมาตรการในการคุมครองชวยเหลือแกผูใหถอยคําหรือ 
ผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอการดําเนินการของคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดอีาญาดวย 

กระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการ
ไทยแกขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการสวนทองถิ่น  
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนใหญจะมีกลไกดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังท่ีเกี่ยวของกําหนด
แนวทางหรือหลักเกณฑ วิธีการในการดําเนินกระบวนการรองทุกขหรืออทุธรณไวคอนขางชดัเจน รวมถงึ
มีชองทางในการแสวงหาความเปนธรรมจากองคกรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิ องคกรภาครัฐ องคกรตุลาการ 
องคกรอิสระ องคกรนิติบุคคล และองคกรภาคประชาชน ที่ใหความชวยเหลือ รับรอง และคุมครองสิทธิ
ความเปนธรรมใหกับขาราชการท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาระบบอุปถัมภ แตอยางไรก็ตาม 
กระบวนการยุติธรรมอาจยังไมสามารถสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียหายไดอยางแทจริง ท้ังนี้ 
เนื่องจากปญหาในทางปฏิบัติที่อาจยังมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม กระบวนการใหความเปน
ธรรม จากผูมีอํานาจ ผูบังคับบัญชา ผูมีอิทธิพล หรือนักการเมือง รวมทั้งการชวยเหลืออุปถมัภเครอืญาติ 
พวกพองใหไมตองรับผิดหรือใหรับผิดจากกระบวนการยุติธรรมนอยลง นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมาย
ท่ีไมมีประสิทธิภาพ และบทลงโทษท่ีไมรุนแรง ประกอบกับไมคอยเกิดเปนคดีตัวอยางใหสังคมไดเห็น
มากนัก ทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย รวมท้ังองคกรท่ีพิทักษและคุมครองความเปนธรรม 
อาจไมมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีจัดตั้ง อีกทั้ง มาตรฐาน 
การคุมครองความเปนธรรมของแตละองคกรท่ีอาจยังไมมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกัน ทําใหไมอาจ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหความเปนธรรมกับผูท่ีไดรับผลกระทบหรือผูเสียหายใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนรูปธรรม
อยางทัดเทียมกันได ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัด สถานที่ 
รวมถึงงบประมาณในการบริหารงานท่ีเหมาะสม เปนตน  



- ๒๑๙ - 

จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ขอมูลจํานวน ประเภท
ของคดี ผลของคดี และการรองทุกข รวมถึงตัวอยางของคดีท่ีเกิดจากปญหาการไมไดรับความเปนธรรม
จากระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยยังมีอยูเปนจํานวนมากและมิไดมีแนวโนมท่ีลดลง แตกลับ
กลายเปนปญหาเรื้อรังที่พบอยูอยางตอเนือ่งและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรมของขาราชการแตละประเภทเพ่ือแกไข
ปญหาระบบอปุถัมภในระบบราชการไทย ดังนี้ 

(๑) กระบวนการใหความเปนธรรมสําหรับขาราชการแตละประเภท มีหลักเกณฑ 
วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติ ความยากงาย รวมท้ังระยะเวลาในการวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขภายใน 
ฝายปกครองของแตละหนวยงานที่แตกตางกัน ซึ่งควรกําหนดใหมีมาตรฐานท่ีใกลเคียงกัน 

(๒) กระบวนการใชดุลพินิจของผูบริหาร ผูบังคับบัญชาขาราชการแตละประเภท  
ไมมีขอบเขตชัดเจนจนอาจนําไปสูการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ ดังนั้นสวนราชการแตละประเภท  
ควรจัดทําหลักเกณฑดานปจจัยการพิจารณาและวิธีการบริหารงานบุคคลภายใตขอบเขตท่ีชัดเจน  
คือ อยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม และประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง เพ่ือใหการใชดุลพินิจ
ของผูบริหารอยูภายใตกรอบดังกลาว รวมท้ังควรมีขอกําหนดใหผูบริหารและคณะกรรมการพิจารณา  
บันทึกรายงานผลการประชุมแสดงเหตุผลของการใชดุลพินิจในการแตงตั้งโยกยายหรือเล่ือนตําแหนงนั้น
ไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหสามารถนาํมาใชประโยชนในการพิจารณาขององคกรท่ีจะใหความเปนธรรมได 

(๓) ควรใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนอิสระมีสํานักงานท่ีแยกออก
จากสํานักงาน ก.พ. โดยควรจัดตั้งสํานักงานขึ้นมาเปนการเฉพาะเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนนุงานของ ก.พ.ค. ท้ังดาน 
การวินิจฉัย ดานวิจัยและพัฒนา และการรณรงคปองกันและเสริมสรางระบบคุณธรรมใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของการกอตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

(๔) ควรแยกคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ออกนอกพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และควรศึกษาความเปนไปไดในการเสนอพระราชบัญญัติเพ่ือการ
จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติ โดยใหมีบุคลากรและงบประมาณเปนของตนเอง  
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข และคุมครองระบบคุณธรรมใหกับขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทเวนขาราชการตุลาการ อัยการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
เพ่ือใหระบบพิทักษคุณธรรมของทุกสวนราชการเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนธรรม ปราศจาก 
การกล่ันแกลงและครอบงําจากผูบริหาร ผูบังคับบัญชาและการแทรกแซงทางการเมือง มีความเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขอยางแทจริง นอกจากนั้น ในระหวางการพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ควรมีวิธีการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย เพ่ือทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคํา ส่ังทางปกครองและการบรรเทาทุกขชั่ วคราวคลายวิธีการในศาลปกครอง  
และควรเปดเผยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมใหสาธารณชนไดรับทราบ 

(๕) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภ
ของขาราชการ ไมไดกําหนดบทลงโทษกรณีผูบริหารใชดุลพินิจโดยลุแกอํานาจและมิชอบดวยกฎหมาย 
ควรกําหนดใหพฤติกรรมดังกลาวถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และกําหนดโทษไวเปนการเฉพาะ 
นอกเหนือจากบทกําหนดโทษทางอาญาในฐานเจาหนาท่ีจงใจปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงกรณีผูบริหารละเลยไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณรองทุกขของคณะกรรมการ



- ๒๒๐ - 

พิทักษระบบคุณธรรม หรือคําพิพากษาของศาลปกครองซึ่งอาจจะตองปรับปรุงแกไขกฎหมายในเรื่อง
วินัยของขาราชการทุกประเภท เพ่ือใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัย ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจเพิกเฉยหรือละเลยมิไดปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองหรือไมดําเนนิการตามอํานาจ
หนาที่ท่ีเกี่ยวของตอไปภายหลังจากศาลปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลใด ๆ ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๖) ปญหาความลาชาในการพิจารณาคดีของศาลปกครองประการหนึ่ง คือ  
ศาลปกครองมีบุคลากรไมเพียงพอตอการพิจารณาคดี ควรขยายอัตราและเพ่ิมจํานวนตุลาการ 
ศาลปกครองใหมีความเหมาะสมกับภารกิจ และอีกประการหนึ่งคือ การพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
คูกรณีซึ่งเปนเจาหนาท่ีของรัฐมักจะแตงตั้งอัยการเปนทนายเพ่ือตอสูคดี ซึ่งอัยการไมใชคูกรณีโดยตรง  
ตองใชเวลานานในการศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารย่ืนตอศาลปกครอง ทําใหคดีมีความยืดเย้ือ  
ควรกําหนดใหตัวเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนตนเหตุของการอุทธรณหรือรองทุกขเปนผูรวบรวมขอมูล
เอกสารแกตางย่ืนตอศาลปกครองเอง ดังนั้น ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 
ใหมีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยในแตละขั้นตอนของการพิจารณาคดีปกครอง ควรมีการกําหนด
ระยะเวลาส้ินสุดไว นอกจากนี้ กรณีท่ีผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรม ควรกําหนดใหผูรองทุกขสามารถฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดไดโดยตรง ท้ังนี้  
เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาคดีปกครองมีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น และไมเกิดการประวิงเวลา 
ที่จะเปนผลเสียตอผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

(๗) ปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการรองทุกขหรือกระบวนการใหความเปนธรรม 
ของสวนราชการตาง ๆ ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพ่ือใหผูไดรับผลกระทบเขาถึง
กระบวนการไดโดยงายสะดวกและรวดเร็วและควรมีองคกรหรือสหภาพขาราชการ ทําหนาท่ี 
ใหความชวยเหลือสมาชิกดานกฎหมาย และอํานวยความสะดวกในการอุทธรณรองทุกขหรือฟองคด ี
ตอศาลปกครองรวมท้ังการแกไขเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ ตลอดจนควรมีกฎหมายหรือมาตรการ
คุมครองเจาหนาท่ีของรัฐหรือคุมครองพยาน ผูเสียหาย หรือผูใตบังคับบัญชาไมใหไดรับผลราย 
หรือถูกกล่ันแกลงระหวางกระบวนการอุทธรณรองทุกขในกรณีท่ีมีการรองเรียนผูบังคับบัญชา  
พรอมท้ังควรมีกลไกภายในองคกรเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบหรือสอดสองพฤติกรรมท่ีเอื้อประโยชน 
ตอระบบอุปถัมภ  

(๘) กระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการท่ีมีระบบคณะกรรมการ 
แตละระดับในการพิจารณา นั้น ประธานกรรมการของขาราชการแตละประเภทควรเปนบุคคลท่ีไดรับ
การยอมรับจากขาราชการในแตละองคกรและควรเปนขาราชการเกาท่ีมาจากการคัดสรรหรือจากการ
เลือกตั้งและจากตัวผูบริหารของขาราชการประเภทนั้น ๆ โดยสวนรวม ทั้งนี้ เพ่ือลดการแทรกแซงของ
ระบบอุปถัมภจากภาคการเมือง 

(๙ )  ควรมีกฎหมายเ พ่ือการกํ าหนดหลักเกณฑ ในการบริหารงานบุคคล  
และกระบวนการใหความเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  
ใหมีมาตรฐานเดียวกันทุกองคกร และมีมาตรฐานเดียวกันกับขาราชการแตละประเภทอื่น ๆ  

(๑๐) สวนราชการตาง ๆ ควรมีมาตรการปองกันการแทรกแซงทางการเมือง 
หรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาเพ่ือใหความเปนธรรมแกผูอุทธรณ รองทุกข  
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ซึ่งทําใหการพิจารณาคําอุทธรณรองทุกขหรือคดีอาจไมไดรับความเปนธรรมสูงสุดหรือเกิดการประวิง
เวลาเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด เชน การเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมในประมวลกฎหมายอาญา เปนตน 

(๑๑) สรางชองทางการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเพ่ือใหขาราชการระดับปฏิบัติ 
ท่ีไดรับผลกระทบไดมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงายและสะดวกมากย่ิงขึ้น โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ขั้นตอน วิธีการ กลไก หรือกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความสะดวก รวดเรว็
เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง อีกท้ังตองไมส้ินเปลืองคาใชจายการดําเนินการ และรัฐควร
เยียวยาผูไดรับความเสียหายจากคาํส่ังทางปกครองใหบังเกิดผลจริงและเปนรูปธรรม 

-----------------------------------------





 บทท่ี ๖: แนวความคิดในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

การพิจารณาศึกษา เรื่อง การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปน
รูปธรรมนั้น ส่ิงท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญไดตระหนักและใหความสําคัญ คือ “ความเปนรูปธรรม” 
ในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย ซึ่งเปนความทาทายในการดําเนินงานอยางย่ิง 
เพราะเปนท่ีทราบกันดีวาในสังคมไทยและระบบราชการไทยยังคงคุนเคยกับคําวา “ระบบอุปถัมภ” 
จนกลายเปนระบบหนึ่งท่ีมีความเปนมาอยางยาวนานจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีความเปนไทย 
แมเนื้อแทของคําวาอุปถัมภนั้น จะมีพัฒนาการจากความโอบออมอารี ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การแบงปน
จากผูท่ีมีมากกวาใหกับผูท่ีมีนอย แตปจจุบันการอุปถัมภไดเกิดเปนคานิยมและถูกหยิบยกขึ้นมาใช 
ในระบบราชการ กอใหเกิดความเสียหายอยูหลายดานตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี ๔ กลาวคือ 
 ดานการบริหารงานบุคคล ดานการทุจริตคอรรัปชัน และดานการบริการประชาชน ซึ่งไดสราง 
ความเสียหายตอประเทศชาติอยางรายแรง ดังนั้น หากปญหาระบบอุปถัมภนี้ไมไดรับการแกไขอยาง
จริงจัง ก็จะกลายเปนวัฒนธรรมท่ีฝงลึกจนไมสามารถแกไขไดและสรางความเสียหายตอประเทศชาติ
ตลอดไป 

สําหรับเนื้อหาในบทท่ี ๖ จะเปนการกลาวถึงความหมายของคําวารูปธรรม 
ทั้งในสวนของหลักวิชาการท่ีใชกันท่ัวไป และการใหความหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือใชใน
การพิจารณาศึกษา รวมท้ังหนทางสูความเปนรูปธรรม ซึ่งในชั้นนี้ไดนําหลักทฤษฎีเกี่ยวกับความรู 
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) มาวิเคราะห สังเคราะห อันจะนําไปสู
แนวความคิดในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยในดานตาง ๆ ตลอดจนการกําหนด
กรอบแนวคิดลักษณะเปนยุทธศาสตรเพ่ือการแกไขและวาระแหงชาติ เพ่ือใหการปฏิบัติเกิดขึ้นจริง 
และนําไปสูความสําเร็จในการแกไขปญหาของประเทศชาติไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 
๖.๑.๑ ความหมายของคําวารูปธรรม 

ในเบื้องตน เพ่ือท่ีจะนําไปสูความเปนรูปธรรมในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภนั้น 
จึงจําเปนตองมีการศึกษาความหมายของคําวา “รูปธรรม” ใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนเสียกอน 
ทั้งนี้ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายของคําวา “รูปธรรม” 
คือ ส่ิงท่ีรูไดทางตา หู จมูก ล้ิน กาย อันไดแก รูปเสียง กล่ิน รส และส่ิงที่สามารถสัมผัสไดดวยกาย คูกับ 
นามธรรม คือส่ิงท่ีรูไดเฉพาะทางใจเทานั้นส่ิงท่ีสามารถแสดงออกมาใหปรากฏเปนจริงเปนจังมิใช 
เปนเพียงทฤษฎีเทานั้น ส่ิงที่สามารถปฏิบัติได 

สวนวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี ใหความหมายคําวา “รูปธรรม” วาหมายถึงความรู 
ท่ีชัดแจง เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร ทฤษฎีคูมือตางๆและบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

๖.๑ ความหมายและหนทางสูความเปนรูปธรรม 
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ดังนั้น การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงกําหนดความหมายคําวา 
“รูปธรรม” คือ 

“สิ่งท่ีสามารถแสดงออกมาใหปรากฏเปนจริงเปนจัง สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
โดยเม่ือนําไปปฏิบัติแลวกอใหเกิดประโยชนและมีหลักฐานเปนท่ีประจักษ ท้ังในเชิงสาธารณะ 
ท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอระบบราชการ เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ในเชิงนโยบายท่ีสามารถนํามาประกอบเปนขอมูลเพ่ือกําหนดเปนกฎหมาย มาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ 
ท้ังในระดับองคกรและระดับประเทศ ตลอดจนในเชิงคานิยมวัฒนธรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคมใหเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น” 

๖.๑.๒ หนทางสูความเปนรูปธรรม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีความเห็นวา การท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบราชการท่ีม ี

ความคุนเคยกับระบบอุปถมัภใหกลับมายึดถือระบบคุณธรรม โดยตอตานการใชระบบอุปถมัภ สนับสนนุ
ยกยองคนดีคนเกง มีความรูความสามารถ มากกวายกยองผูมีเงิน มีอํานาจบารมีนั้น เปนกระบวนการ 
ที่จะทําใหองคกรเปล่ียนแปลงไปจากสภาพปจจุบัน ไปสูสภาพในอนาคตที่เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของระบบราชการไทยใหดีย่ิงขึ้นที่กลาวมานั้น เปนส่ิงท่ีจะตองเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลและองคกร โดยอาศัยหลักการสําคัญในการเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

๑) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) : กระตุนใหบุคคลละท้ิงพฤติกรรมเดิมดวย
การแกไขปรับปรุงสภาพที่เปนอยู 

๒) การเปล่ียนสูสภาพใหม (Moving) : ปรับความคิดความรูสึกเพ่ือใหเกิดทัศนคติ 
คานิยม และพฤติกรรมใหม โดยการจัดโปรแกรมฝกอบรม เพ่ือสรางความพรอมใหกับพนักงาน 

๓) การสรางพฤติกรรมใหม (Refreezing) : การเสริมแรงเพ่ือใหทุกคนมีความมั่นใจ
วาระบบการใหรางวัล ความดีความชอบจะพิจารณาจากพฤติกรรมใหม ใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลง 

ซึ่งหากพิจารณาแลว จะพบวา การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร
จําเปนตองอาศัยตัวแปรสําคัญ คือ ความรู และทัศนคติ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไดนําแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรม (Knowledge Attitude Behavior :  KAB) 
มาอธิบายปรากฏการณดังกลาว เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธในแตละตัวแปร และเชื่อมโยงไปสู
พฤติกรรม ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge 
Attitude Behavior : KAB) 

ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับตัวแปร ๓ ตัว คือ ความรู (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) การเปล่ียนแปลงทั้ง ๓ ประเภทนี้  จะเกิดขึ้น 
ในลักษณะตอเนื่องกัน กลาวคือ เมื่อผูรับขอมูลไดรับขอมูลก็จะทําใหเกิดความรู เมื่อเกิดความรูขึ้น  
ก็จะมีผลทําใหเกิดทัศนคติ และขั้นสุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทําซึ่งมีลักษณะสัมพันธกันเปน
ลูกโซโดยหลักการดังกลาวไดนํามาอธิบายและนํามาใชในการเปล่ียนแปลงสังคมใหทันสมัย โดยอาศัย
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การส่ือสารเปนเครื่องมืออันสําคัญในการเพ่ิมพูนความรู สรางทัศนคติท่ีดีและเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสมทั้งนี้ ในทางวิชาการไดมีผูใหความหมายของทั้ง ๓ คําไวดังนี้ 

“ความรู (Knowledge)” 
Carter V.Good (อางใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, ๒๕๓๙) กลาววา ความรูเปน

ขอเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เปนขอมูลท่ีมนุษยไดรับและเก็บรวบรวมจากประสบการณตางๆ 
การท่ีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดอยางมีเหตุผล บุคคลควรจะตองรูเรื่องเกี่ยวกับส่ิงนั้น  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะตองมีขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ ท่ีสนับสนุนและ 
ใหคําตอบขอสงสัยท่ีบุคคลมีอยู ชี้แจงใหบุคคลเกิดความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
รวมท้ังเกิดความตระหนัก ความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ดวย 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (๒๕๒๐) กลาววา ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตน ซึ่งผูเรียน
เพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการมองเห็นหรือไดยิน จําได ความรูขั้นนี้ ไดแก ความรู
เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหาเหลานี้ 

“ทัศนคติ(Attitude)” 
Rokealth Milton (๑๙๗๒) ไดใหความหมายวาทัศนคติเปนการผสมผสานและ 

จัดระเบียบความเชื่อของคนเราท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง ภาพรวม 
ของความเชื่อเปนสวนประกอบในตัวบุคคลซึ่งอาจรูตัวหรือไมรูตัวก็ได แตสามารถรูไดจากคําพูด  
การกระทํา ไมวาความเชื่อจะออกมาในรูปใดก็ตาม ก็จะเปนสวนท่ีกําหนดแนวโนมของบุคคลในการท่ีจะ
กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

Sciffman and Kanuk (๑๙๙๗) ใหความหมายของ ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียง 
ท่ีเรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจ 
ตอบางส่ิงตอเนื่องจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง  
แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงหรือทําอะไร 

“พฤติกรรม (Behavior)” 
นิยะดา ชุณหะวงศ และนินนาท โอฬารวรวุฒิ (อางในสุชัญญา ล่ิมสกุล, ๒๕๔๑)  

ใหความหมายวา พฤติกรรมคืออากัปกริยาของคนเราที่แสดงออกบงถึงความชอบและไมชอบตอกิจกรรม
บางอยางท่ีสามารถสังเกตได พฤติกรรมจึงเปนส่ิงตาง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกโดยผูอื่นสามารถสังเกตเห็น
ไดงาย เชน กริยาอาการท่ัวไป ไดแก การเดิน การพูด การย้ิม หรืออาจเปนอาการแสดงออก 
ที่สังเกตเห็นไดยากตองมีเครื่องมือชวย เชน การเตนของหัวใจ พฤติกรรมทุกอยางที่บุคคลแสดงออกนั้น 
มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมท่ีสุดตามสถานการณนั้น ๆ 

ประจวบ อินออด (๒๕๒๘) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับพลังท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
ของมนุษย ไวดังนี้ 

๑ ) มนุษยแตละคนมีแรงขับและพลังท่ีจะประพฤติปฏิบัติ เ พ่ือความอยูรอด 
และความมั่นคงแหงชีวิตอันเปนความจําเปนพ้ืนฐานของสัตวทั้งหลาย 

๒) มนุษยแตละคนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมรอบตัวจึงมักจะตอง
ปฏิบัติไปตามครรลองของส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดประสานกับเปาหมายสวนตัว 
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๓) พลังของสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุด ไดแก ครอบครัว เพ่ือนบาน กลุมเพ่ือน 
๔) ความจําเปนเบื้องตนของชีวิตมนุษย และประสบการณไดหลอหลอมใหเกิดเปน

รูปแบบของมนุษยแตละคนที่เรียกวา บุคลิกภาพ 
๕) แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษยรวมกันอยูใน

กลุมเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกันภายในส่ิงแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพของกลุมขึ้นได 
ซึ่งจะมีผลตอการแสดงออกของกลุมดวย 

๖) มนุษยจะมีสัญลักษณในการส่ือความหมายท่ีเขามีตอโลกรอบตัวออกมาในรูปตาง ๆ  
ซึ่งสามารถสืบไปถึงพลังภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น ๆ ได 

เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม พบวา ทัศนคติ
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของคนเราจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการรับรูของผูนั้น กลาวคือ ถาผูใดมีความรูดีทัศนคต ิ
ตอส่ิงนั้นก็มักจะดีตามไปดวย เมื่อมีทัศนคติดีแลวก็มีแนวโนมที่จะสงผลใหผูนั้นแสดงพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดี ความรู ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรมจึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษย
จึงเปนการแสดงออกซึ่งทัศนคติท่ีดีซึ่งสงผลมาจากประสบการณ การรับรู ความคิด ความเชื่อ  
และการเรียนรู รวมถึง ภูมิหลังของบุคคล เมื่อภูมิหลังของแตละคนตางกัน จึงทําใหการประพฤติ 
ตอส่ิงเดียวกันในลักษณะท่ีแตกตางกัน เมื่อเปนเชนนั้น การจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐใหเห็นวาระบบอุปถัมภเปนส่ิงท่ีไดเขามาสรางความเสียหายในระบบราชการ ก็ควร
เริ่มจากการเสริมสรางความรูและปลูกฝงใหคนในระบบราชการมีความเขาใจตรงกันเสียกอน เมื่อคนใน
ระบบมีความรูในส่ิงท่ีถูกท่ีควรแลวก็ยอมแสดงออกผานทางความคิดหรือทัศนคติ สุดทายก็จะสงผลตอ
การแสดงออกทางพฤตกิรรม ดังนั้น เพ่ือเปนหนทางสูความเปนรูปธรรมในการแกไขปญหาระบบอปุถมัภ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงจะใชกลยุทธในการแกไขปญหาผานตัวแปรทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้ 

- การสรางความรูความเขาใจ ดวยการชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ 
รวมท้ังชี้ใหเห็นถึงแนวทางท่ีถูกตอง เริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญ ในทุกระดับทุกเพศ โดยใชกลไก 
ของครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม และส่ือมวลชน เปนพลังสําคัญ 

- การรณรงคในการสรางทัศนคติใหประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม  
มีวัฒนธรรม และใหความสําคัญแกคานยิมความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 

- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตั้งแตระดับบุคคล ระดับกลุม จนถึงพฤติกรรมระดับ
องคกร โดยการสรางพฤติกรรมในการปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับอุปถัมภ ดวยการทําใหเกิด 
ความละอายใจท่ีจะใหหรือรับการอุปถัมภ (การควบคุมจากภายใน) และการทําใหเกิดความเกรงกลัว 
ผลท่ีจะตามมา อันไดแก ความเกรงกลัวตอบาป ตอกฎหมายอาญา ตอการถูกยึดทรัพยสิน ตอความผิด
ทางวินัย ตอความเสียหายแกตําแหนงหนาที่ และตอการเส่ือมเสียชื่อเสียง โดยการกําหนดเปนมาตรการ
หรือกฎหมายในดานตาง ๆ (การควบคุมจากภายนอก) 

แนวคิดการบริหารราชการแผนดนิแบบประชารัฐ 
คําวา “ประชารัฐ” เกิดจากคําวา “ประชา” หมายถึง ประชาชน รวมกับคําวา “รัฐ” 

ซึ่งหมายถึง “รัฐบาล” ความหมาย คือ การประสานพลังจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน รวมท้ังภาคสวนยอยอื่น ๆ  ขับเคล่ือนประเทศในแตละดานอยางสรางสรรค พัฒนา 
นําไปสูการพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  
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นอกจากหนทางสูความเปนรูปธรรมท่ีมุงเนนการสรางความรูความเขาใจ การสราง
ทัศนคติ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกลาวแลว การแกไขปญหาระบบอุปถัมภยังจําเปนตองอาศัย 
การบริหารราชการแผนดินแบบประชาชนมีสวนรวมหรือที่เรียกวา “ประชารัฐ” ซึ่งเปนแนวทางในการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันบุคคลใดออกไป ทุกคนจะตอง
รวมมือกันในการปกปองแผนดิน และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนา
มั่นคงและย่ังยืน โดยรัฐจะทําหนาที่อํานวยความสะดวก สนับสนุน เปดชองทางใหภาคราชการ  
ภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และส่ือมวลชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยลักษณะสําคัญของประชารัฐมีดังนี้ 

๑) ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น สังคม 
และประเทศ  

๒) การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใชหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่อง ในทุกระดับ 

๓) การดําเนินงานของภาครัฐ มีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิผล คุณภาพ 
และประสิทธิภาพ รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

๔) ทุกสวนของสังคม ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมเปน “ภาคีการพัฒนา” โดย
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เมื่อวิเคราะหคาํวา “ประชารัฐ” กับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญพบวา ประชารัฐจะมีสวนชวยใหการแกไขปญหาเปนรูปธรรมและประสบผลสําเร็จอยางดีย่ิง 
กลาวคือ การสรางเครือขายประชารัฐจะเปนกลไกสําคัญท่ีเชื่อมโยงและเสริมสรางการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน เมื่อทุกฝายเขามารับรู ตรวจสอบ สอดสองพฤติกรรมท่ีเปนพิษภัยตอระบบราชการ และ
รวมกันแกไขปญหาระบบอุปถัมภ ก็ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการบรหิารงานดานตาง ๆ ได เปนผล
ใหระบบการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และประชาชนเกิดความศรัทธา
และเชื่อมั่น 

โดยสรุป การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยนั้น หากจะเริ่มตนจาก 
การบังคับใชกฎหมายเพียงอยางเดียวไมอาจจะสําเร็จได เพราะเปนเพียงการสรางกติกาเพ่ือใหเปนอุปสรรค
ตอการใชอุปถัมภเทานั้น ซึ่งในทายท่ีสุดคนในสังคมจะหาชองทางหรือโอกาสกาวขามผานอุปสรรคนั้นไปได  
ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ทุกภาคสวนตองยอมรับในปญหารวมกัน และเห็นพองกันวาการนําเอาระบบอุปถัมภมา
ใชในระบบราชการในทางท่ีผิดเปนส่ิงท่ีสรางความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารราชการแผนดิน 
และการพัฒนาประเทศ ซึ่งเมื่อทุกภาคสวนและทุกคนในระบบมีความเห็นรวมกันแลววาเปนส่ิงไมดี  
ก็จะปลูกฝงความรู และทัศนคติใหมท่ีเปนการตอตานระบบอุปถัมภขึ้น จนกอเกิดเปนพฤติกรรมระดับบุคคล
และระดับกลุมหรือองคกร จากนั้นก็จะชวยกันปองกันและปองปรามเพ่ือไมใหบุคคลใดมาใชระบบอุปถัมภ 
โดยสรางกฎเกณฑหรือมาตรการทางสังคม (Social Sanction) ซึ่งเปนมาตรการอยางไมเปนทางการขึ้นมาใช 
รวมท้ังการตรวจสอบกันเองภายในองคกร จนพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการอยางเปนทางการขึ้น ไดแก 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง เปนตน ซึ่งหากบุคคลใดท่ียังยึดติดกับการอุปถัมภ ไมพ่ึงพาความรู
ความสามารถของตนในการปฏิบัติ งานราชการก็จะถูกลงโทษทั้ งทางสังคมและทางกฎหมาย 
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เพ่ือเปนเย่ียงอยางใหผูอื่นเกรงกลัวและไมกลาท่ีจะกระทําผิดอีกตอไป และในทายที่สุด การใชระบบ
อุปถัมภก็จะลดลงและอาจหมดไปจากระบบราชการไทยในท่ีสุด 
 

  
 

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ปญหาระบบอุปถัมภเปนปญหา 
ท่ีหลายประเทศไดเคยประสบปญหามากอน แตไดกาวขามผานมาไดดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน  
ท้ังจากการใชกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน มาตรการทางสังคม รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจังเครงครัด อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาระบบอุปถัมภของประเทศไทยคงไมสามารถนํา
ตนแบบของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใชไดทั้งหมด เพราะแตละประเทศตางก็มีวัฒนธรรม คานิยม 
ทัศนคติท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การแกไขปญหาระบบอุปถัมภของไทยนั้น จึงจําเปนตองออกแบบให
เหมาะสมกับความเปนไทย มีองคประกอบครบทุกดานทุกมิติอยางสมดุลจากนั้นแปรไปสูทัศนคติท่ี
ถูกตองเขาสูการประยุกตใชเปนตัวบทกฎหมายโดยออกแบบใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของประชาชน
ทั้งนี้ จากการวิเคราะหความหมายของคําวารูปธรรม และหนทางสูความเปนรูปธรรม คณะกรรมาธิการ
วิสามัญไดจึงไดกําหนดแนวคิดการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมออกเปน ๘ ดานที่สําคัญ ดังนี้ 

๖.๒.๑ ดานคานิยมและวัฒนธรรม 
๑) ควรรณรงค ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนไทยอยางตอเนื่องและจริงจัง 

เพ่ือใหรูจักแยกแยะระหวางการอุปถัมภท่ีดี มีท่ีมาจากการมีน้ําใจ ชวยเหลือ เอื้ออาทรกันในสังคม  
กับระบบอุปถัมภที่ไมดีหรือท่ีถูกนํามาใชเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนสวนตนและพวกพอง  

๒) ควรรณรงคและเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการและเจาหนาท่ี 
ของรัฐโดยชี้ใหเห็นผลเสียหายของระบบอุปถัมภ ตองสรางคานิยมหรือทัศนคติใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหมีจิตสํานึกรกัคุณธรรม มีจริยธรรม มีความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการ
ใหอุปถัมภและการรับอุปถัมภ ดวยการทําใหเกิดความละอายใจที่จะใหหรือรบัการอุปถัมภและการทําให
เกิดความเกรงกลัวผลเสียหายท่ีจะตามมา และการกําหนดเปนส่ิงที่ควรปฏิบัติและส่ิงท่ีไมควรปฏิบัติ  
(Do & Don’t) ไวเปนหลักปฏิบัติ เพ่ือสรางมาตรฐานรวมกันในการปฏิบัติงานของสวนราชการทุกแหง 

๓) ควรรณรงคและปลูกฝงใหประชาชนและขาราชการรูจักการพ่ึงพาตนเองมากกวา
พ่ึงพาบุคคลอื่นเปนสําคัญ ใหยึดถือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดละกิเลส ความโลภ โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู และคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือลดผลกระทบ 
ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการ 

๔) การสนับสนุนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในระบบราชการ โดยการใหรางวัล
เพ่ือเปนการยกยองชมเชยผลจากการประกอบคุณงามความดี และเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีใหกับบุคคลอื่น ๆ  
ในองคกรไดยึดถือเปนแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจใหเปนคนดี เมื่อเปนคนดีก็ควรไดรับแตส่ิงท่ีดี  
โดยไมจําเปนตองไปประจบสอพลอ พ่ึงพาอํานาจบารมีจากบุคคลใด  

 
 

๖.๒ แนวความคิดการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 
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๕) ควรรณรงคและสงเสริมใหประชาชนมีความรูและสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ใหประชาชนไดรับรู มีสวนรวม และรับทราบหนาท่ีของตนเอง เพ่ือการตรวจสอบและปองกันแกไขการ
ประพฤติมิชอบตาง ๆ เชน  การทําประชามติในแตละโครงการของรัฐท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจมีการทุจริต โดยเปนผลจากบุคคลที่เกี่ยวของที่เติบโตมาจากระบบอุปถัมภ  

๖) ควรรณรงค สรางคานิยมและแนวคิดอยางตอเนื่องในสังคมดวยการใชส่ือ 
และการประชาสัมพันธทุกประเภท เพ่ือการปรับเปล่ียนทัศนะ คานิยมเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการท่ีทําให
เกิดระบบอุปถัมภที่ทําใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมในทุกกรณีใหเปนไปตามทัศนะที่พึงประสงค 

ทั้งนี้  คานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรเปนเรื่อง ท่ีตองใชวิธีการปลูกฝงอบรม  
ผานการพูดคุยและปฏิบัติในหลากหลายชองทาง เพ่ือกระตุนเตือนอยางตอเนื่องใหเกิดขึ้นในสังคมเปน
เวลานาน โดยใชกระบวนการเรียนรู คือ “รับรู เขาใจ ทําได ลงมือทํา สมํ่าเสมอ เกิดประสิทธิผล” 
สําหรับการผลักดันใหเกิดคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหรวดเร็วไดนั้น ตองอาศัยตัวผูบริหารระดับสูง 
เพ่ือกําหนดนโยบายและทําตัวเปนแบบอยางในการนําส่ิงท่ีดี ถูกตองมาบริหาร ปกครอง เพ่ือบังคับ
บัญชาใหเกิดขึ้น   

๖.๒.๒ ดานลักษณะของการเกิดระบบอุปถัมภ 
๑) การกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาของทุกสวนราชการใหมี

ขอบเขตที่ตองยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน เพ่ือเปนการกํากับ ควบคุมและเปนขอพึงระวังตอการใชอํานาจ
ในการตัดสินใจท่ีตองอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประโยชนตอทางราชการ 
อยางแทจริง โดยเฉพาะควรเนนดานหลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
นักบริหารระดับสูงที่ ไมควรใชอํานาจหรือการใชดุลพินิจของตัวบุคคลท่ีมีอํานาจมาพิจารณา  
แตควรกําหนดใหเปนอํานาจในรูปแบบของคณะกรรมการ เพราะถาการไดผูบริหารระดับสูงท่ีดี  
มาจากผลการแตงตั้งที่ดียอมจะเกิดตัวอยางและผลการปฏิบัติท่ีดีใหเกิดขึ้นกับสวนราชการ  

๒) กําหนดมาตรการควบคุมการใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการและผูบริหารในหนวยงานราชการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว เพ่ือปองกันการใชดุลยพินิจ
ท่ีปราศจากความชอบธรรมและเลือกปฏิบัติ  เชน  กําหนดใหมีการบันทึกรายละเอียด ขอคิดเห็น 
ขอพิจารณาเปนลายลักษณอักษรท่ีเปนเหตุผลสนับสนุนการใชดุลยพินิจในการคัดเลือกและแตงตั้งของ
คณะกรรมการและผูบริหารไวเปนหลักฐานอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการใชดุลพินิจไดวา
เปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบ 

๓) ควรสรางกลไกใหเกิดการถวงดุลอํานาจ เพ่ือการตรวจสอบใหเกิดความถูกตอง 
โปรงใสระหวางภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยไมใหเกิดการผูกขาด
อํานาจจากฝายใดโดยเฉพาะภาคราชการ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการของของการบริหารราชการแผนดนิ
แบบประชารฐัที่ดี 

๔) ควรนําระบบคุณธรรม ประมวลจริยธรรม กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ของสวนราชการตาง ๆ ใหครบทุกหนวยงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับการบังคับใชกฎหมายของ
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจที่เกี่ยวของใหสามารถนํามาใชปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ 
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๕) การลดโอกาสของการเกิดและใชระบบอุปถัมภในสังคมขาราชการดวยการลดละ
การประจบสอพลอ การหอมลอมใกลชิด ท้ังตอตัวขาราชการ ครอบครัว ญาติมิตร และบริวาร  
รวมถึงความใกลชิดท่ีทําใหเกิดการเอื้อประโยชนลักษณะอื่น ๆ ในเชิงอุปถัมภ เชน การศึกษารวมกัน 
ในหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยราชการท่ีมีอยูมากมายในปจจุบัน ท่ีตองพึงใหมีการอบรม 
ปลูกฝงและปองกัน มิใหมีการใชประโยชนจากการรูจักสนิทสนมท่ีนําไปสูการแสวงหาประโยชน 
ในทางมิชอบรวมกัน 

๖) การสรางคานิยมใหเกิดขึ้นกับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ใหมุงเนน 
การทํางานโดยยึดถือประโยชนของสวนราชการและประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 
ลดพฤติกรรมท่ีเปนตนเหตุใหเกิดการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการ เชน การใหของขวัญของกํานัล 
การประจบสอพลอ การหอมลอม อันเปนการสรางความสัมพันธสวนตัวโดยมีเปาหมายเพ่ือตําแหนง
หนาท่ีหรือผลประโยชนในอนาคต ทั้งนี้  ขาราชการและประชาชนจะตองปฏิเสธการคบหาสมาคมกับ 
ผูที่มพีฤติกรรมดังกลาว (Social Sanction) เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานท่ีดีใหเกิดขึ้นในระบบราชการ 

๖.๒.๓ ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
๑) ควรกําหนดบทลงโทษ หากเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามมาตรฐานคณุธรรมและ

จริยธรรมใหถือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง หากสันนิษฐานไดวาเปนพฤติกรรมท่ีเขาขาย 
การกระทําอันเปนการยึดถือผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนของประเทศชาติ   
และมีผลประโยชนทับซอนใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ซึ่งถือเปน
ลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมไวในประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือปองปรามการกระทําท่ีอาจเปนการขมขู กล่ัน
แกลง ขัดขวางการรองทุกขขอความเปนธรรม และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมท่ีจะตองถูก
ดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายได 

๒) กรณีขาราชการที่เปนผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจโดยลุแกอํานาจและมิชอบ 
ดวยกฎหมาย กฎ ระเบียบ จนทําใหหนวยงานไดรับความเสียหายจากผลการแตงตั้งที่ไดคนไมเหมาะสม
จนเกิดผลเสียหายตอการปฏิบัติงานของสวนราชการนัน้ ๆ  ใหถือวาพฤติกรรมดังกลาวเปนความผิดวนิยั
อยางรายแรง และกําหนดโทษไวเปนการเฉพาะ นอกเหนือจากบทลงโทษทางอาญาในฐานะเจาหนาท่ีจง
ใจปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบดวยกฎหมายท่ีผูบังคับบัญชาเหลานั้นจะตองมีสวนรับผิดชอบ 
ท้ังนี้รวมถึงกรณีผูบังคับบัญชาท่ีละเลย ไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยรองทุกขของคณะกรรมการพิทักษ
คุณธรรม หรือคําพิพากษาของศาลปกครองดวย 

๓) ควรกําหนดบทลงโทษไวในกฎหมายที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการประเภทตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งหากเกิด
กรณีเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติของกฎหมาย 
เชน การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาเดิมจะ
กระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการผูนั้น ซึ่งถาหากกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของ
กฎหมาย อาจกําหนดใหเปนความผิดวินัยรายแรง และอาจเปนความผิดทางอาญาฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาดวย เปนตน 
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๔) ควรกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐของทุกสวนราชการไวถอื
ปฏิบัติอยางเครงครัดชัดเจนท่ีเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังเชนกฎเกณฑของตางประเทศท่ีสงผลการปฏิบัติ
อยางไดผล  เชน การรับของขวัญหรือรับเล้ียงจากผูอื่น การรับสินบนจากผูอื่นท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
กับหนวยงาน การเลนกอลฟรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับบุคคลภายนอกที่อาจเอื้อตอธุรกิจ  
การใชทรัพยสมบัติสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนตัว การไมใหขาราชการบํานาญเขามาเกี่ยวของหรือ
รับจางบริษัทเอกชนในลักษณะเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในสายงานท่ีตนเคยมีอํานาจในการบริหาร 
อยูเปนระยะเวลาอยางนอยสองปหลังจากเกษียณอายุ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชอิทธิพลและ
ความสัมพันธในเชิงอุปถัมภ แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

๕) ควรแกไขความหมายของคําวา “ทุจริต” ในกฎหมายตาง ๆ ใหมีความหมาย 
เปนสากลเทียบเทากับคําวา “คอรรัปชัน” ของสหประชาชาติ เนื่องจากคําวา “ทุจริต” ตามความหมาย
ของประเทศไทยหมายความเพียงการเอาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเฉพาะ 
เรื่องทรัพยสินเทานั้น แตกตางจากคําวา “คอรรัปชัน” ของสหประชาชาติท่ีหมายความรวมถึงการทุจรติ
ท่ีขัดกับคุณธรรมและจริยธรรม ผลประโยชนทับซอนหรือการซื้อสิทธิขายเสียงดวย ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม
ประ สิทธิภาพในการปองกันและลง โทษผู ท่ี ละ เมิ ดระบบคุณธรรมและใช ระบบอุปถัมภ 
ในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการจนทําใหเกิดความเสียหายตอท้ังระบบราชการและประเทศชาติ 

๖) ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑที่มีอยูอยางเครงครัด โดยเนนใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักคุณธรรมและจริยธรรมดวยการกํากับดูแล
ตรวจสอบและประเมินผลอยางจริงจัง รวมท้ังควรสรางกลไกควบคุมกํากับดูแลใหมีการบังคับใช
กฎหมายของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงการเอาผิดตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติกรรมฝาฝน
ตอหลักเกณฑทั้งในทางวินัยและทางอาญาดวย 

๗) ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกล่ันกรองการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง เชน 
ระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีใหมีแนวทางและหลักเกณฑการปฏิบัติที่มีความเหมาะสมตามระบบ
คุณธรรม เพ่ือปองกันการใชดุลยพินิจการเลือกปฏิบัติ เชน การใชระบบคณะกรรมการในการคัดเลือก 
ที่เปนกลางและอิสระ และสําหรับตําแหนงระดับสูงท่ีสําคัญตอบานเมือง ควรมีการเสนอมายังรัฐสภา
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเชนเดียวกับการเสนอแตงตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผูตรวจการแผนดิน  
เปนตน โดยกําหนดใหมีการตรวจ สอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงดวย 

๘) ควรปรับปรุงกฎหมายในเรื่องวินัยของขาราชการทุกประเภท เพ่ือใหมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางวินัย ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ เพิกเฉยหรือละเลย มิไดปฏิบัต ิ
ตามคําบังคับของศาลปกครองภายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
อยางไรก็ตาม แมวามาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาจัดตั้ง 
ศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกําหนดวา คําพิพากษาของศาลปกครองยอมมีผลผูกพันคูกรณีตองปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาของศาล นับแตวันท่ีกําหนดในคําพิพากษา จึงเปนหนาท่ีของคูกรณีท่ีตองดําเนินการ
ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษาดังกลาว แตในทางปฏิบัติการบังคับคดี
เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครอง ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีจะลงโทษ 
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แกผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจดังกลาว ละเลยและมิไดปฏิบัติ
ตามคําบังคับของศาลปกครองภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

๙) ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือแกไขปญหาระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เอื้อใหเกิด
ระบบอุปถัมภในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ปญหาความไมเปนเอกภาพและมาตรฐานตางกันของ
คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ปญหาการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมโปรงใส และมีการใชระบบอุปถัมภในการสอบคัดเลือก ปญหาการไดบุคคล 
ไมตรงกับสาขามาปฏิบัติงาน ปญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาความยุงยากในการโอน (ยาย) ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปญหา
การขาดดุลยภาพการบังคับบัญชาในการใชอํานาจการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา ๑๕  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งนายกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นมีอํานาจและอิทธิพลในการบริหารงานบุคคลท้ังกระบวนการ และมีการใชอํานาจโดยมิชอบ  
ขาดการตรวจสอบถวงดุลและความโปรงใสมาโดยตลอด 

๖.๒.๔ ดานนโยบายการปฏิบัติราชการ 
๑) ผูนําประเทศผูนําองคกรในระดับสูง และผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางท่ีด ี

ในการสรางระบบคุณธรรมแทนการใชระบบอุปถัมภ โดยการแสดงพฤติกรรมการเปนตัวอยางท่ีด ี
มีการบริหารงานราชการดวยกลไกท่ีเปนระบบ ลดภาระงานท่ีไมจําเปนลง เชน งานสังคมพิธีการ หรือ
งานท่ีไมจําเปนตองเกี่ยวของกับตําแหนงหนาท่ีโดยตรงเพราะจะมีผลกระทบตอการท่ีจะตองหาคนมา
ชวยงานเพ่ิมมากขึ้นในลักษณะผูติดตาม ผูชวยงานหนาหองหรือในสํานักงาน และสุดทายก็จะเกิดผลทาง
ระบบอุปถัมภท่ีจะตองหาตําแหนงท่ีดี ๆ ใหกับคนใกลชิด หรือชวยคนที่ชวยงานของตน สงผลเสียตอ
ขวัญกําลังใจและเกิดคานิยมท่ีไมดีของสังคมขาราชการนั้นท่ียอมหันมาเลือกใชวิธีการวิ่งเตนใหได
ตําแหนงหนาท่ีชวยงานใกลชิดดวยวิธีการของระบบอุปถัมภมากกวาการท่ีจะคิดทํางานตามระบบและ
ขั้นตอนที่กําหนด 

๒) การยกระดับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภใหเปนนโยบายหรือวาระแหงชาต ิ
ในการบริหารราชการแผนดินโดยระบบคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  (Good Governance) ของหนวยงานรัฐ โดยจัดทํามาตรฐานกําหนดแนวทาง 
ในการทํางานใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก ๖ ประการ ไดแก  
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคาและเมื่อกําหนดเปนนโยบายแลวจะตองมีการประเมินผล ตรวจสอบ และมีดัชน ี
ชี้วัดผลการปฏิบัติอยางเปนระบบท่ีเปนรูปธรรม 

๓) กําหนดบทบาทและความสัมพันธระหวางภาคการเมืองกับภาคขาราชการประจํา 
ใหมีความเหมาะสมชัดเจน เพ่ือใหตางฝายตางรูถึงขอจํากัดในความสัมพันธดานการปฏิบัติงานที่มี
ระหวางกัน แมวากฎหมายจะใหอํานาจแกฝายการเมืองในฐานะผูรับผิดชอบตอนโยบายเปนผูมีอํานาจ
ในการแตงตั้งขาราชการระดับสูง สวนฝายขาราชการประจําก็มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและขอส่ัง
การของฝายการเมือง เพ่ือใหการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชนก็ตาม แตตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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๔ )  ควรกําหนดใหมีกระบวนการในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสวนราชการดวยการเชื่อมโยงขอมูลรวมกันท้ังระบบ และตองมีชองทางการเขาถึง
ขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือใหประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขาไปตรวจสอบอันเปนการควบคุม
การใชอํานาจรัฐโดยภาคประชาชนอีกทางหนึ่งจากปญหาที่มาจากระบบอุปถัมภที่นําไปสูความเสียหาย 
เชน การจัดเก็บภาษี การจัดซื้อจัดจาง ตามนโยบายบริหารราชการแผนดินแบบ “ประชารัฐ”  

๖.๒.๕ ดานการบริหารงานบุคคล 
๑) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลระดับชาติ เพ่ือเปน

กลไกในการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  
มีความเปนกลาง เปนหนวยงานอิสระท่ีไมขึ้นกับฝายการเมืองหรืออยูใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร
โดยตรง เกิดความเปนธรรมในการปฏิบัติตอบุคคลทุกคนท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังนี้ อาจเริ่มตน 
จากกระบวนการพิจารณาคัดเลือกในตําแหนงสําคัญตั้งแตระดับอธิบดีและปลัดกระทรวงกอน  
แลวจึงขยายไปยังตําแหนงอื่น ๆ ท่ีสําคัญในสวนราชการ อยางไรก็ตาม กระบวนการไดมาซึ่ง
คณะกรรมการกลางชุดดังกลาวตองมีความโปรงใส เปนธรรม และมีความหลากหลายของผูทรงคุณวุฒิ
ในแตละดานอยางครอบคลุม ตลอดจนสามารถคานอํานาจซึ่งกันและกันไดอยางแทจริง 

๒) ควรมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้ง
ระบบการเตรียมบุคลากร เพ่ือดํารงตําแหนงสําคัญไวลวงหนาอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงตําแหนง 
นักบริหารระดับสูง และควรจัดทําคูมือดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือใชในการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 
ท่ีสอดคลองกับหลักคุณธรรมและการกําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สามารถ
วัดผลไดเปนรูปธรรม เพ่ือการพิจารณาแตงตั้ง โยกยายในทุกระดับและทุกชั้นยศ 

๓) ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการใหมีคณะกรรมการ
พิจารณาในทุกระดับ โดยเฉพาะสวนราชการท่ีตองปฏิบัติงานเกี่ยวของใกลชิดใหการบริการและ 
ความเปนธรรมกับประชาชนควรใหมีภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมเพ่ือความโปรงใสและ 
ตรวจสอบได ประธานคณะกรรมการของขาราชการแตละประเภทควรเปนบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ไดรับการยอมรับจากขาราชการภายในองคกร หรือเปนขาราชการเกาท่ีมาจากการคัดสรรหรือเลือกตั้ง
จากสังคมในสวนขาราชการนั้น ๆ  ท้ังนี้ เพ่ือลดการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมืองและ 
จากระบบอุปถัมภ  

๔) การพิจารณาทบทวนลักษณะปจจัยของกระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาหรือ
แตงตั้ง โยกยายเจาหนาท่ีของรัฐโดยมุงเนนดานความรูความสามารถ ความอาวุโสและปจจัยการ
พิจารณาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑเปนสําคัญ ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใหสามารถวัดไดท้ัง“คนเกง” และ “คนดี” ของเจาหนาท่ีของรัฐแตละคนไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยอาจกําหนดใหมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเปน ๒ กระบวนการ กลาวคือ กระบวนการ
คัดเลือกดวยปจจัยตามกฎเกณฑ และกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เพ่ือเปนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงตําแหนง และควรมีการประเมินคุณสมบัติดังกลาว 
กอนเขาสูกระบวนการแตงตั้งโยกยาย  

๕) การแตงตั้ง โยกยาย และการสับเปล่ียนหมุนเวียนตําแหนงตาง ๆ ตองมี
หลักเกณฑและวิธีการท่ีชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม ลดการใชดุลยพินิจสวนตัวใหนอยท่ีสุด   
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ผูมีอํานาจหรือคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และเล่ือนตําแหนง ตองบันทึกเหตุผลในการใช
ดุลพินิจหรือเหตุผลในการตัดสินใจเปนลายลักษณอักษรโดยละเอียดท่ีจะสามารถชี้แจงตอสังคมไดถึงผล
การพิจารณาเกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการซึ่งเปนท่ียุติแลว ใหสังคมสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดโดยสะดวกและมีสวนรวมในการตรวจสอบได 

๖) ควรสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการโดยอาจเปนจัดตั้งสหภาพ
ขาราชการท่ีมีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง โดยใหองคกรดังกลาวมีหนาท่ีใหความชวยเหลือ 
แกขาราชการผูไดรับผลกระทบหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการใชระบบอุปถัมภในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล รวมท้ังใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน 
ใหคําแนะนํา เสนอแนะชองทางเกี่ยวกับการรองทุกข หรือฟองรองคดีใหกับขาราชการ 

๗) ควรปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
เอกภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยยุบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ./ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) 
ซึ่งกําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเหลือเพียงคณะเดียว  
คือ คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น (ก.ถ.) เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดทิศทาง นโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการและมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สําหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่นในระดับจังหวัด (ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด) ยุบใหเหลือเพียงคณะเดียว คือ คณะอนุกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) เพ่ือทําหนาท่ีในการใหทิศทาง นโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการและมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับที่ ก.ถ. กําหนด  

๘) การพิจารณาแตงตั้ ง  โยกยายตําแหนงของขาราชการประเภทตาง ๆ  
จะตองคํานึงถึงกฎ ระเบียบในการใชดุลพินิจพิจารณาท่ีตองเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมถึงปจจัยที่ใชในการพิจารณาท่ีตองเปนไปตามหลักวิชาการ 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีสังคมท่ัวไปยอมรับ โดยเฉพาะปจจัยพ้ืนฐานท่ีใชในการตัดสินใจ
พิจารณาของขาราชการประเภทตาง ๆ สวนใหญจะเปนในเรื่องของอาวุโส ความรู ความสามารถ  
ประวัติการรับราชการ ผลงาน ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมประกอบกัน ซึ่งจะสามารถ 
สรุปความหมายของปจจัยที่ใชในการพิจารณาเหลานี้ได ดังนี้ 

- ความอาวุโส ไดแก อายุ อายุราชการ เวลาท่ีไดรับยศ/ตําแหนง/ระดับและ 
ระยะเวลาดํารงตําแหนงกอนหนานั้น 

- ความรู ไดแก การศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังในและนอกประเทศ ผลการศึกษา การ
ฝกอบรมเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับตําแหนงท่ีจะพิจารณา 

- ความสามารถ ไดแก ความรูเกี่ยวกับงาน ทักษะในการทํางาน แรงจูงใจ 
ทัศนคติ อุปนิสัย และสมรรถนะ 

- ประวัติการรับราชการ ไดแก เสนทางหรือประสบการณ ท่ีผานมาและ 
ที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะพิจารณา รวมถึงระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

- ผลงาน ไดแก ประสิทธิภาพการทํางาน ประสิทธิผลของผลงาน และชื่อเสียง
จากการทํางาน 

- ความประพฤติ ไดแก ความดีท้ังในและนอกราชการ ศีลธรรม คุณธรรม 
- พฤติกรรมทางจริยธรรม ไดแก คุณสมบัติและจิตสํานึกทางจริยธรรมที่พึงมี 
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ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้ สามารถทราบขอมูลของบุคคลที่พิจารณาไดจากประวัติ
สวนตัวและประวัติการรับราชการที่ตองมีเก็บไวที่หนวยบริหารงานบุคคลของสวนราชการตาง ๆ รวมถึง
ปจจัยบางอยางท่ีอาจไมสามารถบันทึกรวบรวมไวได เชน ทักษะในการทํางาน แรงจูงใจ อุปนิสัย 
ประสิทธิผลของผลงาน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ เหลานี้จะสามารถรูไดจากแบบฟอรม
ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใชวิธีการสัมภาษณ สังเกต และติดตามสอบถาม
พฤติกรรมจากบุคคลตาง ๆ ของหนวยงานนั้น ๆ ได 

สําหรับปจจัยบางอยางท่ีมักจะใชอางเพ่ือการใชระบบอุปถัมภกับการแตงตั้ง 
คนของตน เชน การอาง “ความเหมาะสม” หรือการอาง “เพ่ือประโยชนทางราชการ” นั้น มิใชเปน
ปจจัยท่ีใชวัดหรือประเมินบุคคลดวยขอมูลใด ๆ ได และมิใชเปนปจจัยตามหลักวิชาการ อันเปนสาเหต ุ
ท่ีทําใหเกิดการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการ เปนปจจัยที่ไมไดยอมรับกันในสังคมท่ีดีแตอยางใด 
โดยเฉพาะผูบังคับบัญชาท่ีนํามากลาวอางเชนนี้ สวนใหญมักจะเติบโตขึ้นมาดวยระบบอุปถัมภเชนกัน  
จึงไมตองการท่ีจะใชปจจัยตามหลักเกณฑเหลานี้มาพิจารณา เพราะจะทําใหตนเองขาดความสําคัญ  
ไมมีโอกาสท่ีจะใชดุลพินิจ ความรูสึกสวนตัว เพ่ือการแตงตั้งคนของตนเองได จึงมักเปนการกลาวอาง
ของคนท่ีจะใชระบบอุปถัมภท่ีจะมองวาทุกคนนั้นถือวามีคุณสมบัติเทากัน โดยไมตองการเปรียบเทียบ
ความแตกตางจากปจจัยใด ๆ จะไดเลือกเอาเฉพาะคนของตนมาดํารงตําแหนงและใชการอางเหตุผล  
๒ ประการนี้กันอยู เสมอ  อยางไรก็ตาม หากระบบราชการยังมีความจําเปนตองใชคํ าว า  
“ความเหมาะสม” หรือ “เพ่ือประโยชนทางราชการ” ก็ตองอธิบายไดวาใชปจจัยท่ีนํามาพิจารณา 
ตามหลักกฎหมาย กฎเกณฑและหลักวิชาการอยางใดที่สังคมจะยอมรับและสามารถตรวจสอบได  

๙) การพิจารณา “คนเกง” และ “คนดี” ในการแตงตั้งโยกยายขาราชการ 
แตละครั้งนั้น มักจะมีการพูดถึง วิจารณ กลาวอางกันในสังคมอยูเสมอวาจะวัดกันไดอยางไร เชน การที่
บางคนเรียนหนังสือดีสอบไดลําดับท่ีดีกเ็ห็นวาเปน “คนเกง” เสียแลว โดยไมไดพิจารณาคุณสมบัติดาน
อื่น ๆ ประกอบดวย จึงควรพิจารณาความเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในคุณสมบัติของ “คนเกง” ดังนี้ 

“คนเกง” หมายถึง เกงคิด เกงคน เกงงาน 
เกงคิด คือ ความรอบรู ความมีไหวพริบปฏิภาณ สติปญญา ความนึกคิด  

ความเฉลียวฉลาด ความเขาใจในปญหา การแกปญหา การมีวิสัยทัศน 
เกงคน คือ การปกครองบังคับบัญชา ดูแลทุกข สุข ใหความเปนธรรม  

เปนที่รักใคร ยอมรับจากบุคคลทุกระดับ 
เกงงาน คอื ความสามารถ สมรรถนะในการทํางาน ผลงานท่ีปฏิบัติ ความสําเร็จ

ของงาน ชื่อเสียงที่เกิดจากผลงาน 
“คนด”ี หมายถึง ภูมิรู ภูมิทํา และภูมิฐาน 
ภูมิรู  กับ ภูมิทํา มีความหมายทางคุณสมบัติเชนเดียวกับ เกงคิด เกงคน  

และเกงงานรวมกัน แตการท่ีจะยอมรับ “คนเกง” นั้น ๆ วาเปน “คนดี” ดวยแลว จะตองเพ่ิมการมี
คุณสมบตัิดานภูมิฐาน ท่ีหมายถึง ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม อุปนิสัย บุคลิกภาพ การเขาสังคม 
ครอบครัว วงศตระกูล ตาง ๆ เหลานี้ดวย   

แมวาปจจัยการพิจารณา “คนเกง” และ “คนดี” จะไมสามารถวัดกันไดออกมา
เปนตัวเลขหรือปริมาณ แตหากการพิจารณาแตงตั้งของหนวยราชการไดมีการพิจารณาคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  
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เหลานี้ไดครบถวนหรือไดมากท่ีสุดแลว การพิจารณาแตงตั้ง โยกยายครั้งนั้น ๆ ก็จะไดบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ีผานการพิจารณาดวยหลักคุณธรรมและปจจัยตาง ๆ ท่ีสังคมยอมรับก็จะสามารถรักษา 
สงเสริม “คนเกง” และ “คนดี” ไว เพ่ือประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานของสวนราชการและ
ประเทศชาติได  

๑๐) ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีใชในการบริหารงานบุคคลของ 
สวนราชการทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพการบังคับใชท่ีเหมาะสม เกิดผลและประโยชนในทางปฏิบัต ิ
ท่ีดีตอขวัญกําลังใจของขาราชการสวนใหญ เชน การแกไขพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีผลบังคับกับขาราชการสวนใหญเกือบทุกกระทรวงที่ใหอํานาจในการยายขามกระทรวง
หรือการอางเหตุผล “เพ่ือประโยชนทางราชการ” ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูมีอํานาจใชระบบอุปถัมภ
เพ่ือประโยชนของพวกตน  

๑๑) สวนราชการควรมีตําแหนงสวนกลางหรือตําแหนงผูทรงคุณวุฒิในหนวยงาน  
เพ่ือรองรับปญหาดานการบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีมีปญหาการปฏิบัติตนมีบุคลากรท่ีไมเหมาะสมกับ
ตําแหนง ไมเปนที่ยอมรับของสังคมหรือบุคคลที่อยูระหวางการถูกสอบสวนหรือถูกชี้มูลความผิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  

๖.๒.๖ ดานกระบวนการใหความเปนธรรม  
๑) ควรมีการจัดตั้งองคกรคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติโดยใหมี

อํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยเรื่องรองทุกข และคุมครองระบบคุณธรรมใหกับ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท เพ่ือใหระบบพิทักษคุณธรรมของทุกสวนราชการเปน
มาตรฐานเดียวกัน มีความเปนธรรมและอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลทุกดาน 

๒) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ในกระบวนการใหความเปน
ธรรมและการเยียวยาของขาราชการแตละประเภท ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติเทาเทียมกัน สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เพ่ือใหผูไดรับผลกระทบเขาถึงกระบวนการไดโดยงาย สะดวกและรวดเร็ว  

๓) ควรกําหนดมาตรการคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐหรือคุมครองพยานในกรณี 
ท่ีมีการรองเรียนผูบังคับบัญชา เพ่ือไมใหไดรับผลรายหรือถูกกล่ันแกลง อันเปนผลจากการรองเรียน 
พรอมท้ังควรมีกลไกภายในองคกรเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบหรือสอดสองพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน 
ตอระบบอุปถัมภ 

๔) ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการพิจารณาคดีปกครองใหรวดเรว็ย่ิงขึน้ โดยในแตละ
ขั้นตอนของการพิจารณาคดีปกครองควรมีการกําหนดระยะเวลาส้ินสุดไว นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูรองทุกข 
ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ควรกําหนดใหผูรองทุกขสามารถฟองคดี
ตอศาลปกครองสูงสุดไดโดยตรงเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาคดีปกครองมีความรวดเร็วย่ิงขึ้น  
และไมเกิดการเสียเวลาที่จะเปนผลเสียตอผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

๕) การเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากคําส่ังทางปกครองตองไดรับความรวดเร็ว
ในทางปฏิบัติใหทันตอสถานการณ และความเปนธรรมท่ีควรไดรับกลับคืนมา เพ่ือเกิดประโยชน 
แกผูไดรับความเสียหายและเปนท่ียอมรับของสังคมทั่วไป 

๖) ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมกการพิทักษระบบคุณธรรม  
ควรมีวิธีการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย เพ่ือทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองและการบรรเทา
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ทุกขชั่วคราวคลายวิธีการในศาลปกครอง และควรเปดเผยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรมใหสังคมไดรับทราบ เพ่ือความโปรงใสและเปนกรณีตัวอยาง 

๗) ควรกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งสวนใหญเปนระดับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา  
และเปนตนเหตุของการถูกฟองคดีหรือรองทุกขจะตองเปนผูรวบรวมขอมูลเอกสารแกตางตอศาล
ปกครองเอง แทนการขอพนักงานอัยการเปนทนายตอสูคดี เพราะเปนการฟองตอบุคคล มิใชหนวยงาน 
ท้ังนี้เพ่ือลดเวลาในการรวบรวมขอมูลเอกสารการศึกษาความเปนมาและการไตสวนในคดีตอศาล
ปกครอง เนื่องจากพนักงานอัยการไมใชเจาหนาที่ที่เปนตนเหตุที่เกี่ยวของโดยตรง ทําใหตองใชเวลานาน
ในการดําเนินการ สงผลใหการพิจารณาคดีลาชาและคางสะสมเปนจํานวนมาก  

๖.๒.๗ ดานสังคม 
๑) สรางระบบการตรวจสอบท่ีเขมแข็งและเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานภาครัฐ 

ตามเจตนารมณของ “ประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงคใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เชน การแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเขามาดํารงตําแหนง ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอน ผลคําวินิจฉัยและ 
คําพิพากษาคดีทางปกครองที่ถึงท่ีสุดแลว 

๒) ควรมีการสรางผูนําตนแบบและผูนําทางความคิดของประชาชน โดยสะทอน
บทบาทการรับรูใหกับสังคมเพ่ือกระตุนและสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับภาคประชาสังคม  เชน ในสวน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควร ใหมีการปลูกฝงคานิยมความเปนเจาของทรัพยากรของชาติรวมกัน  
เชน การกอสรางถนน หรือสรางระบบสาธารณูปโภคสวนรวม เปนตน โดยประชาชนจะตองสามารถ 
มีสวนรวมแสดงความเห็นหรือคัดคานได 

๓) การสงเสริมภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และส่ือมวลชนเขามามีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐ สรางความตระหนักตอหนาท่ีในการตรวจสอบ 
ในลักษณะการบริหารบานเมืองแบบ “ประชารัฐ” เพ่ือเปนกระจกเงาสะทอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รัฐและหนวยงานราชการที่มีผลกระทบตอประชาชน รวมท้ังควรใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการใหมากท่ีสุด เพ่ือการติดตามตรวจสอบท่ีโปรงใส และปกปดขอมูลใหนอยท่ีสุด ยกเวน
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ อีกทั้งควรใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 
สะดวก และรวดเร็ว 

๔) ควรสรางชองทางในการแจงเบาะแสการกระทําผิด การทุจริตคอรรัปชัน และการ
ใชระบบอุปถัมภภาครัฐใหภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และส่ือมวลชน รวมท้ังตองมีมาตรการ 
ในการคุมครองผูแจงเบาะแส ดังเชนกฎหมาย Whistleblower ของประเทศอังกฤษ 

๕) ส่ือมวลชนควรนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภ  
การทุจริตคอรรัปชัน ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ผลของคดีความตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น การลงโทษ
ผูกระทําผิดใหสาธารณชนไดรับรู รวมท้ังเผยแพรเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การประกอบคุณงามความดี 
หรือบุคคลตนแบบในสังคมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือใหสังคมเกิดการตื่นตัว รับรู เขาใจในส่ิง 
ที่ดีงาม และปฏิเสธบุคคลท่ีใชระบบอุปถัมภท่ีเขามามีอิทธิพลและอํานาจตักตวงผลประโยชนจาก
สวนรวมไปเปนของพวกตน 
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๖.๒.๘ ดานวิชาการ 
๑) ควรจัดทําหลักสูตรการอบรมปลูกฝงในวิชาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หนาท่ีพลเมือง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหเปนหนึ่งในวิชาบังคับของการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดวยความมุงหมาย ดังนี้ 

- หลักสูตรสําหรับชั้นประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษา“วัยรุนไทยเรียนไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นอุดมศึกษา “บัณฑิตไทยรูไปไมโกง” 

ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง ๓ ระดับ ตองมีเนื้อหาที่สอดรบัเชื่อมโยงกันจากคุณธรรมขัน้พ้ืนฐาน
ไปจนถึงคุณธรรมเฉพาะในแตละวิชาชีพ เพ่ือใหเปนการปลูกฝงคุณธรรมไปตลอดชีวิต โดยใหความสําคัญ
กับการฝกปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณชีวิต 

๒) รัฐบาลตองใหความสําคัญกับบทบาทภาคประชาชนและองคกรภาคีเครือขายภาค
ประชาชน โดยภาครัฐตองเปดโอกาสหรือสรางชองทางใหองคกรภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมี
บทบาทในการตรวจสอบองคกรภาครัฐตามหลักการ “ประชารัฐ” นอกจากนี้ รัฐตองจัดหลักสูตรการ
เสริมสรางความรูความเขาใจหลัก ๖ ประการของหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม  
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา รวมท้ังความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหกับองคกรภาคประชาชน เพ่ือขยายความรู 
ความเขาใจไปสูประชาชน 

๓) สถาบันการศึกษาระดับสูงของทางราชการ เชน สถาบันพระปกเกลา วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร ท่ีมีบทบาทในการจัดหลักสูตรสําหรับอบรมปลูกฝงนักการเมือง นักบริหาร และ
ขาราชการระดับสูง ควรจัดหลักสูตร กิจกรรม และวางกรอบของหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกสาธารณะ
อยางแทจริง โดยเนนท่ีการปลูกฝงคานิยมหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและหลักการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตนใหกับนักการเมือง ขาราชการ
ระดับสูงและภาคเอกชนท่ีรวมเขาศึกษาอบรมเพ่ือการสรางจิตสํานึกท่ีดีท่ีไมควรใชโอกาสของความ
ใกลชิดสนิทสนมที่จะนําไปสูการแสวงประโยชนในทางมิชอบรวมกัน 

๔) การจัดฝกอบรม ปลูกฝงใหกับสวนราชการท่ัวไปนั้น สวนราชการท่ี เปน 
หนวยงานหลัก เชน สํานักงาน ก.พ. หรือการอบรมภายในสวนราชการนั้น ๆ จะตองเนนการสราง
จิตสํานึกท่ีดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และผลเสียหายจากระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นกับสวนราชการและ
ประเทศชาติที่ทําใหเกิดการรับรู เขาใจ และพึงปฏิบัติไดจริง 

๕) การจัดฝกอบรม ปลูกฝงใหกับขาราชการของรัฐในทุกภาคสวนใหมีสวนรับรูถึง
กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ คําส่ังตาง ๆ ท่ีสวนราชการตองถือปฏิบัติในดานการบริหารงานบุคคลของ
สวนราชการตนอยูเสมอ เพ่ือใหยึดถือความถูกตองและรับรูในผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีขาราชการควรจะมี
สิทธิไดรับอยางถูกตองและเปนธรรม  
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ในอดีตระบบราชการไทยจะปกครองบังคับบัญชาและบริหารงานบุคคล โดยอาศัย

อํานาจและหลักธรรมของผูปกครองประกอบกับจารีตประเพณีเปนหลักเกณฑในการบังคับบัญชา  
ซึ่งผูปกครองแตละคนมีคุณธรรมประจําใจและมาตรฐานท่ีตางกัน จึงทําใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลในอดีตมักเปนไปในลักษณะของการอุปถัมภที่ไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถ
ของบุคคลและอาศัยเหตุผลทางการเมือง ความไววางใจและความพอใจเปนเกณฑ เมื่อผูมีอํานาจ
ปกครองยึดแนวทางปฏิบัติทํานองดังกลาว และมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามาบริหารงานของรัฐ
จึงอาจเปนเพ่ือประโยชนของพรรคพวกของตนซึ่งเปนคนกลุมนอย ผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ
จึงไมมีโอกาสไดรับการพิจารณาคุมครองเทาที่ควร  

ตอมาระบบราชการไทยมีความพยายามจัดระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐ 
ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความเสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ หลักความมั่นคง
ในอาชีพการงาน หลักความเปนกลางทางการเมือง เพ่ือใหความคุมครองแกขาราชการใหมีความมั่นคง
ในการรับราชการ และสงเสริมใหขาราชการทํางานไปไดดวยดีเนื่องดวยตระหนักถึงความเปนธรรม 
ที่ตนไดรับจากการทํางาน ท่ีผานมา แมวาจะมีการกําหนดสาระสําคัญในการใชระบบคุณธรรม 
เพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และกฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิเชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือใหหนวย
ราชการไดยึดถือและปฏิบัติตามระบบคุณธรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐไว รวมท้ังมีกฎเกณฑ
ระเบียบตาง ๆ อีกมากออกมาใชบังคับ แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูมีอํานาจในระบบราชการกลับไมยึดถือ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจังเครงครัด ดังนั้น เพ่ือเปนการขจัดระบบอุปถัมภใหหมดไปจาก 
ระบบราชการไทยอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเห็นควรเสนอใหเปน “วาระแหงชาติ”  
โดยมีการกําหนดกรอบแนวคิดยุทธศาสตรและการดําเนินการวาระเรงดวน เพ่ือใหไดรับการตอบสนอง
ท้ังในทางระดับกฎหมายลงสูภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ อันจะเกิดผลดีแกประชาชนและประเทศชาติ
ตอไป 

๖.๓.๑ การเสนอใหการแกปญหาระบบอุปถัมภเปนวาระแหงชาต ิ
ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมาจะพบวาหากมีปญหาในเรื่องใดที่มีผลกระทบ 

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นในประเทศไทยและเปนปญหาระดับมหภาค  
อันสงผลกระทบท้ังตอประชาชน ประเทศชาติ และสังคมในวงกวาง และเกิดขึ้นซ้ํา ๆ หลายครั้ง มักจะมี
ผูเสนออยูเสมอวาตองการใหรัฐบาลกําหนดเรื่องนั้นเปน “วาระแหงชาติ” เพราะเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้น
เปนส่ิงท่ีรัฐบาล ทุกภาคสวน และประชาชนตองรวมมือกันทําอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด 
การแกไขปญหา การสงเสริม การวางนโยบาย การดําเนินการในดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม  

ท้ังนี้ การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จากการรับฟงความคิดเห็น
ของผูแทนจากสวนราชการ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน ส่ือมวลชน และผูทรงคุณวุฒ ิ
ท่ีไดมาใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ การจัดสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังการทบทวน
ขอมูลวรรณกรรมและขาวสารท่ีปรากฏ ก็พบวา ปญหาการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการที่เปน

๖.๓ การเสนอใหเปนวาระแหงชาติและการดาํเนินการในวาระเรงดวน 
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ตนเหตุของการเกิดทุจริตคอรรัปชัน เปนส่ิงท่ีหลายฝายเห็นพองตองกันวาเปนปญหารุนแรงและสราง
ความเสียตอประเทศชาติอยางใหญหลวงดังที่คณะกรรมาธกิารวิสามัญไดวิเคราะหมาแลวในบทที่ผานมา 
ท่ีตองเรงแกไขปญหาอยางจริงจังและเปนระบบ  

การที่จะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวใหประสบความสําเร็จดวยดีนั้น จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่ือมวลชน ในลักษณะ
ประชารัฐ ดังนั้น เพ่ือใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ และเพ่ือให
การแกไขปญหาดังกลาวประสบผลสําเร็จดวยดี คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเห็นสมควรมีขอเสนอแนะท่ี
สําคัญ คือ “การกําหนดใหการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการ เปน วาระแหงชาติ”  
ซึ่งเมื่อกําหนดเปนวาระแหงชาติแลว ก็จะทําใหเกิดผลกระตุนใหเกิดสํานึกในการนําไปปฏิบัติ  
ท้ังในทางระดับกฎหมายลงสูภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ผลดีจะเกิดแกขาราชการ ประชาชน 
และประเทศชาติอยางไมเคยปรากฏมากอน เพราะเมื่อระบบราชการปราศจากการใชระบบอุปถัมภ ก็
จะทําใหระบบราชการมีขาราชการท่ีเปนทั้งคนเกงและคนดีในระบบ สวนราชการตาง ๆ ไดผูมีความรู
ความสามารถมาเปนผูนําองคกรและผูบริหาร ซึ่งจะทําใหยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศชาตไิดรับการ
ตอบสนองอยางเปนรูปธรรม นานาประเทศเกิดความเชื่อมั่น ประชาชนจะมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น และ
ประเทศชาติจะมคีวามเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืน โดยการกําหนดเปนวาระแหงชาตนิั้น มีวาระ
ที่ตองดําเนินการตาง ๆ คอื 

- การปลูกฝงและสรางคานิยมใหประชาชนมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักหนาท่ีตอบแทนคุณแผนดิน มีระเบียบ วินัย เสียสละ และยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภในระบบราชการ  
ไมเมินเฉยตอการทุจริตคอรรัปชัน โดยเริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญ เพ่ือทําใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมือง 
ที่มีคุณภาพ และมีคานิยมที่ถูกตอง ซึ่งเปนรากฐานเบื้องตนที่สําคัญในการปองกันและแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภที่ไดผลดีที่สุด 

- การปฏิรูประบบราชการใหมีความโปรงใสตรวจสอบได ปราศจากการใชระบบ
อุปถัมภที่เอื้อประโยชนตอพวกพอง โดยกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ หรือรณรงคอยางจริงจังตอเนื่อง
ในเรื่องเกี่ยวกับคานิยมท่ีดีเกี่ยวกับขาราชการ ท่ีใหความสําคัญกับความซื่อสัตยสุจริต ตั้งมั่นอยูใน
คุณธรรมจริยธรรม ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน  
ทุกขั้นตอนของระบบราชการตองโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ ไมเอื้อประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง  

- การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามกฎระเบียบท่ีถูกตองโดยระบบการสรรหา คัดเลือก แตงตั้ง โยกยาย และพัฒนาบุคลากรของ
รัฐตองโปรงใส เปนธรรม ปราศจากการใชดลุพินิจตามอําเภอใจ และมีหลักฐานในการพิจารณาท่ีปรากฏ
เปนลายลักษณอักษรชัดเจนเปดเผยได เพ่ือใหระบบราชการสามารถคัดสรรไดทั้งคนดี คนเกง มี
คุณธรรม และศกัยภาพสูงเขามาทํางาน 

- การเชิดชูบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการใหรางวัลเพ่ือเปนการยกยอง 
ผลจากการประกอบคุณงามความดี และเพ่ือเปนตัวอยางท่ีใหกับบุคคลอื่น ๆ ในองคกรไดยึดถือ 
เปนแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจใหเปนคนด ีเมื่อเปนคนดีก็ยอมไดรับแตส่ิงที่ด ีโดยไมจําเปนตองพ่ึงพา
อํานาจบารมีจากบุคคลใด ตลอดจนเพ่ือลดการทุจริตคอรรัปชัน 
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- การเรงรัดปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐของ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันและใหมี
มาตรการปองกันการใชระบบอุปถัมภ สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยาย
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
เครงครัด 

- การเรงรัดปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการใหความเปนธรรม 
จากปญหาระบบอุปถัมภของขาราชการ กําหนดบทลงโทษ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ หากมีการใช
ดุลพินิจโดยลุแกอํานาจและมิชอบดวยกฎหมายทําใหระบบราชการเสียหาย เพิกเฉยหรือละเลย  
มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองภายในเวลาท่ีเหมาะสม หรือเจาหนาท่ีของรัฐจงใจปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบดวยกฎหมายโดย ใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการใหความเปนธรรมใหเขาถึง 
ไดงาย มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัย และลดระยะเวลา เพ่ือใหกระบวนการเปนไปอยางรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น ตลอดจนปรับปรุงระบบการชวยเหลือและเยียวยาใหเกิดขึ้นอยางทันทวงที มีกลไกในการคุมครอง
พยาน ปราศจากการแทรกแซงหรือการใชอํานาจเพ่ือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  

- การยกระดับการบังคับใชกฎหมายใหเขมขน จริงจัง และเครงครัด โดยตอง
ดําเนินการลงโทษบุคคลท่ีกระทําความผิดอยางจริงจัง หากบุคคลใดไมปฏิบัติตามกฎหมายจะตองมี
บทลงโทษท่ีสมควรตอความผิด รวมท้ังตองเผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการ 
ท่ีเกิดขึ้นใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือสรางความตระหนักใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
ที่อาจเกิดขึ้น 

- การอํานวยความสะดวกใหภาคประชาชนและส่ือมวลชนไดมีโอกาสเขามา
ตรวจสอบการทํางานและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอดําเนินงานของภาครฐั โดยสวนราชการ
ตองจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ มีชองทางการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ  

- การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยกําหนดใหวิชาที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ 
หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หนาท่ีพลเมือง หลักเศรษฐกิจพอเพียง การคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนเปนวิชาบังคับเรียนท้ังระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
และระดับอุดมศึกษา โดยเนนการปฏิบัติอบรมปลูกฝงใหเขาใจยอมรับโดยไมเนนการทองจํา  
และควรมีกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง ๓ ระดับ ตองมีเนื้อหา
ในทุกเรื่องที่สอดรับเชื่อมโยงกัน 

 ๖.๓.๒ กรอบแนวคิดยุทธศาสตรเพ่ือการแกไขปญหา 
ผลจากคานิยมระบบอุปถัมภของไทยท่ีเปนคานิยมดั้งเดิม และเปนคานิยมที่ไมไดให

ความสําคัญตอประโยชนสวนรวม แตเนนความสัมพันธสวนตัว ทําใหคนไทยไดรับการปลูกฝง 
ใหเห็นแกประโยชนพวกพอง มากกวาการยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตองและประโยชนสวนรวม จึงเปนสวน
สําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน การใชเสนสายเพ่ือใหสิทธิพิเศษ การเลือกปฏิบัติ การใช
อํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น คานิยมในระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยจึงเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ   
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การปองกันและแกไขปญหาระบบอุปถมัภใหเกิดผลสําเร็จนั้น ตัวแปรสําคัญจึงขึ้นอยู
กับ “คน” ซึ่งเปนผูใหอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ ดังนั้น “คน” จึงมีบทบาทสําคัญในการชวยปองกัน 
การใชอุปถัมภอยางย่ิง เพราะการปลูกฝงคานิยมท่ีดีและคุณธรรมจริยธรรมในตัวคนจะเปนเครื่องมือ 
ในการปองกันไดอยางแทจริง เพราะถา “คน” ไมยอมรับและปฏิเสธการใชระบบอุปถัมภ รวมท้ังยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม ก็จะสงผลใหการใชเสนสาย การเลือกปฏิบัติ การใชอํานาจโดยมิชอบตาง ๆ เหลานี้
ลดลงและหมดไปในท่ีสุด    

ในทางสังคมจิตวิทยา Max Weber ไดอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมไว
วา อิทธิพลของความคิด ความเชื่อ และบุคลิกภาพของคนในสังคมภายใตสังคมท่ีใชความมีเหตุผล 
จะทําใหบุคคลมีความนาเชื่อถือ ซื่อสัตย สุจริต ยอมรับส่ิงใหมและสามารถเปล่ียนแปลงเขาสูสภาวะ
แวดลอมใหม ๆ มีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมตามมา หรือ Everett E. Hagen ก็ไดมีแนวคดิ
ท่ีสอดคลองกับ Max Weber วา บุคลิกภาพของคนในสังคมดั้งเดิมมีลักษณะตายตัวท่ีถูกกําหนด 
โดยกลุมสังคม ตองมีการส่ังการดวยการบังคับบัญชา ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และการประดิษฐ
คิดคน เพราะคนเหลานัน้มองโลกตามยถากรรมมากกวาท่ีจะมองโลกแบบวเิคราะห และตองการควบคมุ
ใหเปนไปตามที่คิด ซึ่งเปนผลทําใหสังคมแบบดั้งเดมิไมมกีารเปล่ียนแปลงมากนัก สวนบุคลิกภาพของคน
ในสังคมใหมมีความสรางสรรค อยากรูอยากเห็น เปดรับประสบการณใหม ๆ มองโลกที่อยูรอบตัว 
อยางมีเหตุมีผล เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพของคนในสังคมดั้งเดิม
สามารถท่ีจะเปล่ียนไปสูบุคลิกภาพของคนในสังคมใหมไดโดยใชวิธีการถอดถอนสถานภาพ  
(Status Withdrawal) ดวยการนําเอาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจจากสังคมสมัยใหม 
เขาไปแทรกหรือแทนท่ีในสังคมดั้งเดิม และยังไดเสนอวา การเปล่ียนแปลงของสังคมอาจทําไดจากการ
เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของคนในสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแตวัยเด็ก 

เมื่อวิเคราะหจากหลักทฤษฎีสังคมจิตวิทยาแลว คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงพบวา 
การแกไขปญหาดวยการเปล่ียนแปลงและแทนที่คานิยมและพฤติกรรมของคนท่ีมีอยูดั้งเดิมท่ีเกิดจาก
ความคุนชินกับการใชระบบอุปถัมภ การเลนพรรคเลนพวก การใชเสนสาย ท้ังจากการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐหรือการบริการประชาชนก็ตาม จะเปนวิธีการท่ีตรงจุดและย่ังยืนมากที่สุด  

เพ่ือใหการดําเนินการแกไขและเห็นภาพท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น คณะกรรมาธิการ
วิสามัญจึงไดพิจารณาและจัดทํากรอบแนวคิดดานสังคมจิตวิทยา เพ่ือการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 
ในระบบราชการไทย โดยผานกระบวนการ “ปลูกฝงคานิยม ปรับปรุงกฎหมาย ปฏิรูประบบราชการ 
สรางการมีสวนรวมภาคประชาสังคม”  โดยไดวิ เคราะหวามีตัวแปรใดในสังคมท่ีสงผลตอ 
การรับรู ความคิดความรูสึก และพฤติกรรมตาง ๆ ของคน ในสังคมบาง มีอะไรที่จะโนมนาวสรางคานยิม
พึงประสงคและปรับเปล่ียนพฤติกรรมคนใหยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยตองสรางใหกลไก 
มีระบบท่ีประสานสอดคลองและเชื่อมโยงกันในการทําหนาที่ และพบวากลไกทางสังคมที่จะมีสวนสําคญั
ที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงคานิยมมีอยู ๑๒ ดาน  โดยมแีนวทางในการขับเคล่ือน ดังนี้ 

 
 



 
- ๒๔๓ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม่ันคง 

ยั่งยืน 

การแกไขปญหาระบบอุปถัมภ

ในระบบราชการไทย 

ใหเปนรูปธรรม 

ครอบครัว 
ปลูกฝงคานิยม เปนตัวอยาง 

ท่ีดีใหลูกหลาน 
ภาคประชาสังคมและประชาชน 

ติดตาม ตรวจสอบ แจงเบาะแส 

สวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
ธรรมาภิบาล 

ผูนําประเทศ 
แสดงเจตจํานงคเปนตนแบบท่ีดี 

 
ภาคการเมือง 

มีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางใน
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ศาสนา 
เผยแผศีลธรรม  
และจริยธรรม 

การศึกษา 
อบรม สั่งสอนความรู ระเบียบแบบแผนที่ดีของสังคม 

ส่ือมวลชน 
เสนอขาวอยางสรางสรรค เปดโปง

การกระทําผิดใหสังคมรับรู 

 

 

 

 

องคกรตรวจสอบภาครัฐ 
ตรวจสอบ ถวงดุลท่ีเขมแข็ง 

องคกรดานตุลาการ  
ควบคุมและลงโทษ 

 

 

องคกรดานนิติบัญญัต ิ
สรางระเบียบ กฎเกณฑในสังคม 

ภาคเอกชน 
บรรษัทภิบาล 

- เลี้ยงดู ปลูกฝง ขัดเกลาสมาชิก ใหมีคานิยม
จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการให
อุปถัมภและการรับอุปถัมภ รูจักผิดชอบชั่วดี 
เปนคนที่มีคุณภาพของสังคม เปนคนดีของ
สังคม 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทําใหเกิด
การ เ ลี ยนแบบและรั บ เอาค านิ ยมที่ ดี  
ตลอดจนคุณธรรมตางๆ ไวในบุคลิกภาพ 
เปนรากฐานของพัฒนาการที่ดีต้ังแตตน 

- อบรม ปลูกฝง ใหเรียนรูระเบียบแบบแผนของสังคม 
สอนใหเด็กและเยาวชน มีจริยธรรม คุณธรรม เคารพ
ในสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติตามหนาที่ของตน เปนพลเมือง 
ที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม  
- ใหความสําคัญกับการคัดเลือกครู เพราะ ครูเปน
ตนแบบที่ดีใหกับเด็กทั้งดานความประพฤติ/ความรู
ดานวิชาการ/บุคลิกภาพ 
- สอนโดยใชกิจกรรม/ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเด็กซึมซับผาน
ประสบการณ บูรณาการลงสูพฤติกรรม สงเสริมใหเด็ก
ไดเขาไปเรียนรูในชุมชน/สังคม  
- จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

ในทุกระดับ เชน ประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง”, 

มัธยมศึกษา “วัยรุนไทย เรียนไปไมโกง” , อุดมศึกษา  

“บัณฑิตไทย รูไปไมโกง”  

- ปลูกฝงศีลธรรมอันดีงามใหกับคนในสังคม โดยยึด
หลักธรรมของศาสนา 
- รณรงค ชวยสรางคานิยมที่ดีและบรรทัดฐานของ
สังคม 
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน/สงเสริม/ใหความรู
เรื่องคานิยมและความดีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยง/
รวมมือกับชุมชน โรงเรียน เพ่ือทําใหเกิดความ
สามัคคี 
 

- ประกาศเจตนารมณ/สรางวาทกรรมเพ่ือแสดง
จุดยืนในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน/
ตอตานการใชระบบอุปถัมภที่คํานึงถึงประโยชนของ
พวกพองจนทําใหบานเมืองเกิดความเสียหาย/ 
ไมยอมรับการโกงในทุกรูปแบบ 
- กําหนดนโยบายใหหนวยงานทุกแหงบริหารราชการ
แผนดิน ดวยระบบคุณธรรม ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  
ยึดประโยชนของประเทศเปนหลัก 
- แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการสรางระบบ
คุณธรรมมาแทนที่การใชระบบอุปถัมภ และใชโอกาส
สําคัญในวาระตาง ๆ ในการสื่อสารกับสาธารณชน
และสื่อมวลชน ลดโอกาสของการหอมลอมใกลชิด 

- กําหนดใหมีประมวลจริยธรรมนักการเมือง/พรรค
การเมือง และมีกลไกกํากับกันเองภายในพรรค  
- พรรคการเมืองตองกลั่นกรองคนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแกประโยชนของ
บานเมือง และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
- เปดเผยบัญชีทรัพยสิน/หนี้สิน/ประวัติการจายภาษี 
- ชวยรณรงค เผยแพร สรางคานิยมที่พึงประสงคให
ประชาชนไดรับทราบ 

- ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับการแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน มีระบบปองกันการคัดสรรที่เกิด
จากระบบอุปถัมภ /สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงต้ัง
และโยกยาย/คุมครองพยานและผูไดรับผลกระทบจากการใชระบบ
อุปถัมภ/การจัดซื้อจัดจาง  
- ติดตามตรวจสอบการทํางานของสวนราชการเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปตามระบบคุณธรรม  
- ต้ังกระทูถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของรัฐบาล
ในเรื่องการใชระบบอุปถัมภ  
- ผลักดัน/สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรดาน 
ตุลาการและองคกรการตรวจสอบภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการใหความเปนธรรม 
 

- ลดข้ันตอนระยะเวลาในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย ไมมีคาใชจายการดําเนินการ เรงรัด
การเยียวยาผูไดรับความเสียหาย 
- เพ่ิมบุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณคดีและความซับซอนของคดี 
ที่เพ่ิมข้ึน และอํานวยความยุติธรรมทางปกครองดวยความรวดเร็วภายใต
กรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด 
- ลงโทษผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาด เพ่ือใหเปนเย่ียงอยางและใหคน 
ในสังคมเกรงกลัวตอผลของการกระทําผิด มีบทลงโทษที่สอดคลองกับ 
ความรายแรงของความผิด 
- เผยแพรผลของคดีใหสาธารณชนไดรับทราบโดยตลอด เพ่ือสรางความ

ตระหนักใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

- ลดข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาใหมี 
ความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย 
ปราศจากการแทรกแซง 
- สรางรากฐานในการตรวจสอบการทุจริต 
คอรรัปชันและขยาย/เชื่อมโยงเครือขายไปยัง
ภาคประชาชน เพ่ือแจงเบาะแส 
- เผยแพรผลการตรวจสอบใหสาธารณชนไดรับ
ทราบโดยตลอด  
- มีมาตรการในการคุมครองพยาน/ผู แจ ง
เบาะแส  

- ใชระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน 
- สรางคานิยมหลักและวัฒนธรรมในองคกร/สรางทัศนคติใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐใหมีจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับ
อุปถัมภ 
- รณรงคใหเกิดวัฒนธรรมไมยอมรับการโกง การเลนพรรคเลนพวก 
การประจบสอพลอ เพ่ือเปนแรงกดดันใหผูกระทําผิด 
- มีระบบการบริหารงานบุคคลที่โปรงใส เปนธรรม  ลดการใชดุลพินิจ 
มีระบบคัดสรรผูบังคับบัญชาที่มีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีให
ผูใตบังคับบัญชาได 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอยางเครงครัด 
- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  
ไมเลือกปฏิบัติ และบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม  
- สนับสนุนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร โดยการใหรางวัล 
เพ่ือเปนการยกยองผลจากการประกอบคุณงามความดี 
- เปดเผยขอมูลขาวสารในระบบราชการอยางเปนระบบมีชองทางการ
เขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
ตาง ๆ 
- สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ  เชน ชมรม 
สมาคม สหภาพที่มีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง เปนกลไกที่จะ
สรางความสมดุลใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารราชการ 

- สรางคานิยมในองคกรและทัศนคติใหพนักงานมี
จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความกตัญูกตเวที
ตอประเทศชาติ  
- สรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐ ตามหลัก
ประชารัฐ  
- สรางมาตรการภายในบริษัทที่ชวยปองกันแกไข 
การทุจริต 
- รณรงคไมยอมรับการโกงในหนวยงาน/เปดเผยรายชื่อ
องคกร/คูคา/นักธุรกิจที่มีปญหา  
 

- ตรวจสอบและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ เพ่ือความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม  
- นําเสนอขาวการใชระบบอุปถัมภ/การทุจริตคอรรัป
ชัน/ผลเสียหายที่เกิดข้ึนใหกับสังคมไดรับรู 
-  มี ร ะบบสนั บสนุ นการผลิ ตและ เผยแพร   
เพ่ือรณรงค สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่ อง เผยแพรคุณงามความดี เรื่ องราว
ประวัติศาสตร เพ่ือหลอหลอมจิตใจใหเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียว รูจักนึกถึงสวนรวม 
- สงเสริมระบบการตรวจสอบกันเองทางวิชาชีพ
สื่อ มีกลไกลงโทษสื่อที่กระทําผิดจริยธรรม/
สนับสนุนสื่อที่ดี  

- เผยแพร รณรงคใหประชาชนพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนับถือ
คนที่คุณงามความดี รูจักเสียสละ ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน รูจักตอบแทนคุณแผนดิน  
รักและหวงแหนตอสิ่งที่เปนของสาธารณะ 
- ตระหนักตอหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐ และนักการเมือง  
- ตองรูเทาทันขอมูลขาวสาร  
- แจงเบาะแสการกระทําผิด/การทุจริตคอรรัปชัน/
การใชระบบอุปถัมภที่สรางความเสียหาย 

ม่ังค่ัง 

 



- ๒๔๔ - 
 

๑) ครอบครัว  
บทบาท 
ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานทางสังคมท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับ 

การพัฒนาคนโดยตรง เพราะการท่ีคนจะเติบโตมีพัฒนาการท่ีสมวัย มีความมั่นคงทางอารมณ  
จิตใจ และสติปญญา เปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ขึ้นอยูกับบทบาทการเล้ียงดูและการขัดเกลา 
จากครอบครัว หากครอบครัวทําหนาที่ไดเปนอยางดี คุณภาพคนในสังคมก็จะมีจุดเริ่มตนที่ดีดวย  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- เล้ียงดู ปลูกฝง สมาชิกในครอบครัวดวยความรัก ความอบอุน และเอาใจใส 

สอนทักษะการใชชีวิตอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
- อบรมสมาชิกในครอบครัวใหมีคานิยมจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม  

มีความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับอุปถัมภ รูจักผิดชอบชั่วดี เปนคน
ที่มีคุณภาพของสังคม และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 

- พอ แม ผูปกครองตองเปนแบบอยางที่ด ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการเล้ียงดู
สรางพ้ืนฐานดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกเดก็ เพ่ือใหเกิดการเลียนแบบและรับเอาคานิยมและพฤตกิรรม
ที่ดี ซึ่งจะเปนรากฐานของพัฒนาการที่ดีตั้งแตตน 

๒) การศึกษา 
บทบาท 
สถาบันการศึกษามีอิทธิพลตอการหลอหลอมความคิดและพฤติกรรมของคน 

ในสังคมโดยเฉพาะตั้งแตในวัยเด็ก รวมท้ังบทบาทของครู เพ่ือน ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน เนื้อหาการเรียน
การสอน และกระบวนการเรียนรูก็จะมีผลตอความคิดและการซึมซับพฤติกรรมของนักเรียน  
จนกลายเปนวิธีคิด วิถีชีวิต และอุปนิสัยดวย  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- อบรม ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูระเบียบแบบแผนของสังคม  

สอนให มีจริยธรรม คุณธรรม มีวินัย เคารพในสิทธิของผูอื่น ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
เปนพลเมืองที่ดี และมีความประพฤติและพฤติกรรมที่ดีงาม  

- ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใหความสําคัญกับเนื้อหาดานคุณธรรม
จริยธรรม เนนการอบรมปลูกฝง เพ่ือใหเด็กซึมซับผานประสบการณ และสงเสริมปองกันมิใหเกิด
พฤติกรรมในการปฏิเสธการใชระบบอุปถัมภในทางท่ีเสียหายและการยกยองคนดีมีคุณธรรมเปน
แบบอยาง รวมทั้งสงเสริมใหเด็กไดเขาไปเรียนรูในชุมชนและสังคม  

- พัฒนาส่ือการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมใหมีความนาสนใจและ
ทันสมัย ผลิตส่ือการเรียนการสอนที่มีรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับชวงวัยเรียน 

- ใหความสําคัญกับกระบวนการในการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพราะ ครูเปนตนแบบที่ดีใหกับเด็กท้ังดานความประพฤติ ความรูดานวิชาการ และบุคลิกภาพ 

- สถาบันการศึกษาตองสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครอบครัว วัด โรงเรียน  
และชุมชน  



- ๒๔๕ - 
 

- จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ เชน ระดับ
ประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง”, ระดับมัธยมศึกษา “วัยรุนไทย เรียนไปไมโกง” , ระดับอุดมศึกษา  
“บัณฑิตไทย รูไปไมโกง”  

๓) ศาสนา 
บทบาท 
ศาสนา เปนสถาบันในสังคมท่ีมีบทบาทอยางมากตอการหลอหลอมความคิดคน

ในสังคมไทย เปนศูนยรวมจิตใจที่ชวยสรางความเปนอันหนึง่อันเดียวกันในสังคม รวมทั้งเปนแหลงเรยีนรู
และถายทอดคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมแกคนในสังคม แตปจจุบันกลับพบเห็นคนไป 
เพ่ือทําพิธีกรรมตาง ๆ ใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเรื่องโชคลาภ อํานาจบารมี วาสนา ซึ่งเปนการสราง
คานิยมท่ีผิดใหแกคนในสังคม ดังนั้น ศาสนาจะตองสอนอบรมคนใหเชื่อในหลักธรรมะ การทําดีไดดี  
เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของชุมชนอยางถูกตองตรงตามหลักของแตละศาสนาอยางแทจรงิ และกลับมาเปน
กลไกในการโนมนาวจิตใจคนในสังคมใหนําหลักศาสนามาเปนหลักในการดํารงชีวิต 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- ปลูกฝงความเชื่อในศีลธรรมอันดีงามใหกับคนในสังคม สอนคนดวยหลักเหตุผล  

หลักธรรมะที่เปนแกนแทของศาสนา  
-  รณรงค  สรางคานิยมที่ดี  ชักนําใหคนใชหลักศาสนามาเปนแนวทาง 

ในการดํารงชีวิต 
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน สงเสริมใหความรูเรื่องคานิยมในผลการประพฤติ

ปฏิบัติที่ดีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงหรือรวมมือกัน ระหวางบาน วัด โรงเรียน  
๔) ผูนําประเทศ 

บทบาท 
ผูนําประเทศ เปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังเปนผูนําใน

การขับเคล่ือนเพ่ือสรางคานิยมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม การกําหนดนโยบาย การประกาศวาระ
แหงชาติ รวมทั้งการจัดทําแผนยุทธศาสตร จึงมีความจําเปนที่ตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําที่มีอํานาจ
ในการส่ังการ เพราะองคกรท่ีสามารถบรหิารใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ลวนแลวแตขึน้อยูกับการ
มีผูนําท่ีดี นาเชื่อถือศรัทธา มีความรูความสามารถ เปนแบบอยางท่ีดี สรางแรงบันดาลใจในการแกไข
ปญหาตาง ๆ อยางสรางสรรคและยืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกตอง  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- ประกาศเจตนารมณ สรางวาทกรรมเพ่ือแสดงจุดยืนในการแกไขปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชัน การตอตานการใชระบบอุปถัมภที่คํานึงถึงประโยชนของพวกพองจนทําใหบานเมืองเกดิ
ความเสียหาย และนโยบายไมยอมรับการโกงในทุกรูปแบบ 

- กําหนดนโยบายของรัฐท่ีสอดคลองและสนับสนุนคานิยมท่ีพึงประสงค  
การยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

- เปนแบบอยางท่ีดีในการสรางระบบคุณธรรมมาแทนท่ีการใชระบบอุปถัมภ  
โดยการแสดงพฤติกรรมตัวอยางท่ีดีและใชโอกาสสําคัญในวาระตาง ๆ ในการส่ือสารกับสาธารณชนและ
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ส่ือมวลชน รวมท้ังการปองกันมิใหครอบครัว ญาติมิตร และผูใกลชิดแสวงประโยชน ใชอิทธิพลท่ีทําให
เกิดการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการ จนทําใหระบบราชการและประเทศชาติเสียหาย 

๕) การเมือง 
บทบาท 
นักการเมือง พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ถือเปนกลไก 

ในการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศและการกําหนดทิศทางการบริหารราชการแผนดิน 
ของระบบราชการ ในกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หากพรรคการเมืองใดทําหนาท่ีไดด ี
มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
นั้นก็จะบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ โดยท่ัวไปแลวภาคการเมืองมีบทบาทท่ีสําคัญในการใหศึกษา
ทางดานการเมืองแกประชาชน กระตุนใหประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการปกครองประเทศตามหลัก
ประชารัฐ โดยผานกิจกรรมหลายลักษณะ เชน จัดอบรม จัดสัมมนา ประชาสัมพันธ แจกจายเอกสาร
หรือใหความรูผานทางส่ือตาง ๆ รวมท้ังยังเปนตัวกลางในการเชื่อมประสานระหวางประชาชน กลุม
ประชาชน หรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจและประสานการทํางานในสังคมรวมกัน 
ตลอดจนการปลุกเราประชาชนใหเกิดความตื่นตัวในการมีสวนรวมทางการเมือง  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- พรรคการเมืองตองกล่ันกรองและเลือกใชคนที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรม เห็นแกประโยชนของบานเมือง และเปนท่ียอมรับของประชาชน สรางนักการเมืองท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังมีกลไกกํากับดูแลกันเองภายในพรรค 

- มีการจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับนักการเมืองและพรรคการเมือง และมี
กลไกในการบังคับใชอยางจริงจังเครงครัด  

- สรางชองทางใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมและตรวจสอบจริยธรรม
นักการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกระดับ จัดทําฐานขอมูลและเปดเผยขอมูลผานเว็บไซต  

- เปดเผยบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และประวัติการจายภาษีใหสาธาณชนไดรับรู 
- รณรงค ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนักในหนาท่ีของตนเองในการ

ตรวจสอบ ติดตามผลงาน และพฤติกรรมนักการเมือง เพ่ือเปนขอมูลของการใชสิทธิ หนาท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

๖) องคกรนิติบัญญัติ  
บทบาท 
องคกรนิติบัญญัติ หรือฝายนิติบัญญัติ เปนสถาบันหนึ่งท่ีมีความสําคัญย่ิงของ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการตรากฎหมาย การควบคุม 
การบริหารราชการแผนดิน การควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ใหเปนไปตามนโยบาย
ที่แถลงไวตอรัฐสภา การใหความเห็นชอบ การสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ เปนตน 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายใหเกิดผลในทางปฏิบัตกิับการแกไขปญหาระบบ

อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน มีระบบปองกันการบริหารงานบุคคลที่เกิดจากระบบอุปถัมภ สงเสริม

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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ระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยาย การคุมครองพยานและผูไดรับผลกระทบจากการใช
ระบบอุปถัมภ  

- ติดตามตรวจสอบการทํางานของสวนราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดนิ
เปนไปตามระบบคุณธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

- ตั้งกระทูถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการบริหารงานของรัฐบาล
ในเรื่องการแกไขปญหาการใชระบบอุปถัมภ และยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

- ผลักดันและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรดานตุลากรและ
องคกรการตรวจสอบภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการใหความเปนธรรม 

๗) องคกรใหความเปนธรรม 
บทบาท 
ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลทหาร คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

(ก.พ.ค.) ในฐานะองคกรใหความเปนธรรม ใชอํานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เปน
กลไกในการระงับขอพิพาทที่ตองดํารงไวซึง่ความยุติธรรม หรือตัดสินลงโทษผูกระทําความผิด เพ่ือรักษา
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และใหความยุติธรรมแกทุกฝาย ดังนั้น การอํานวยความยุติธรรมจึงมี
บทบาทสําคัญตอการแกไขปญหาตาง ๆ ของบานเมืองเปนอยางย่ิง  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองคคณะใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือให 

การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว  สามารถแกไขความเดือดรอนและความเสียหายใหแกขาราชการและ
ประชาชนไดเหมาะสม 

- ลดขั้นตอนวิธีการในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย ไมมีคาใชจายการดําเนนิการ เรงรัดการเยียวยาผูไดรับความเสียหาย  

- เพ่ิมบุคลากร ทั้งจํานวนตุลาการและเจาหนาท่ี เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณ
คดีและความซับซอนของคดีท่ีเพ่ิมขึ้น และอํานวยความยุติธรรมทางปกครองดวยความรวดเร็วภายใต
กรอบเวลาที่ชัดเจน 

- ลงโทษและบังคับคดีใหเกิดผลตามคําพิพากษา ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว รวมท้ังการเยียวยาและคืนความเปนธรรมใหกับผูเสียหาย 

- เผยแพรผลของคดีใหสาธารณชนไดรับทราบโดยตลอด เพ่ือสรางความตระหนกั
ใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด มิใหถือเปนแบบอยาง 

๘) องคกรตรวจสอบภาครัฐ  
บทบาท 
องคกรตรวจสอบภาครัฐ อันไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) คณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และผูตรวจการแผนดิน เปนองคกรอิสระท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ี 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันท่ีมีตนเหตุมาจากการใชระบบอุปถัมภ ดังนั้น การ
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ทํางานขององคกรอิสระตาง ๆ เหลานี้จึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการใหความเปนธรรม โดยปราศจาก
ความรูสึกที่เอนเอียง หรือการใชอิทธิพลแทรกแซง  เพ่ือใหมีความเปนอิสระในการใชดุลพินิจเปนไปโดย
ชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของประชาชน 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
-  การพัฒนาระบบวิธี พิจารณาคดีและระบบไตสวนขององคคณะเกิด 

ความเปนธรรม  มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขความเดือดรอนและความเสียหายใหแก
ขาราชการและประเทศชาตไิดทันเวลา 

- การพัฒนาระบบการดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการรับเรื่องใหมีความ
ชัดเจนโดยมีการกําหนดระยะเวลาการทํางาน และขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ ได การติดตาม
ตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ท่ีเขาสูการพิจารณา ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
ในทุกขั้นตอน 

- การสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูแกประชาชนดานกฎหมายและการอํานวย
ความยุติธรรมท่ีมีมาตรฐานระดับสากล สรางรากฐานในการตรวจสอบ ปองกันและปฏิเสธการใชระบบ
อุปถัมภท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันและขยายหรือเชื่อมโยงเครือขายไปยังภาคประชาชน เพ่ือใหชวย
ตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐหรือแจงเบาะแสการกระทําผิด 

- การเผยแพรขอมูลขาวสาร ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบ และผลการ
ตรวจสอบ รวมท้ังขอยุติของคดีความใหสาธารณชนไดรบัทราบ เพ่ือการสรางจิตสํานึกมิใหเปนเย่ียงอยาง  

- ควรมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส เพ่ือใหขาราชการทั่วไป
และสังคมมีความเชือ่มั่นในกระบวนการยุติธรรมและความเปนธรรมท่ีไดรับ 

๙) สวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
บทบาท 
สวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบบริหาร 

ราชการแผนดินท่ีสําคัญท่ีสุด การบริหารราชการเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและประเทศชาต ิ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนไดนั้น ตองอาศัยเจาหนาท่ีของรัฐเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือน 
ระบบราชการ การท่ีระบบอุปถัมภยังคงอยูในระบบราชการ จนเกิดผลเสียหายและเกิดการทุจริต 
คอรรัปชันนั้น จึงจําเปนตองยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  
โดยผานกลไกท่ีสําคัญ ไดแก การปลูกฝงคานิยมและสรางวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร การปรับปรุงระบบ
การบริหารงานบุคคล เปนตน   

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- สวนราชการตองใชระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ

แผนดินอยางเครงครัด มีประสิทธิภาพ 
- สรางคานิยมหลักและวัฒนธรรมในองคกร สรางทัศนคติใหขาราชการ 

ในการทํางานใหเปนระบบและปลูกฝงเจาหนาท่ีของรัฐใหมี จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม  
มีความกตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับอุปถัมภ ยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเปนหลัก 



- ๒๔๙ - 
 

- ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใส เปนธรรม 
ยึดถือกฎหมาย กฎเกณฑท่ีกําหนดขึ้นเปนหลักในการปฏิบัติ ไมใชดุลยพินิจและความรูสึกสวนตัว 
โดยเฉพาะการคัดสรรผูบังคับบัญชาที่มีคุณธรรม และเปนแบบอยางท่ีดีใหผูใตบังคับบัญชาได 

- รณรงคใหเกิดวัฒนธรรมไมยอมรับการโกง การเลนพรรคเลนพวก การประจบ
สอพลอ เพ่ือสรางความรูสึกละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิดและผลท่ีจะติดตามมา 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอยางเครงครัด ปฏิบัติงานอยางสุจริต  
โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ไมเลือกปฏิบัติ และบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม  

- สนับสนุนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร โดยการใหรางวัลเพ่ือเปน
การยกยองผลจากการประกอบคุณงามความดี 

- เปดเผยขอมูลขาวสารในผลการปฏิบัติงานของระบบราชการท่ีสมควรเปดเผย
อยางเปนระบบมีชองทางการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ 

- สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ  
เชน ชมรม สมาคม สหภาพท่ีมีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญที่จะสราง
ความสมดุลใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารราชการ 

๑๐) ภาคเอกชน 
บทบาท 
ภาคเอกชนเปนพลังในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของสังคม ในภาคเอกชน  

จะประกอบดวยผูประกอบการ บริษัท หางราน พนักงานเอกชน เมื่อพิจารณาถึงมูลคาทางเศรษฐกิจและ
บุคลากรในภาคเอกชนดวยแลว การมสีวนรวมของภาคเอกชนจึงมีสวนสําคัญกบัมาตรการการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ อีกทั้งภาคเอกชนก็ยอมตองติดตอกับสวนราชการและไดรบั
ผลกระทบจากปญหาดังกลาวดวยเชนกนั  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- สรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐ ตามหลักประชารัฐ  
- รณรงครวมกันในการไมยอมรับการทุจริตรูปแบบตาง ๆ ท้ังการเรียกรับ

สินบน คาวิ่งเตนในหนวยงานราชการ เปดเผยรายชื่อหนวยราชการและนักธุรกิจท่ีมีปญหาหรือไม
ซื่อสัตยสุจริตในการประกอบธุรกิจกับราชการ 

- สรางเครือขายภาคเอกชน และจัดทําระบบฐานขอมูลการทําธุรกิจ 
ท่ีเชื่อมโยงกับภาครัฐ เพ่ือความโปรงใสและใชเปนประโยชนในการตรวจสอบ และปองกันการกระทํา
ทุจริตทุกรูปแบบในระบบราชการ 

๑๑) สื่อมวลชน 
บทบาท 
ปจจุบันส่ือมวลชนมีบทบาทและอิทธิพลตอความคิด คานิยม และพฤติกรรม

ของคนในสังคมอยางย่ิง โดยการนําเสนอผานส่ือโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ รวมท้ัง ส่ือสังคมออนไลน 
(Social Media) ท่ีประชาชนสวนใหญเขาถึงไดอยางงายดายและรวดเร็ว ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงเปนกลไก
สําคัญท่ีจะมีผลในการขับเคล่ือนแนวคิดตาง ๆ โดยผานการส่ือสารอยางสรางสรรคและเปนประโยชน 
ตลอดจนใชชองทางของส่ือในการสงเสริม รณรงค สรางคานิยมท่ีพึงประสงค นําเสนอเรื่องคุณธรรม
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จริยธรรม การทําความด ีเพ่ือใหประชาชนไดเกิดจิตสํานึกและนําไปปฏิบตัิ จนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ที่ดีในสังคมได 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- ตรวจสอบและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ เพ่ือความถูกตอง 

โปรงใส และเปนธรรม  
- นําเสนอขาวปญหาท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภ การทุจริตคอรรัปชัน  

และผลเสียหายตาง ๆ ผลของคดีความที่เกิดขึ้นใหกับสังคมไดรับรูอยางตอเนื่อง 
- มีระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร ท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึง   

เพ่ือรณรงค สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง เผยแพรคุณงามความดี เรื่องราวประวัติศาสตร 
เพ่ือหลอหลอมจิตใจใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียว รูจักนึกถึงและเสียสละเพ่ือสวนรวม 

- สงเสริมระบบการตรวจสอบกันเองทางวิชาชีพส่ือ มีกลไกลงโทษส่ือท่ีกระทํา
ผิดจริยธรรม และสนับสนุน ยกยอง ชมเชยส่ือที่ดี 

๑๒) ภาคประชาสังคมและประชาชน 
บทบาท 
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเปนกลไกหนึ่งในสังคมท่ีไมใชองคกร

ภาครัฐและไมใชภาคเอกชน ดังนั้น บทบาทของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนจึงเปนไป 
เ พ่ือประโยชนสาธารณะและวิถีชีวิตของตนเอง  โดยมีบทบาทท้ังการทํางานรวมกับภาครัฐ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในขณะเดียวกันก็สามารถทําหนาท่ีในการตรวจสอบการ
ทํางานภาครัฐไดเชนกัน การเกิดภาคประชาสังคมท่ีเขมแข็งก็จะเปนการสนับสนุนใหการบริหาร
บานเมืองแบบประชารัฐเปนไปดวยด ี 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- เผยแพร รณรงคและปลูกฝงใหบุคคลในครอบครัวยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลด ละกิเลสและแสวงหาประโยชนสวนตน การสงเสริมยกยอง
นับถือคนท่ีคุณงามความดี รูจักเสียสละ รูจักตอบแทนคุณแผนดิน รักและหวงแหนตอส่ิงท่ีเปนของ
สาธารณะรวมกัน 

- ตองรูเทาทันขอมูลขาวสารและสนใจติดตามขอมูลขาวสารของบานเมืองที่
เกิดขึ้นอยางมีวิจารณญาณ และความนึกคิดท่ีเห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

- ใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาประเทศ เชน การเสียภาษี  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑของบานเมือง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การสํานึกถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนและพวกพอง   

- คัดคานนโยบายท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม โดยศึกษาขอเท็จจริง 
ใหถี่ถวน นําเสนอปญหาใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ชุมนุมคัดคานโดยไมละเมิดกฎหมายและสิทธ ิ
ของผูอื่น 

- ตรวจสอบการทํางานของภาคราชการและการเมือง แจงเบาะแสการกระทําผิด 
การทุจริตคอรรัปชัน และการใชระบบอุปถัมภที่สรางความเสียหายใหกับบานเมือง 
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- อบรม ปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดี มีวินัย ยึดถือกฎ กติกา
ของบานเมือง การทํางานท่ีเปนระบบมากกวาการเห็นแกประโยชนตนเองและพวกพองท่ีเปนการสราง
ความเสียหายกับประเทศชาติจากลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นมากในระบบ
ราชการและภาคอื่น ๆ    

๖.๓.๓ วาระเรงดวนตอการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปน
รูปธรรม  

 ๑) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือการแกไข
ระบบอุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน ใหสามารถประกาศใชเปนกฎหมายไดโดยเร็ว รวมท้ังควรมีกลไก
ในการติดตามตรวจสอบการออกกฎหมายในลําดับรอง เพ่ือใหพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับไดอยางมี
ประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้ จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา การเปล่ียนแปลง
คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวผูนําองคกร เพราะผูนําจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมและการแสดงออกของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเปนพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ีจะ
นําไปสูคานิยมท่ีพึงประสงค คือ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ดังนั้น หากจะเริ่มปรับปรุงการบริหาร 
งานบุคคลของภาครัฐใหไดผลดีที่สุด ควรจะตองเริ่มจากกระบวนการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูงเสียกอน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการกลางขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีในการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควร
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เชน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงหัวหนา 
สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทา อันจะเปนการลดการใชดุลพินิจและความรูสึกสวนบุคคลใหอยูในรปูแบบ
ของคณะกรรมการ สรางกลไกใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางภาคราชการกับภาคการเมือง โดยไมให
เกิดการผูกขาดอํานาจจากฝายใดฝายหนึ่ง นอกจากนี้ ควรกําหนดใหการแตงตั้งเปนไปตามกําหนดเวลา 
เพ่ือความชัดเจนและสะดวกในการพิจารณาและวางแผนเพ่ือแตงตั้งโยกยายบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนง ไมควรมีการแตงตั้งนอกฤดูกาลหรือเปนกรณีพิเศษเพราะอาจกอใหเกิดการใชระบบอุปถัมภได 

๒) ปรับคํานิยามของคําวา “ทุจริต” ในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต เพ่ือใหเปน
สากลท่ีนานาชาติใชปฏิบัติ โดยใหมีความหมายสอดคลองกับ คําวา “คอรรัปชัน”  ของสหประชาชาติ 
ซึ่งหมายรวมถึง การทุจริตท่ีขัดกับคุณธรรมและจริยธรรม ผลประโยชนทับซอน การบริหารงานท่ีมี
พฤติกรรมตามระบบอุปถัมภ และการซื้อสิทธิขายเสียงดวย 

๓) สวนราชการทุกแหงตองปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการการบริหารงานบุคคล 
ใหอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม และเปนประโยชนตอทางราชการอยางแทจรงิ โดยยึดหลักคุณธรรม 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตลอดจนพฤติกรรมทางจริยธรรม โดยใหมีกฎเกณฑเกี่ยวกับปจจัย
ตาง ๆ ท่ีตองใชเพ่ือการพิจารณา เชน ความอาวุโส ความรู ความสามารถ ประสบการณ ผลงาน ฯ  
ใหชัดเจน รวมถึงขอบเขตในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาท่ีตองกําหนดใหผูบังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการผูพิจารณาจะตองบันทึกเหตุผลในการใชดุลพินิจแตงตั้ง โยกยาย และเล่ือนตําแหนงเปน
ลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน และตองเปดเผยตอสาธารณชนได 

๔) รัฐควรสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมขาราชการของสวนราชการตาง ๆ โดยอาจ
จัดตั้งเปนสหภาพขาราชการท่ีมีกฎหมายรองรับและเปนกลไกคานอํานาจตอพฤติกรรมตามระบบ
อุปถัมภ และความเสียหายอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในสวนราชการนั้น ๆ โดยองคกรดังกลาวควรมีอํานาจ
หนาท่ีใหความชวยเหลือแกขาราชการผูไดรับผลกระทบหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการใชระบบ
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อุปถัมภในกระบวนการบริหารงานบุคคล รวมท้ังใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนใหคําแนะนํา เสนอแนะชองทางเกี่ยวกับการรองเรียน รองทุกข หรือฟองรองคดีใหกับ
ขาราชการ 

๕) รัฐบาลควรกําหนดเปนนโยบาย เรื่อง การปลูกฝงคานิยมท่ีพึงประสงคใหแก
ขาราชการทุกระดับทุกหนวยงานและภาคประชาชน อันจะสงผลใหเกิดการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 
ในระยะยาว โดยการปลูกฝงขาราชการนั้น ตองปลูกฝงตั้งแตเขารับราชการและตอเนื่องใหซึมซับรูสึก
ละอายตอการกระทําความผิดและรับผิดชอบตอส่ิงที่ตนกระทํา โดยในระยะเรงดวนนี้ เพ่ือเปนการสราง
ความตระหนักใหเกิดขึ้นในระบบราชการ รัฐบาลควรจัดทําเปนคูมือ “ ส่ิงท่ีตองปฏิบัติและส่ิงที ่
ตองไมปฏิบัติ” (Do & Don’t) ใหขาราชการประจําและฝายการเมืองไดถือปฏิบัติ 

๖ )  รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรผลักดันและสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณใหกับองคกรดานตุลาการและองคกรการตรวจสอบภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการใหความเปนธรรม รองรับกับปริมาณงาน ปริมาณบุคลากร และปริมาณคดีท่ีมีแนวโนม
เพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนเปนการปรับลดระยะเวลาใหการพิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น   

๗) หนวยงานและองคกรท่ีทําหนาท่ีอํานวยความยุติธรรมควรปรับปรุงกระบวนการ
ใหความเปนธรรม และระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับ 
ความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมโดยงาย รวดเร็ว และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบ
จากความไมเปนธรรมใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางทันทวงที   

๘) รัฐบาลควรมีการกําหนดมาตรการสรางเสริมการมีสวนรวมและคุมครองเจาหนาที่
ของรัฐหรือคุมครองพยานเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหคนดีอยูได เพ่ือไมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับผลราย 
หรือถูกกล่ันแกลง อันเปนผลจากการรองทุกข รวมท้ังการคุมครองบุคคลผูใหขอมูลภายในขององคกร
เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย การใชอํานาจท่ีไมชอบดวยกฎหมายและการทุจริต เพ่ือใหม ี
การสอบสวนหาขอเท็จจริง หรือนํามาใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูเกี่ยวของ  

๙) หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องการทุจริตในระบบราชการ 
และการใหความเปนธรรม ควรเผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการกระทําผิดในระบบราชการตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือเปนคดีตัวอยางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดตระหนักและเกรงกลัวตอการ 
กระทําผิดและเกิดจิตสํานึกที่ดีตอหลักคุณธรรมและการทําดี  

๑๐) รัฐบาลควรสรางและสนับสนุนใหเกิดกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชนและส่ือมวลชนใหมีความเขมแข็ง โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในระบบราชการอยางเปน
ระบบ มีชองทางการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว  ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือใหประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขาไปมีสวนรวมและตรวจสอบอันเปนการควบคุมการใช 
อํานาจรัฐโดยภาคประชาชนตามหลักประชารัฐไดอีกทางหนึ่ง  

๑๑) รัฐบาลควรรณรงคและสงเสริมใหประชาชนใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการลดละกิเลส รวมท้ังการพ่ึงพาตนเองมากกวาพ่ึงพาบุคคลอื่น ซึ่งถือเปนหนทางนําไปสูการแกไข
ปญหาระบบอุปถัมภในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม เนนการสราง
ความรูท่ีดีตอนักการเมืองดวยการเคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย การยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตนดวยการชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ สรางทัศนคติใหประชาชนมีจิตสํานึก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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รักคุณธรรม มีจริยธรรม และใหความสําคัญแกคานิยมท่ีดีและสรางสรรคใหเกิดความกตัญูกตเวที 
ตอประเทศชาติรวมท้ังชี้ใหเห็นถึงแนวทางท่ีถูกตอง เริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญในทุกระดับ 
ทุกเพศ โดยใชกลไกของครอบครัว ชุมชน องคกรภาคสวนตาง ๆ และส่ือมวลชนเปนพลังขับเคล่ือน 
ที่สําคัญ 

๑๒) รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม ยึดถือกฎระเบียบของบานเมือง ยึดถือประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตัวและ

พวกพอง ปฏิเสธการใชระบบอุปถัมภในทางท่ีไมดีท่ีทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและผลเสียหายอื่น ๆ 

ตอบานเมือง  ใหเปนสวนหนึ่งในวิชาของการศึกษาท้ังระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกและสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู ท่ีเชื่อมโยงระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน เพ่ือใหเด็กไดซึมซับผานประสบการณ  

ลงสูพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติไดในที่สุด  
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 ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การแกไขระบบอุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน ประกาศใชเปนกฎหมายได

โดยเร็ว มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการออกกฎหมายในลําดับรองปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งนกับรหิารระดับสูง โดยรัฐบาล

ควรใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานดานการบริหารงานบุคคลและองคกร คือ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาความเปนไปได
ในการจัดตั้งองคกรหรือคณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคลระดับชาติ

 ปรับคํานิ ยามของคําว า “ทุจริ ต” ให มี ความหมายสอดคล องกับ คํ าว า “คอร รั ปชัน”  ขอ งสหประชาชาติ  หมายร วมถึ ง

ก า รทุ จ ริ ตที่ ขั ด กั บ คุณธร รมและจริ ย ธ ร รม  ผลประ โยชน ทั บซ อน  ก ารบริ ห า ร ง านที่ มี พฤติ ก ร รมตามระบบอุ ป ถั ม ภ

และการซ้ือสิทธิขายเสียงดวย

 ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการการบริหารงานบุคคลใหอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรมและเปนประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง โดย

ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงาน ตลอดจนพฤติกรรมทางจริยธรรม กําหนดขอบเขตในการใชดุลพินิจ ตองบันทึกเหตุผลในการใชดุลพินิจเปนลาย

ลักษณอักษรไวอยางชัดเจน ตองเปดเผยตอสาธารณชนได

 สงเสริมการรวมกลุมของขาราชการโดยอาจจัดตั้งเปนสหภาพขาราชการที่มกีฎหมายรองรับและเปนกลไกคานอํานาจตอพฤติกรรมตามระบบ

อุปถัมภ 

 กํ า ห น ด เ ป น น โ ย บ า ย ก า ร ป ลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค ใ ห แ ก ข า ร า ช ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ทุ ก ห น ว ย ง า น  จั ด ทํ า เ ป น คู มื อ

“ส่ิงที่ตองปฏิบัติและส่ิงที่ตองไมปฏิบัติ” (Do & Don’t)

 ผลักดันสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรด านตุลาการและองคกรตรวจสอบภาครัฐ เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพ

ในกระบวนการ ให ค ว าม เป น ธ รรม  รอ ง รั บกั บปริ ม าณงาน  ปริ ม าณ บุคลาก ร  และปริ ม าณคดี ที่ มี แ น ว โน ม เ พ่ิ ม สู งขึ้ น
ปรับลดระยะเวลาใหการพิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น

 ปรับปรุงกระบวนการใหความเปนธรรม ระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย คาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม ใหเขาถึงโดยงาย

รวดเร็ว และเยียวยาอยางทันทวงที  และกําหนดมาตรการสรางเสริมการมีสวนรวมและคุมครองเจาหนาที่ของรัฐหรือคุมครองพยานเพ่ือเปน

ภูมิคุมกันใหคนดีอยูได

 เผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือเปนอุทาหรณใหเจาหนาที่ของรัฐไดตระหนักและเกรงกลัว

ตอการกระทําผิด

 สรางและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และส่ือมวลชนใหมีความเขมแข็ง เปดเผยขอมูลขาวสารใน

ระบบราชการอยางเปนระบบ มีชองทางการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ

 รัฐบาลควรรณรงคและสงเสริมใหประชาชนใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการลดละกิเลส รวมทั้งการพ่ึงพาตนเองมากกวาพ่ึงพาบุคคลอื่น

สรางคานิยมทัศนคติใหประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม และจัดใหมหีลักสูตรการเรียนการสอนปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมใหเปน

สวนหนึ่งในวิชาบังคับเรียนในทุกระดับ เนนการฝกปฏิบัติ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน เพ่ือให
เด็กไดซึมซับผานประสบการณ ลงสูพฤติกรรมและบุคลิกภาพในที่สุด

 ผูนําระดับสูงทุกระดับทุกภาคสวนตองเปนแบบอยางที่ดีในการสรางและถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรมใชหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการ

บริหารบานเมือง ยกระดับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนนโยบาย หรือวาระแหงชาติ 

 รัฐบาลควรใหสวนราชการทุกประเภททุกหนวยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพ่ือใชในการบริหารงานบุคคลดานตาง ๆ ที่เปนไปตามหลัก

คุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมถึงการมีประมวลจริยธรรมที่ตองมีสํานึกและปฏิบัติอยางจริงจัง

 รัฐบาลควรใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับดานการบริหารงานบุคคล คือ สํานักงาน ก.พ. ศึกษาความเปนไปไดในการเสนอจัดใหมี

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติ

 รัฐบาลควรเนนและใหความสําคัญกับการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไวอยางเครงครัด ถูกตอง เปนธรรม

มั่นคง : ระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได  
ไมใชระบบเสนสายและพวกพอง  
เปนเสาหลักในการพัฒนาประเทศ 

มั่งค่ัง : งบประมาณไมรั่วไหล

ถูกนําใชในการพัฒนาประเทศและประโยชนของ
ประชาชนอยางแทจริง 

ย่ังยืน :  ประชาชนมีคานิยมท่ีพึงประสงค 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอระบบ
อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน  

มีสวนรวมในการตรวจสอบ 



บทท่ี ๗ : ขอเสนอแนะของฝายนิติบัญญัต ิ

จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งไดมีการวิ เคราะห
กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ียังเอื้อใหเกิดระบบอุปถัมภในแตละสวนราชการ รวมทั้งพิจารณา 
แนวทางการแกไขปญหาของขาราชการแตละประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือนสามญั ขาราชการทหาร 
ขาราชการตํารวจ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหความเสียหาย 
จากระบบอุปถัมภท่ีมีผลตอระบบราชการไทยและประเทศชาติ รวมทั้งการวิเคราะหกระบวนการ 
ใหความเปนธรรม กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ผลการบังคับใชกฎหมายท่ีผานมา รูปแบบ ลักษณะ
ของคดีและการรองทุกขท่ีเกิดจากการใชระบบอุปถัมภ จนนําไปสูการเสนอแนวความคิดในการแกไข
ปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมทั้ง ๘ ดาน รวมทั้งการเสนอใหเปนวาระ
แหงชาติ การกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และการดําเนินการในระยะเรงดวนในบทที่ ๖ นั้น  

การที่จะดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง โดยเมื่อนําไปปฏิบัติแลวกอใหเกิดประโยชน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตอระบบราชการและประเทศชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะองคกรฝายนิติบัญญัติ 
เปนสถาบันสําคัญและเปนอํานาจสูงสุด ๑ ใน ๓ ของการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเปนองคกร 
ที่ทําหนาท่ีในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การควบคุมและตรวจสอบ 
การบริหารงานของรัฐบาลใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวตอรัฐสภา การใหความเห็นชอบ การสรรหา
บุคคลมาดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ เปนตน ไดมีความมุงมั่นและมุงหวงัที่จะใหการแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภ ท่ีสรางความเสียหายใหกับระบบราชการไทยและประเทศชาติบรรลุผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความเปนรูปธรรม จึงไดมีขอเสนอแนะการดําเนินการของฝายนิติบัญญัต ิ
ตอการนําไปปฏิบัติใน ๔ ดานท่ีสําคัญ อันประกอบดวย ดานนิติบัญญัติ ดานบริหาร ดานตุลาการ 
และกระบวนการใหความเปนธรรม และดานสังคมและการรับรู ดังนี้   

 

 ๑) รัฐสภาควรมีการศึกษาเชิงวิจัยและวิเคราะหถึงกฎหมายตาง ๆ ที่ออกมาบังคับใช
ท่ีมีอยูเปนจํานวนมากถึงผลในทางปฏิบัติท่ีจะเกิดประสิทธิภาพเพียงใดในสภาพของสังคมและคานิยม
ของคนไทยท่ีมักจะมีปญหาในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกติกาของบานเมือง 
และของทางราชการ ซึ่งจะเห็นไดจากกฎหมาย กฎเกณฑดานการบริหารงานราชการ การบริหารงาน
บุคคลท่ีแมจะกําหนดออกมาบังคับใชเพ่ือใหเกิดการบริหารงานราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมเกิด
ผลดีตอประเทศชาติเพียงใด แตก็ยังคงมีเหตุการณเรื่องราวตาง ๆ ของการฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติเกิดขึ้น 
เปนจํานวนมากมาโดยตลอด 

๒) รัฐสภาควรมอบหมายใหคณะกรรมาธิการประจําสภาที่เกี่ยวของหรือคณะบุคคล
ที่ตั้งขึ้น เชน คณะกรรมาธิการดานกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน การปกครองทองถิ่น หรือ
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพ่ือทบทวนศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

๗.๑ ขอเสนอแนะการดาํเนินการดานนิติบัญญัติ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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ทุกประเภท รวมท้ังผลการบังคับใชกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ หากเห็นวากฎหมายฉบับใดมี
ชองวางใหเกิดการใชระบบอุปถัมภ เปดโอกาสใหเกิดการใชดุลพินิจอยางไมเปนธรรม ควรดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพสังคมไทยและใหมกีารปองกนัการ
ใชระบบอุปถัมภ สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการและเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเครงครัด เชน 

- ควรมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญหรือผูเกี่ยวของศึกษาและประสานหนวยราชการ เชน สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสวนราชการอื่น ๆ เพ่ือเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐของเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติจากการเสนอแนะตาง ๆ  
ของการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งนี้ เชน พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช 
๒๔๗๙, พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘, 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑, พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒, พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน   

- ควรมอบหมายคณะกรรมาธกิารสามญัประจําสภาหรือคณะกรรมาธกิารวิสามญั
หรือผูเกี่ยวของศึกษา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริต
ประพฤติมิชอบในลักษณะตาง ๆ เชน มอบหมายใหคณะกรรมาธิการดานกฎหมาย พิจารณาศึกษา
รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ ถึงความเปนไปไดในการเสนอขอปรับคํานิยามของคําวา “ทุจริต”  
ในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต โดยใหมีความหมายสอดคลองกับ คําวา “คอรรัปชัน”   
ของสหประชาชาติ ซึ่งหมายรวมถึง การทุจริตท่ีขัดกับคุณธรรมและจริยธรรม ผลประโยชนทับซอน  
การบริหารงานท่ีมีพฤติกรรมตามระบบอุปถัมภ และการซื้อสิทธิขายเสียงดวย เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัว
และปองปรามตอการกระทําผิดโดยเฉพาะการใชวิธีการ ลักษณะระบบอุปถัมภเพราะเปนตนเหตุแหง
ความเสียหายตาง ๆ  

๓) ควรมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญหรือผูเกี่ยวของพิจารณาศึกษาและเสนอกฎหมายท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน เ พ่ือใหสอดคลองกับท่ีบัญญัติไวให เกิดผลตามรัฐธรรมนูญ  
รวมท้ังผลักดันใหเกิดการตรากฎหมาย เชน 

- เสนอแกไขเพ่ิมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการให 
ความเปนธรรม เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา การสรางชองทางใหเขาถึงไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว การเพ่ิมจํานวนตุลาการและเจาหนาท่ีสํานักงานใหเพียงพอ เปนตน 

- เสนอการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
แหงชาติ เพ่ือใหระบบพิทักษคุณธรรมของทุกสวนราชการเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนธรรม 
และอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลทุกดาน 
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- เสนอการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรกลางการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือเปนกลไกในการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  
มีความเปนกลาง เปนหนวยงานอิสระ เกิดความเปนธรรมในการปฏิบัติตอบุคคลทุกคนท่ีเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐ 

- เสนอการออกกฎหมายหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุมครองพยาน คุมครองผูแจง
เบาะแส และผูไดรับผลกระทบจากการใชระบบอุปถัมภ เพ่ือไมใหไดรับผลรายหรือถูกกล่ันแกลงอันเปนผล
จากการรองเรียน รวมถึงการแทรกแซงและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

- เสนอการออกกฎหมายเพ่ือใหเกิดชองทางในการแจงเบาะแสการกระทําผิด
กฎหมาย การทุจริตคอรรัปชัน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตาง ๆ ในบานเมืองในลักษณะ เชน กฎหมาย 
Whistle Blower ของประเทศอังกฤษ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถใชประโยชนเพ่ือการตรวจสอบ
และแจงขอมูลใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสของระบบราชการอันจะเปนประโยชน 
ตอประเทศชาติไดอยางมาก 

ทั้งนี้ หากการพิจารณาศึกษาไดนําไปสูการตรากฎหมายมาบังคับใช ฝายนิติบัญญตัิ
จะตองติดตามตรวจสอบผลการบังคับใชกฎหมาย การตรากฎหมายรองรับ และผลการปฏิบัติงาน 
ของสวนราชการที่เกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง 

๔) ควรมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
หรือผูเกี่ยวของศึกษาปญหา ผลักดันและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรดานตุลาการ 
และองคกรการตรวจสอบภาครัฐใหเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการใหความเปนธรรม 
รองรับกับปริมาณงาน ปริมาณบุคลากร และปริมาณคดีที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนเปนการปรับลด
ระยะเวลาใหการพิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น   

๕) การตั้งกระทูถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่อง
นโยบายการแกไขปญหาระบบอุปถัมภถึงรัฐบาลและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรับทราบ 
ความคืบหนาของการแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรมในดานตาง ๆ ตามท่ีไดเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
และยังจะเปนการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง 

๖) การใหความเห็นชอบและการสรรหาผูดํารงตําแหนงสําคัญ เชน คณะกรรมการ
องคกรอิสระตาง ๆ ที่อยูในอํานาจของฝายนิตบิัญญตั ิจะตองพิจารณาอยางละเอยีดรอบคอบ โดยเฉพาะ
ดานพฤติกรรมและจริยธรรม เพราะเปนตนทางนําไปสูการควบคุมสวนราชการตาง ๆ ในการปฏิบัติที่ด ี
มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนตัวอยางของสังคมที่ดี  

 
 
 
 ๑) รัฐบาลควรใหความสําคัญในทางปฏิบัติอยางจริงจังที่จะทําใหเกิดการแกไขปญหา

ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม ดวยการท่ีผูนําระดับสูงทุกระดับทุกภาคสวนตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการสรางและถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรมใชหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหาร
บานเมือง ยกระดับการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนนโยบาย หรือวาระ
แหงชาติที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองรวมมือรวมใจกันและการกําหนดเปนแนวความคิดที่ตองปฏิบัติไว

๗.๒ ขอเสนอแนะการดาํเนินการดานบรหิาร 



- ๒๕๘ - 
 

ในยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ดานสังคมจิตวิทยาท่ีจะตองเริ่มการพัฒนา ปลูกฝง สรางคานิยม 
และวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยใหเกิดขึ้น เพ่ืออนาคตท่ีดีของประเทศชาติและประชาชน 

 ๒) รัฐบาลควรใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับการเสนอและการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย เชน คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ ก.พ. กระทรวงตาง ๆ พิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรในกฎหมายตาง ๆ ที่มีและถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
กับขอเสนอแนะดานตาง ๆ ของเอกสารผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งนี้ เชน 
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของขาราชการทุกประเภท กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดโครงสราง
และระบบการบริหารราชการ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในดานการมีสวนรับรู 
การตรวจสอบและการรับบริการจากสวนราชการทุกประเภท ฯลฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหบังเกิดผลในการปฏิบัต ิ
ที่เปนรูปธรรมไดตอไป 

 ๓) รัฐบาลควรมีการศึกษา วิเคราะหทบทวนถึงบทบาทอํานาจหนาท่ีในการทํางาน
ของผูท่ีมีอํานาจระดับสูงท้ังในภาคการเมืองและราชการ ท่ีบุคคลเหลานั้นจะตองรับหนาท่ีการเปน
ประธาน หรือกรรมการตาง ๆ  กันมากมายตามท่ีถูกกําหนดไวในกฎหมายฉบับตาง ๆ  หรือในกฎ ระเบยีบ
ของสวนราชการตาง ๆ ซึ่งถือเปนภาระหนาท่ีท่ีมากเกินกวาท่ีบุคคลใด ๆ จะสามารถบริหารเวลา  
และความรู ความสามารถในการปฏิบัติใหมปีระสิทธภิาพเกิดประโยชนตอบานเมืองได และนับวาจะเปน
ผลเสียมากกวาผลดี เพราะงานราชการตาง ๆ ท่ีจําเปนจะตองมีการประชุมปรึกษาเพ่ือกําหนดนโยบาย 
หรือการกํากับดูแลการปฏิบัติใหเกิดขึ้นตามหวงเวลาท่ีตองการก็ไมสามารถกระทําได หรือการท่ีตอง
มอบหมายผูแทนมารวมประชุมและก็ไมอยูในฐานะท่ีจะเสนอขอคิดเห็นหรือการตกลงใจใด ๆ ท่ีเปน
ประโยชนได ซึ่งในหลักการบริหารองคกรใด ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีดีนั้น องคกรนั้น ๆ 
จะตองมีการขับเคล่ือนท่ีเปนระบบท่ีดีดวยกลไกท่ีมีอยูในองคกรนั้น ๆ มิใชการบริหารงานแบบสังคม
ราชการไทยในปจจุบันท่ีมักจะนิยมรอคอยการปฏิบัติตามการส่ังการจากผูมีอํานาจเบื้องบนในลักษณะ 
ที่เรียกวา Top Down ประกอบกับขอจํากัดของผูมีอํานาจดานภาระหนาท่ีและเวลาที่กลาวแลว ยอมจะ
เกิดผลเสียดานการบริหารราชการที่ควรจะมีการทบทวนแกไขในทางปฏิบัติกันตอไป 

 ๔) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายหรือกฎ ระเบียบในการปฏิบัติราชการใหผูบริหาร 
หรือผูบังคับบัญชาในระดับสูงตาง ๆ  ท่ีควรพึงระวังในการลดการมีผูติดตามหรือการชวยงานกรณีพิเศษตาง ๆ 
เชน การชวยงานหนาหองหรือสํานักงานใหเหลือนอยลงเทาท่ีจําเปน เพ่ือเปนการลดโอกาสของการใช
ความใกลชิด ประจบสอพลอใหเกิดการอุปถัมภ ท่ีสงผลกระทบดานลบตอความรู สึกแบงแยก 
และความเปนธรรมของคนสวนใหญที่ทํางานอยูในระบบปกติ 

 ๕) รัฐบาลควรใหความสําคัญและมีมาตรการในการสรางกลไกใหเกิดการถวงดุล
อํานาจของการบริหารราชการแผนดินใหเกิดความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส ระหวางภาคการเมือง  
ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มิใหเกิดการผูกขาดอํานาจอิทธิพลจากฝายใดมากเกินไป 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
แบบประชารฐั 

 



- ๒๕๙ - 
 

 ๖) รัฐบาลควรใหสวนราชการทุกประเภททุกหนวยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพ่ือใช
ในการบริหารงานบุคคลดานตาง ๆ ท่ีเปนไปตามหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
รวมถึงการมีประมวลจริยธรรมท่ีตองมีสํานึกและปฏิบัติอยางจริงจัง ดังเชน กฎเกณฑของบางประเทศ 
ท่ีมีมาตรการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เชน การหามรับของขวัญ รับเล้ียง รับสินบน หรือเลนกอลฟ
กับผูมีสวนไดประโยชนหรือการหามขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการแลวเขาไปรับทํางานเปนท่ีปรึกษา
ใหกับภาคธุรกิจเอกชนท่ีขาราชการผูนั้นเคยมีอํานาจอยูในหนวยราชการนั้น ๆ ในระยะเวลาอยางนอย 
๒ ป หลังจากเกษียณอายุราชการ 

๗) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายและควบคุม กํากับ ดูแลใหทุกสวนราชการปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใชในระบบการบริหารงานบุคคลใหอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม  
และมีการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม มีศูนยขอมูลกลางในการรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ใชในการบริหารงานบุคคลเปนการเฉพาะ และควรเปนขอมูลปจจัยพ้ืนฐานเบื้องตนท่ีจะตองนํามาใช
ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เชน ขอมูลลําดับอาวุโส ประวัติบุคคล ประวัติการรับราชการ 
และขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เปนตน ท่ีขาราชการท่ัวไปสามารถเขาดูและใชขอมูลได 
โดยใหสวนราชการตาง ๆ ตองออกกฎระเบียบรองรับใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยที่ตองใชเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาท่ีเปนไปตามหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและขอบเขตในการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา เพ่ือใหไดผลการพิจารณาท่ีถูกตองเปนธรรมจากปจจัยคุณสมบัตดิานตาง ๆ 
เชน อาวุโส ความรู ความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ รวมถึงการแยกแยะความเปน 
“คนเกง” และ “คนดี” ท่ีนํามาใชพิจารณา รวมทั้งการกําหนดใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการผู
พิจารณาจะตองบันทึกเหตุผลในการใชดุลพินิจแตงตั้ง โยกยาย และเล่ือนตําแหนงเปนลายลักษณอักษร
ไวอยางชัดเจน และตองเปดเผยตอสาธารณชนได และหากเกิดการใชดุลพินิจโดยลุแกอํานาจมิชอบดวย
กฎหมายหรือเปนการใชอิทธิพลในการบังคับหรือแทรกแซงการบริหารงานบุคคลดวยแลวใหถือวาเปน
การปฏิบัตหินาท่ีโดยมิชอบเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได 

๘) รัฐบาลควรใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับงานดานการบริหารงานบุคคล 
และองคกร คือ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกร 
หรือคณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคลระดับชาติ เพ่ือเปนกลไกในการควบคุมและกํากับดูแล
ใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนกลางเกิดความเปนธรรม 
ในการปฏิบัติตอบุคคลทุกคนที่เปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงการทบทวนปรับปรุงบทบาท
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสวนราชการตาง ๆ เชน อ.ก.พ. กระทรวง คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.ถ.) วามีปญหาในทางปฏิบัติที่ทําใหเกิดระบบอุปถัมภอยางไร เปนตน  

๙) รัฐบาลควรใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับดานการบริหารงานบุคคล คือ สํานักงาน 
ก.พ. ศึกษาความเปนไปไดในการเสนอจัดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมแหงชาติ โดยใหมี
อํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยเรื่องรองทุกข และคุมครองระบบคุณธรรมใหกับ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท เพ่ือใหระบบพิทักษคุณธรรมของทุกสวนราชการ 
เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนธรรม ปราศจากการกล่ันแกลง และการแทรกแซงทางการเมือง
รวมทั้งควรกําหนดใหเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระและแยกออกจากสํานักงาน ก.พ. 
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๑๐) รัฐบาลควรเนนและใหความสําคัญกับการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่วางไวอยางเครงครัด ถูกตอง เปนธรรม โดยเฉพาะการแตงตั้งผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาระดับสูงท่ีจะ
มีผลกระทบอยางมากตอผลการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจของบุคลากรในสวนราชการ เชน  
ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผูบังคับบัญชาหนวยทหาร - ตํารวจระดับสูงที่จะตองคัดสรรคนด ีมีคุณธรรม  
มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมเปนท่ีชื่นชม ยอมรับของสังคมในหนวยราชการนั้น ๆ ตลอดมาถึง
ผลงานและชื่อเสียงจากความสามารถในการปฏิบัติงาน (เกงคิด เกงคน เกงงาน) และความดีท่ีปรากฏ 
(ภูมิรู ภูมิทํา ภูมิฐาน) เพ่ือนํามาซึ่งแบบอยางและคานยิมในทางปฏิบัติทีด่ีตอคนสวนรวม ดังคํากลาวทีว่า 
“นําดีและตามดี” จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีตอสวนราชการและประเทศชาติ  

๑๑) รัฐบาลควรสงเสริม สนับสนุน และยอมรับใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการ 
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ชมรม สมาคม และสหภาพท่ีเปนกลไกท่ีจะสรางความสมดุลใหเกิดความเปนธรรม 
ในการบริหารราชการ โดยใหมีหนาท่ีชวยเหลือขาราชการผูไดรับผลกระทบหรือไมไดรับความเปนธรรม 
จากกระบวนการบริหารงานบุคคล ชวยใหคําแนะนําชองทางเกี่ยวกับการรองเรียน รองทุกข หรือฟองรองคดี 

๑๒) การพิจารณาเพ่ิมหนวยงานหรือสวนราชการ รัฐบาลตองประเมินภารกิจ 
ใหเหมาะสมกับขนาดองคกรไมปลอยใหขนาดขององคกรเติบโตอยางไมสมเหตุสมผล จนเกิดปญหา  
“คนลนงาน” “คนมีมากกวาตําแหนง” เพ่ือปองกันไมใหเกิดการแยงชิงตําแหนง ซึ่งจะเปนผลใหเกิด 
ระบบอุปถัมภขึ้นในองคกรเนื่องจากท่ีผานมาสวนราชการระดับกรมขอกําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง
ใหม โดยท่ีไมพิจารณาทบทวนใหถองแทถึงปญหาการเกิดหนวยงานใหมและอัตรากําลังคน ภารกิจ  
งาน โครงสราง และอัตรากําลังเดิมท่ีมีอยู จนทําใหภาครัฐมีแตการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไม
คิดท่ีจะใชวิธีแกไขอื่น ๆ แทน เชน การสํารวจปริมาณงานท่ีปฏิบัติอยูกับโครงสราง และจํานวน
ขาราชการท่ีมี ระบบการบริหารงานท่ีปฏิบัติอยูปจจุบัน การปรับเปล่ียนหรือลดภารกิจท่ีไมจําเปนลง 
การใชองคกรภายนอก (Outsource) ปฏิบัติงานแทน เปนตน  

๑๓) รัฐบาลควรกํากับดูแลและมีนโยบายใหสวนราชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาเปนระบบ 
มีชองทางการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ เชน ขอมูล
ดานกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ การแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูง การสอบคัดเลือก
บุคคลเขามาดํารงตําแหนง ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงการบริหาร
ราชการดานอื่น ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ เพ่ือใหประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขาไปตรวจสอบควบคุม
การใชอํานาจรัฐตามนโยบายการบริหารราชการแผนดินแบบ “ประชารัฐ” ตลอดจนมีบทลงโทษ 
อยางเด็ดขาดแกผูไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  

๑๔) รัฐบาลควรจัดใหมีการอบรม ปลูกฝงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการปองกันแกไขปญหาจากระบบอุปถัมภดวยการชี้ใหเห็นถึงลักษณะ วิธีการ โอกาสและปจจัย
สงเสริมตาง ๆ ที่มีสวนทําใหเกิดการใชระบบอุปถัมภอันเปนคานิยมที่ไมพึงประสงคในระบบราชการไทย  
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับสวนราชการ ประชาชนและประเทศชาติ สรางจิตสํานึกท่ีดีใหมีความกตญัู
ตอแผนดิน ปฏิเสธและละอายใจตอการท่ีใหหรือรับการอุปถัมภ เกรงกลัวตอผลเสียหายท่ีจะตามมา 
ยึดถือและปฏิบัติส่ิงท่ีควรและไมควร (Do & Don’ t) โดยสวนราชการท่ีเปนหนวยงานหลักที่ให 
การอบรม เชน สํานักงาน ก.พ. ควรเนนการอบรมที่เปนลักษณะหวังผลทางใชการมากกวาการสอนใหรู
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ทางทฤษฎี มีการติดตาม ประเมินผลของผู เขารับการอบรมในการนําไปใชปฏิบัติ ท่ี เกิดผลด ี
ตอหนวยราชการของตน 

๑๕) รัฐบาลควรกํากับดูแลและกําหนดมาตรการใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมใหกับสวนราชการตาง ๆ นําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติราชการแกไขและเพ่ิมเติมกฎเกณฑ 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชอยูจากขอเสนอแนะของเอกสารการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งนี ้
ในเรื่องที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสวนราชการทุกประเภทนําผลการศึกษาไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชน 
โดยเฉพาะในดานการบริหารงานบุคคลท่ีหากสามารถปฏิบัติเปนรูปธรรมไดจริงก็จะเกิดขาราชการ 
ท่ีดีมีจิตสํานึกและความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติราชการใหดีเพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกับสวนราชการประเภทท่ีตองมีสวนปฏิบัติงานใกลชิดกับประชาชน ท้ังในการบริการตาง ๆ  
และการสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม 

 
 
 
๑) หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการรับพิจารณาอุทธรณ รองทุกข และคดีความ เชน 

ศาลปกครอง คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ควรปรับปรุงดานบทบัญญัติของกฎหมาย 
รวมถึงกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย อีกทั้ง 
ตองไมส้ินเปลืองคาใชจายการดําเนินการ นอกจากนี้ ควรเรงรัดการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากคําส่ัง 
ทางปกครองโดยเร็วเมื่อผลการพิจารณาคดีเสร็จส้ินลง รวมถึงผลการปฏิบัติจากการบังคับคด ี
ตามคําบังคับของศาลปกครองใหเกิดขึน้โดยเร็ว อีกทั้งควรเปดเผยคําวินิจฉัยคดแีละการอุทธรณรองทกุข
ใหคูกรณีและสังคมไดรับทราบ เพ่ือความโปรงใสตรวจสอบ และใชเปนกรณีตัวอยางมิใหมีการกระทําผิด
เกิดขึ้นอีก 

๒) ศาลปกครองควรพิจารณาเพ่ิมจํานวนตุลาการศาลปกครองและบุคลากร 
ของสํานักงานศาลปกครอง  เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณคดีและความซับซอนของคดีท่ีเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนเพ่ือใหคูกรณีไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองดวยความรวดเร็วภายใตกรอบเวลา 
ที่ เหมาะสมชัดเจน โดยรัฐตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในสวนที่ เกี่ยวของ  ให เ พียงพอ  
เพ่ือใหกระบวนการใหความเปนธรรมเปนที่ยอมรับของผูเสียหายและตอบุคคลท่ัวไป 

๓) หนวยงานตาง ๆ ทุกประเภทควรกําหนดใหมีหนวยงานในสังกัดที่มีหนาที่พิทักษ
ระบบคุณธรรมและระบบคุมครองพยานใหกับขาราชการ ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผู เสียหาย 
ในกระบวนการอุทธรณและรองทุกข เพ่ือปองกันการถูกแทรกแซงหรือถูกกล่ันแกลงจากผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจเหนือกวาในลักษณะเชนเดียวกับการคุมครองพยานในคดีอาญา รวมทั้งระบบคุมครอง 
ผูแจงเบาะแสหรือบุคคลผูใหขอมูลภายในขององคกรเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย การใชอํานาจ 
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบของสวนราชการตาง ๆ และการทุจริตคอรรัปชัน เพ่ือใหม ี
การสอบสวนหาขอเท็จจริง หรือนํามาใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูเกี่ยวของ 

๔) ควรมีการกําหนดมาตรการปองกันและระวังการแทรกแซงทางการเมือง 
หรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาเพ่ือใหความเปนธรรมแกผูอุทธรณ รองทุกข  
ทําใหการพิจารณาคําอุทธรณรองทุกขหรือคดีอาจไมไดรับความเปนธรรมสูงสุดหรือเกิดการประวิงเวลา

๗.๓ ขอเสนอแนะการดาํเนินการดานตลุาการและกระบวนการใหความเปนธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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เพ่ือเอื้อประโยชนใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด เชน การเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ในประมวลกฎหมายอาญา เปนตน 

๕) กรณีท่ีขาราชการระดับสูงถูกรองเรียนไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
และจากการไตสวนในเบื้องตนหากพบวามีมูลความจริงตามท่ีมีการรองเรียนดังกลาว ควรใหขาราชการ 
ผูนั้นยุติการปฏิบัติหนาท่ีทันทีจนกวาจะมีการวินิจฉัยใหแลวเสร็จครบทุกขั้นตอนกระบวนการ  
เพ่ือเปนการปองกันการแทรกแซง ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและทําใหบุคคลท่ัวไปไดเห็นถึงแนวโนม
จากผลการกระทําผิดที่ไมควรยึดถือเปนแบบอยาง 

๖) หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการกับการทุจริตลักษณะตาง ๆ  ในระบบราชการ 
อาทิ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)   
ควรเผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการในลักษณะตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ใหสาธารณชนไดรับทราบโดยตลอด เพ่ือสรางความตระหนักใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
และเกิดผลตอการปฏิเสธบุคคลเหลานั้นของสังคม (Social Sanction) อันจะเปนการปองปรามการทุจริต
และการปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีผิดกฎหมาย กฎระเบยีบของหนวยงานไดอีกทางหนึ่ง 
 

 
 

๑) ผูนําประเทศ ผูนําองคกรในระดับสูง และผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางท่ีด ี
ในการเสริมสรางระบบคุณธรรมมาแทนท่ีการใชระบบอุปถัมภ  โดยออกมาแสดงวิ สัยทัศน  
กําหนดนโยบายและสะทอนบทบาทการรับรูที่ชัดเจนใหกับสังคมเพ่ือกระตุนและสรางคานิยม  
สรางทัศนคติที่ดีใหขาราชการและประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม  มีจริยธรรม และใหความสําคัญ 
แกคานิยมของสังคมไทยท่ีดีในการยึดหลักกฎหมาย การทํางานท่ีเปนระบบ การยึดถือประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน เปนตน 

๒) สถาบันทางสังคมทุกระดับ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันการปกครอง สถาบันเอกชน และสถาบันส่ือสารมวลชนตองมีสวนในการปลูกฝงและสรางความรู
ความเขาใจใหประชาชนดวยวิธีการส่ือสารเผยแพรจัดการฝกอบรมใหมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ 
รูจักหนาที่ตอบแทนคุณแผนดินชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภที่สรางความเสียหายตอระบบ
ราชการและประเทศชาติในดานตาง ๆ เริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญในทุกระดับทุกเพศ ตลอดจน
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมและบทบาทในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
และฝายการเมืองตามหลักประชารัฐ 

๓) สวนราชการตาง ๆ ตองสรางพฤติกรรมองคกรในการปฏิเสธการใหอุปถัมภ 
และการรับอุปถัมภ ดวยการทําใหเกิดความละอายใจท่ีจะใหหรือรับการอุปถัมภ (ควบคุมจากภายใน) 
และการทําใหเกิดความเกรงกลัวผลท่ีจะตามมา อันไดแก ความเกรงกลัวตอบาป ตอกฎหมายอาญา  
ตอการถูกยึดทรัพยสิน ตอความผิดทางวินัย ตอความเสียหายแกตําแหนงหนาท่ี และตอการเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงในสังคม (ควบคุมจากภายนอก) 

๗.๔ ขอเสนอแนะการดาํเนินการดานสงัคมและการรับรู 
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๔) องคกรตาง ๆ ในทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการและภาคประชาชน ควรรณรงค 
และเผยแพรแนวคิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมใหประชาชนยึดถือ
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต สรางคานิยมท่ีดีของสังคมไทย เปนการลดละกิเลสท่ีกอใหเกิดการโลภ
และการแสวงผลประโยชนในทางมิชอบดวยวิธีการตาง ๆ  

๕) สังคมของสวนราชการตาง ๆ ควรยกยอง สนับสนุนบุคคลที่เปนคนดี มีคุณธรรม
และจริยธรรมในองคกร โดยการใหรางวัล ยกยองชมเชยผลจากการประกอบคุณงามความดี  
และเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีใหกับบุคคลอื่น ๆ ในองคกรไดยึดถือเปนแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจ 
ใหเปนคนดี เมื่อเปนคนดีก็ยอมไดรับแตส่ิงท่ีดี โดยไมจําเปนตองพ่ึงพาอํานาจบารมีจากบุคคลใด 
ตลอดจนเพ่ือลดแรงจูงใจของการเกิดระบบอุปถมัภและนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน  

๖) ภาครัฐบาลควรใหความสําคัญกับบทบาทภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน 
โดยภาครัฐตองเปดโอกาสหรือสรางชองทางใหองคกรภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมรับทราบ 
และมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารราชการตาง ๆ ตามหลักการ “ประชารัฐ” โดยเฉพาะ 
ดานนโยบายและโครงการตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชนท่ีอาจเกิดการแสวงผลประโยชน 
โดยมิชอบจากอิทธิพลของระบบอุปถัมภ 

๗) ภาคส่ือมวลชนควรนําเสนอขาวผลเสียหายจากการใชระบบอุปถัมภ การทุจริต
คอรรัปชัน รวมทั้งผลเสียหายและผลของคดีความที่เกิดขึ้นใหกับสังคมไดรับรูอยางตอเนื่อง เพ่ือรณรงค 
สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนไดตระหนักถึงคุณงามความดี การไมกระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ของนักการเมืองและขาราชการ รวมถึงการปฏิเสธบุคคลท่ีมีอํานาจ ร่ํารวยท่ีมาจากระบบอุปถัมภ 
และเขามากอบโกยผลประโยชนของสวนรวมและประเทศชาต ิ

๘) ภาคประชาชนตองรูเทาทันขอมูลขาวสารและสนใจติดตามขอมูลขาวสาร 
ของบานเมืองอยางมีวิจารณญาณ ปลูกฝงคานิยมการเห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ การเปนเจาของ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ตลอดจนตองตระหนักตอหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบการทํางาน 
ของภาครัฐและนกัการเมือง รวมทั้งแจงเบาะแสการกระทําผิดการทุจริตคอรรัปชันการใชระบบอุปถัมภ
ท่ีสรางความเสียหาย และคัดคานนโยบายท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
หลักประชารัฐ 

๙) กระทรวงศึกษาธิการตองจัดใหมีการอบรมการเรียนการสอนในหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หนาท่ีพลเมือง  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหเปนหนึ่งในวิชาบังคับเรียนของการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยใชวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรสําหรับชั้นประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษา “วัยรุนไทย เรียนไปไมโกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นอุดมศึกษา “บัณฑิตไทย รูไปไมโกง” 
การใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง

ระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน เพ่ือใหเด็กไดซึมซับผานประสบการณ ลงสูพฤติกรรม 
และการปฏิบัติตนที่ดีในที่สุด  
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๑๐) สถาบันการศึกษา ฝกอบรมระดับสูงท้ังของภาคราชการและเอกชนที่มีบทบาท 
ในการจัดหลักสูตรสําหรับอบรมปลูกฝงนักการเมือง นักบริหาร และขาราชการระดับสูง ควรจัดอบรม
ปลูกฝง และวางกรอบของหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกบานเมืองอยางแทจริง โดยเนนที่การปลูกฝงคานิยม
ของสังคมไทยที่ดีหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและหลักการปฏิบัติหนาท่ีท่ีตอง
คํานึงถึงประโยชนประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตนรวมถึงการคัดเลือกบุคคลท่ีเขาศึกษาอบรม 
ท่ีควรเกี่ยวของและนําไปใชเปนประโยชนตอชาติบานเมืองอยางแทจริง มิใชประเภทท่ีหวังเขามาศึกษา
อบรมเพราะตองการมีคนรูจัก สนิทสนมในแวดวงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักสูตรของหนวยงาน 
ดานกระบวนการยุติธรรมท่ีตองพึงระมัดระวังอยางมากไมใหมีการใชโอกาสของความใกลชิดสนิทสนม
ของการเปนเพ่ือนรวมรุนของหลักสูตรอบรมตาง ๆ มาแสวงหาประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย กอใหเกดิ
การอุปถัมภกันในลักษณะตาง ๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน การแสวงหาผลประโยชนรวมกัน  
หรือการเลือกปฏิบัติที่เกิดความไมเปนธรรมในสังคมขึ้นได 

 

โดยสรุป จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญตั้งแตบทที่ ๑ - บทที่ ๗ นั้น 
ไดชี้ใหเห็นถึง ความเปนมาของระบบอุปถัมภ ระบบอุปถัมภกับวัฒนธรรมแบบไทย ลักษณะของระบบ
อุปถัมภในสังคมไทย คานิยมสังคมไทย ระบบราชการไทยกับความสัมพันธกับระบบอุปถัมภในแงมุมตาง ๆ   
กฎเกณฑและหลักวิชาการท่ีควรนํามาปฏิบัติในระบบราชการ ลักษณะและวิธีการที่ทําใหเกิดระบบ
อุปถัมภในระบบราชการไทย ผลเสียหายจากระบบอุปถัมภท่ีมีตอสังคมไทย ตลอดจนแนวคิดการแกไข
ปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการของตางประเทศมาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการแกไข
ปญหาของระบบราชการไทย 

ในสวนเนื้อหาของการวิเคราะหขอมูลนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญไดวิเคราะหขอมลู
ไวในบทท่ี ๓ บทที่ ๔ และบทที่ ๕ โดยไดวิเคราะหกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 
โดยไดหยิบยกกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทมาวิเคราะหปญหา 
และอุปสรรคตาง ๆ ที่ยังเอื้อใหเกิดระบบอุปถัมภในแตละองคกร วิเคราะหถึงความเสียหายจากระบบ
อุปถัมภที่มีผลตอระบบราชการไทย ซึ่งพบวาไดสรางความเสียหายในหลายมิติ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล 
ระดับองคกร และระดับประเทศ โดยความเสียหายท่ีประเทศชาติตองสูญเสียไปเหลานั้นกลับไปสราง
ประโยชนใหกับคนกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีไมใชเพ่ือประโยชนของประเทศชาติทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าและ
เกิดความไมเปนธรรม และวิเคราะหกระบวนการใหความเปนธรรมจากปญหาระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบราชการไทย ประกอบกับการพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใหความเปนธรรม
รวมท้ังวิเคราะหสภาพปญหาอุปสรรคของกระบวนการใหความเปนธรรมท้ังในดานโครงสราง  
กลไก ระบบ และบุคลากร ซึ่งจากการวิเคราะหท้ัง ๓ บทนั้นไดนําไปสูการเสนอแนวความคิด 
ในการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมท้ัง ๘ ดาน การเสนอใหเปนวาระ
แหงชาติ และควรกําหนดเปนแนวคิดการแกไขดานสังคมจิตวิทยาไวในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพ่ือการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานคานิยมในสังคมไทยและระบบราชการไทย ซึ่งตองใชเวลาการ
สรางจิตสํานึกและปรับพฤติกรรมกันอีกนาน รวมท้ังการดําเนินการในระยะเรงดวน ตลอดจน 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติตอการนําไปปฏิบัติใน ๔ ดานท่ีสําคัญ 
อันประกอบดวย การดําเนินการดานนิติบัญญัติ การดําเนินการดานบริหาร การดําเนินการดานตุลาการ
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และกระบวนการใหความเปนธรรม และการดําเนินการดานสังคมและการรับรู ซึ่งไดปรากฏรายละเอียด
อยูในบทที่ ๖ และบทที่ ๗ แลว  

คณะกรรมาธิ การวิ สามัญ พิจารณาศึกษาการแก ไขปญหาระบบอุปถั มภ 
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ หวังเปนอยางย่ิงวา เนื้อหารายงานการ
พิจารณาศึกษาฉบับนี้ ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญไดใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
มาตลอด ๑๘๐ วันนั้น จะมีคุณคาและคุณประโยชนอยางย่ิงตอระบบราชการไทยและประเทศชาติ 
สวนราชการที่เกี่ยวของจะสามารถนําขอเสนอแนะดานตาง ๆ ไปปฏิบัติไดจริง สามารถนํามาใชเปนขอมลู
เพ่ือกําหนดเปนกฎหมาย มาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ  ท้ังในระดับหนวยงานราชการและระดับประเทศที่จะ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทุกดานของคนในสังคมใหเปนไปในทางท่ีดีขึ้น เมื่อขาราชการ 
ในทุกระดับทุกภาคสวนไดรับทราบถึงผลการพิจารณาศึกษาในครั้งนี้อยางท่ัวถึงแลว ก็จะเกิดจิตสํานึก 
การปฏิเสธพฤติกรรมการรับและการใหอุปถัมภ สวนราชการตองยึดถือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักผลงาน และความรูความสามารถเปนท่ีตั้ง สงเสริม และรักษา “คนเกง” 
และ “คนดี” ใหคงอยูในระบบราชการและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูบังคับบัญชา 
ผูนําองคกร ขาราชการผูปฏิบัติจะไมกลาที่จะใชระบบอุปถัมภ เกิดจิตสํานึกท่ีดี ยึดถือระบบคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่และการดาํเนินชีวิต เมื่อพนจากหนาที่
ราชการแลว คุณงามความดีก็คงยังปรากฏและจารึกอยูในหัวใจของผูใตบังคับบัญชาและสังคมโดยทั่วไป 
เปนแบบอยางที่ดี ใหกับขาราชการรุนหลัง ท่ีจะเกิดความหวังและแรงจูงใจท่ีจะทําความดี  
เพ่ือความเจริญกาวหนาของหนวยราชการและประเทศชาติโดยรวมสืบตอไป 

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง 

โททนตเสนงคง สําคัญหมายในกายมี 

นรชาตวิางวาย มลายสิ้นท้ังอินทรีย 

สถติท่ัวแตชั่วด ี ประดับไวในโลกา 

ความดกี็ปรากฏ กิตยิศฤาชา 

ความชั่วก็นินทา ทุรยศยินขจร” 

----------------------------------------------- 





 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





ภาคผนวก ก  
ทฤษฎี หลักวิชาการ และประมวลกฎเกณฑเกี่ยวกับ 

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
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ทฤษฎี หลักวิชาการ และประมวลกฎเกณฑเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล  
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ความเปนมาของ “ระบบคุณธรรม” ในราชการเริ่มจากเดิมท่ีประเทศตาง ๆ  
มีหลักเกณฑชัดเจนเกีย่วกับการรับราชการ ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาและการบริหารงานบุคคล
โดยอาศัยอํานาจและหลักธรรมของผูปกครองประกอบกับจารีตประเพณีเปนหลักเกณฑในการบังคับ
บัญชาและโดยท่ีผูปกครองแตละคนมีธรรมประจําใจและมาตรฐานท่ีตางกัน จึงทําใหแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐสวนใหญเปนไปในรูปของการอุปถัมภถือพรรคพวก โดยไมคํานึงถึง
ความรูความสามารถของบุคคลและอาศัยเหตุผลทางการเมือง ความไววางใจและความพอใจเปนเกณฑ  
เมื่อผูมีอํานาจปกครองยึดแนวทางปฏิบัติทํานองดังกลาว และมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามา
บริหารงานของรัฐใหเปนไปเพ่ือประโยชนของพรรคพวกของตนซึ่งเปนคนกลุมนอย ผลประโยชน 
ของประชาชนสวนใหญจึงไมมีโอกาสไดรับการพิจารณาคุมครองเทาท่ีควร ดังนั้น ประเทศตาง ๆ  
จึงไดพยายามจัดระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม เพ่ือคุมครองประโยชน
สาธารณะ 

ความหมายของคําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” 
คําวา “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” มักมีการพูดถึงและนําไปใชในความหมาย 

ที่แยกกันไมออกบางครั้งก็เรียกควบกันไปเปนคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ัง ปจจุบันนี้คนในสังคมไทยนิยม
นํามาเปนประเด็นในการพูดคุยกันมากคือ คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก
การเมืองการปกครองมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของ
คนในสังคมจึงมีบทบาทสําคัญกับระบบการเมืองการปกครองท่ีสังคมนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคคลท่ีพึงมีตอสังคมจึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการทําหนาท่ีพลเมืองของสังคมประชาธิปไตย 
ความสําคัญของประเด็นนี้อยูท่ีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดีไมใชขึ้นอยูกับการมี
ผูปกครองท่ีดีมีคุณธรรม การทําหนาท่ีใหบริการประชาชน บําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนเทานัน้ 
แตยังขึ้นอยูกับ การทําหนาท่ีตอประเทศชาติของประชาชนดวยคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล 
ที่มีตอสังคม 

นอกจากนี้ ในสังคมประชาธิปไตยยังมีรูปแบบความคิดสรางสรรคทางบวกในการ
แสดงบทบาทอยางแข็งขันในการรวมพัฒนา และแกไขปญหาของสังคมดานตาง ๆ เชน 

๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอยางแข็งขัน 
๒. การมสีวนรวมในการกระทําเพ่ือสวนรวมดวยความเต็มใจ 
๓. การสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบานเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม  
๕. การติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและหนวยงานของรัฐ 
ทั้งนี้การมีบทบาทดังกลาวหากทําดวยความไมมีคุณธรรมจริยธรรมก็กอใหเกิดความ

วุนวายเดือดรอนและทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม จนถึงการลมลางระบบการเมืองการปกครอง
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กลายเปนอนาธิปไตยแทนประชาธิปไตยได ในบางกรณีก็อาจกลายเปนเครื่องมือของคนท่ีไมหวังดีตอ
ประเทศชาติ 

คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics)เปนคําศัพทท่ีมีความหมาย
ใกลเคียงกันท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามท่ีบัญญัติไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๔๒ 

“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี เปนสภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเปน ๒ ความหมาย คือ 

๑. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา และอาจกลาวไดวา คุณธรรม คือ 
จริยธรรมแตละขอท่ีนาํมาปฏิบัตจินเปนนสัิย เชน เปนคนซื่อสัตย เสียสละ อดทนมีความรับผิดชอบ ฯลฯ 

“จริยธรรม” แปลวา ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ 
กฎเกณฑความประพฤติของมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ 
(ปญญาและเหตุผล) ทําใหมนุษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไมควร โดยจริยธรรม 
มีลักษณะ ๔ ประการ คือ 

๑. การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgments) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง 
เพ่ือตัดสินการกระทําของผูอื่น 

๒. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเปนความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นในตัว
บุคคลกอนที่จะปฏิบัติการตาง ๆ ลงไป 

๓. หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลท่ีบุคคลใชตัดสินใจในการกระทําส่ิงตาง ๆ 
๔. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมไดมาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคม 

จนเกิดเปนทัศนะในการดํารงชีวิตของตนและของสังคมที่ตนอาศัยอยู 
นอกจากนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ ไดกําหนดความหมายของ “คุณธรรม”วา หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณคา มีประโยชน  
เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปนเครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝความดี  
เปนเครื่องกระตุนผลักดันใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกท่ีดีมีความสงบเย็นภายในเปนส่ิงที่
ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดขึ้นและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย และคําวา “จริยธรรม”
ก็หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับสังคม เพ่ือใหเกิดความ 
เปนระเบียบเรียบรอยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน มั่นคงและปลอดภัย 
ในการดํารงชีวิต  
(จรวยพร  ธรณินทร. ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล. 
http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5375831&Ntype=6) 
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แนวคิดทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมและจริยธรรม 

ลอ เ รนซ   โคล เ บิ ร ก   (Lawrence Kohlberg)  ได ศึ กษาวิ จั ย พัฒนาการ 
ทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต แตโคลเบิรกไดปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะหผลรวม 
และไดวิจัยอยางกวางขวางในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมตางไปวิธีการวิจัยจะสรางสถานการณสมมติ 
ปญหาทางจริยธรรมท่ีผูตอบยากที่จะตัดสินใจไดวา “ถูก” “ผิด” “ควรทํา” “ไมควรทํา” อยางเด็ดขาด  
เพราะขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง การตอบจะขึน้กับวัยของผูตอบเกี่ยวกบัความเห็นใจในบทบาท 
ของผูแสดงพฤติกรรมในเรื่องคานิยม ความสํานึกในหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกของสังคมความยุติธรรม
หรือหลักการท่ีตนยึดถือซึ่งโคลเบิรกใหคําจํากัดความของ “จริยธรรม” วา เปนความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับความถูกผิดและเกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งตองอาศัยวุฒิภาวะ 
ทางปญญา โดยโคลเบิรก เชื่อวา พัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลมาจากพัฒนาการของโครงสราง 
ทางความคิดความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมนอกจากนั้น โคลเบิรก ยังพบวา สวนมากการพัฒนา 
ทางจริยธรรมของเด็กจะไมถึงขั้นสูงสุดในอายุ ๑๐ ป แตจะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ ๑๑ -
๒๕ ป การใชเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเจริญ 
ของจิตใจของบุคคล การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไมไดขึ้นอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตเปนการใชเหตุผลที่ลึกซึ่งยากแกการเขาใจย่ิงขึ้นตามลําดับของวุฒิภาวะทางปญญา 
(ขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท. คุณธรรมจริยธรรม.http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/knowledge 
/Ethics.stm) 

ทฤษฎีตนไมจริ ยธรรมสํ าหรับคนไทย เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรก 
ของนักศึกษาไทยท่ีสรางขึ้นบุคคลผูรวบรวมเขียนเปนทฤษฎี คือ ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือนพันธุมนาวิน 
กรอบแนวคิดที่เปนจุดเดนของทฤษฎีนี้มคีวามวาลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจซึ่งจะนําไปสู
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาเพ่ือสงเสริมใหบุคคลเปนคนดีและคนเกง ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ
พฤติกรรมของคนดีและคนเกง โดยไดทําการประมวลผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สาเหต ุ
ของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทยท้ังเด็กและผูใหญอายุตั้งแต ๖ – ๖๐ ป วา พฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุ
ทางจิตใจอะไรบาง และไดนํามาประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยขึ้น โดยแบงตนไม
จริยธรรม ออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

สวนท่ีหนึ่ง ไดแก ดอกและผลไมบนตน ทีแสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเวนชั่ว 
และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพ่ือสวนรวม ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอื้อเฟอตอการพัฒนาประเทศ 

สวนที่สอง ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ๕ ดาน คือ 

๑. เหตุผลเชิงจริยธรรม 
๒. มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 
๓. ความเชื่ออํานาจในตน 
๔. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
๕. ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม 
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สวนที่สาม ไดแก รากของตนไม ทีแสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยัน
ขันแข็งซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ๓ ดาน คือ 

๑. สติปญญา 
๒. ประสบการณทางสังคม 
๓. สุขภาพจิต 
จิตลักษณะท้ังสามนี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ท่ีลําตน

ของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ ดาน ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับ
อายุ จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะท้ัง ๕ ประการ ท่ีลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะ
ทั้งหานี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลท่ีมีความพรอมทางจิตใจ๓ ดานดังกลาวและอยูใน
สภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน และสังคมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นบคุคลยังมีความพรอมท่ีจะรับ
การพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน ๕ ดานนี้โดยวิธีการอื่น ๆ ดวย ฉะนั้น จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ 
ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเกงนั้นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ 
ประการท่ีรากนีอ้าจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ ๕ ประการ ท่ีลําตน 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย 
โดยเมื่อสรางขึ้นแลวทฤษฎีนี้ก็ไดชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือหาหลักฐานใหม ๆ มาเพ่ือเติม
ในทฤษฎีนี้อีก เชน การวิจัยที่เกี่ยวกับจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ ท่ีสามารถจําแนกคนเปน ๔ 
ประเภท เหมือนบัวสีเหลากับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบวาคนท่ีเปน
บัวเหนือน้ําเทานั้น (มีจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ดานนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เปนผูที่จะสามารถรับ
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอยางเหมาะสมกับอายุตามทฤษฎีของโคลเบิรก 

การสอน/การปลูกฝง/การพัฒนา “คุณธรรม/จริยธรรม” เปนความตองการท่ีคนรุน
หนึ่งจะชี้นําคนอีกรุนหนึ่ง โดยผูสอนมีความเชื่อวาประสบการณของตนอาจสรางความเขาใจ 
เรื่อง คุณธรรม/จริยธรรม (หรือความดี ความถูกตอง ความเหมาะสม) อยางถองแทในระดับหนึ่ง และ
ตองการใหเยาวชนเชื่อและเปน “คนดี” ซึ่งสําคัญกวาและตองมากอนการเปน “คนเกง” เพ่ือใหมีจิตใจ
ที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม/จริยธรรม และทําใหมนุษยมีความสุข ความสวย และความงาม โดยทีความสุข
นั้นควรเปนความสุขแบบเรียบงายและย่ังยืน 

ในสังคมประชาธิปไตย ลักษณะการเมืองการปกครองเนนหนักในทางท่ีสะทอน
ความหวัง ความปรารถนาของมวลมนุษยชาติ มีการปกครองท่ีรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามกฎหมาย  
เนนความเสมอภาคเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ความสงบสุข 
และความมั่นคงของการดํารงอยูของรัฐจึงขึ้นอยูกับคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม  
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติในมาตรา ๗๗ วา “รัฐตองจัด
ใหมีแผนพัฒนาการเมืองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี” รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนับเปนการปฏิรูปและเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการท่ีนาชื่นชมอยางย่ิง ซึ่งการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีความลึกซึ้ง 
และละเอียดออนย่ิงไปกวาตัวบทกฎหมายท่ีใชบังคับตอบุคคลทุกคนโดยท่ัวไป และจากบทบัญญัติแหง
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รัฐธรรมนูญที่กําหนดขึน้นี้นับเปนกลไกหนึง่ของการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
โดยการจัดวางระเบียบพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานขึ้นใหมท่ีมีความเปนรูปธรรมชัดเจนย่ิงขึ้น 
เพ่ือเปนกรอบแหงความประพฤติปฏิบัติรวมกัน การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกลาวไวขางตน  
จึงเปนธรรมภาระท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติไดควบคูกับการดําเนินชีวิตประจําวันแตมิใชเปนการกระทํา 
ในลักษณะเสร็จสิน ตองกระทําอยางตอเนื่องจนเปนนิสัย เพราะจิตใจของมนุษยเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา เฉกเชน กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, สํานักพิมพบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, สถาบัน. 
พิมพลักษณ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓, พิมพครั้งที่ ๓.) 

อยางไรก็ตาม การนําระบบคุณธรรมมาเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
หนวยงานราชการของประเทศไทยยอมมีความมุงหมายท่ีจะใหขาราชการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของรัฐในอันท่ีจะจัดบริการ  
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาต ิ 

ระบบคุณธรรม (Merit System) เปนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยใชการ
สอบรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประเมินความรู ความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามตองการ  
โดยไมคํานึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสําคัญ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยตามระบบคุณธรรมยดึหลกัการ ๔ ประการ ไดแก 
1) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) หมายถึง การเปด

โอกาสท่ีเทาเทียมกันในการสมัครงานสําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ และพ้ืนความรู 
ตามท่ีระบุไว โดยไมมีขอกีดกันอันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือ ทุกคนท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเกณฑจะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเทาเทียมกันความเสมอภาคในโอกาสจะครอบคลุมถึง 

 1.1.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปดโอกาสใหผู ท่ีมีคุณสมบัติ 
และพ้ืนฐานความรูตรงตามท่ีกําหนดไวไดสมัครและเขาสอบแขงขัน 

 1.1.2 ความเสมอภาคในเรื่องคาตอบแทน โดยยึดหลักการท่ีวางานเทากัน  
 เงินเทากันและมีสิทธิ์ไดรับโอกาสตาง ๆ ตามที่หนวยงานเปดใหพนักงานทุกคน 

 1.1.3 ความเสมอภาคท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอหนากันโดยใชระเบียบ
และมาตรฐาน เดียวกันทุกเรื่อง อาทิ การบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรม 

2) หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรูความสามารถ
เปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนง
มากท่ีสุดโดยจะบรรจุ แตงตั้งผูท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑมากกวา เพ่ือใหไดคนท่ีเหมาะกับงานจริง ๆ   
(Put the right man to the right job) หากจะมีการแตงตั้งพนักงานระดับผูบริหาร ก็จะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถหรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต 

3)  หลักความม่ันคงในอาชีพการงาน (Security on Tenure)  หมายถึง 
หลักประกันการปฏิบัติงานท่ีองคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง จะไมถูกกล่ันแกลงหรือ 
ถูกใหออกจากงานโดยปราศจากความผิดไมวาจะโดยเหตุผลสวนตวัหรือทางการเมืองชวยใหผูปฏิบัติงาน 
รูสึกมั่นคงในหนาที่ หลักการที่ผูบริหารใชในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพการงาน คือ 
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 3.1) การดึงดูดใจ (Attraction) โดยพยายามจูงใจใหผูท่ีมีความรูความสามารถ
ใหเขามารวมงานกับองคการ 

 3.2) การธํารงรักษา (Retention) โดยการธํารงรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ
เหลานั้นใหทํางานอยูกับองคการ เพราะมีความกาวหนามั่นคง 

 3.3) การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุนใหพนักงานมีความมุงมั่นในอาชีพที่ทําอยู 
 3.4)  การพัฒนา (Development)  โดยเปดโอกาสใหไดพัฒนาศักยภาพ 

และมีความกาวหนาในเสนทางอาชีพ 
4)  หลักความเปนกลางทางการ เ มือง  (Political neutrality)  หมายถึ ง  

การไมเปดโอกาสใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพล 
ของนักการเมืองหรอืพรรคการเมืองใด ๆ 

ประโยชนของการบริหารบุคคลโดยใช Merit System 
1) เปนการสงเสริมเกียรติภูมิของขาราชการหรืออาชีพรับราชการ ทําใหงานราชการ

ไดรับความสนใจจากผูมีความรูความสามารถสูง ราชการก็จะไดคนดีเขามาทํางาน 
2) สนับสนุนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย โดยการเปด

โอกาสใหประชาชนทั่วไปผูมีความรูความสามารถ ไดมีสิทธิเทาเทียบกันในการสอบแขงขันเขารับราชการ 
3) ใหความคุมครองแกขาราชการเพ่ือใหมีความมั่นคงในการรับราชการ 
4) สงเสริมใหขาราชการทํางานไปไดดวยดีเนื่องดวยตระหนักถึงความเปนธรรมท่ีตน

ไดรบัจากการทํางาน   
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๑. คุณธรรม (Virtue)  -  คุณงามความดี ท่ี เปนธรรมชาติ  กอ ให เกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
- สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ
จิตใจ 
- ความดีท่ีเปนธรรมชาติท่ีเกดิในจิตใจของคนทีเปน
คุณสมบัติอันดีงาม 
- ส่ิงที่มีคุณคา มีประโยชนเปนความดีงาม เปนมโน
ธรรม เปนเครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความ
ชั่ว กลัวบาป ใฝความดี เปนเครื่องกระตุนผลักดัน
ใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกท่ีดีมีความ
สงบเย็นภายใน เปนส่ิงที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะ
เพ่ือใหเกิดขึ้นและเหมาะสมกับความตองการใน
สังคมไทย (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) 

๑.๑ เปนลักษณะความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ 
๑.๒ คุณธรรมเปนมุมมองแงหนึ่งของจริยธรรม  
ซึ่งคํานึงถึง ส่ิงที่ถูกและผิด โดยมีหลักใหญ ๓ 
ประการ ไดแก 
- ความรูสึกผิดชอบชั่วดใีนแตละบุคคล 
- ระบบยุติธรรมซึง่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณี 
ทองถิ่น ประวัติศาสตรทางสังคม และธรรมเนียม
ปฏิบัติ 
- สภาพคุณความดีหรือคุณลักษณะที่แสดงออกของ
ความดีทีแสดงออกดวยการปฏิบัติและเปนท่ี
ประจักษแกคนทั่วไป 
๑.๓ จริยธรรมที่ฝกฝนจนเปนนิสัย 

๒. จริยธรรม (Ethics) - ความประพฤติท่ีเปนธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรม
ในตัวเอง ซึ่งสรุปไดวา คือ ขอควรประพฤติปฏิบัติ 
หรือกริยาที่ควรประพฤติ ท่ีสอดคลองกับหลัก
ธรรมชาติ หรือความถูกตองดีงาม 
- การกระทําท้ังทางกาย,วาจา,ใจ อันเปนพฤติกรรม
ทีค่นดีควรกระทําอยูเสมอ ๆ 

๒.๑ เปนลักษณะการแสดงออกของรางกาย 
ทางการประพฤติปฏิบัติ ซึง่สะทอนคุณธรรมภายใน
ใหเห็นเปนรูปธรรม 
๒.๒ จริยธรรมมาจากคุณธรรมในตัวเองของแตละ
บุคคล 

- ๒๗๗ - 
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- ส่ิงท่ีมีอยูแลวในตัวมนุษย โดยธรรมชาติ ซึ่ง
จะตองพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑความประพฤติ
ที่มนุษยควรประพฤติทีได 
จากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม 
กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพ่ือประโยชนสุขแก
ตนเองและสังคมนอกจากนี้จริยธรรมยังใชเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ/
การกระทําท่ีถูกตองเหมาะสมในแตละสถานการณ
ดวย ซึ่งเมื่อสังคมสลับซับซอนขึ้นมีการแบงหนาที่
กันออกเปนหนาท่ีตาง ๆ จึงมีขอกําหนดท่ีเรียกวา 
“จ ร ร ย า วิ ช า ชี พ” ( Codes of Conduct)  ขึ้ น  
เพ่ือใชเปนหลักปฏิบัติของคนในอาชีพนั้น ๆ 
 
-  กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่ พึงปฏิบัติ  ซึ่ ง
กําหนดไว สําหรับสังคม เพ่ือใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข 
ความรักสามัคคี ความอบอุน มั่นคงและปลอดภัย
ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต  ( อ า ง ถึ ง ร ะ เ บี ย น สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี) 

๒.๓ ผูที่มีจริยธรรม คือ ผูท่ีเลือกจะแสดงออกทาง
กายท่ีถูกตองและเหมาะสมกับแตละสถานการณ 
๒.๔ องคประกอบของจริยธรรม ไดแก ความ
ประพฤติ การสะทอนความนึกคิดและจิตสํานึก 
การเกิดการกระทําดีไมมุงใหเกิดผลราย และการ
สรางผลดีแกตนเองและผูอื่น 
๒.๕ ความหมายของคําอื่นที่ใกลเคียงเกี่ยวของดวย 
คือ จริยศาสตร, จริยศึกษา และศีลธรรม โดย“จริย
ศาสตร” หมายถึง วิชา ท่ีมี เนื้อหาเรื่องความ
ประพฤติ หรือส่ิงที่ความประพฤติ จึงมีเนื้อหาที่
พาดพิงเกี่ยวของกับจริยธรรมและศีลธรรมดวย 
และจะเนนที่อุดมคติ สวน“จริยศึกษา” หมายถึง 
การเลาเรียนฝกอบรมเรื่องความประพฤติเพ่ือ
ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในแนวทางของศีลธรรม 
และวัฒนธรรม ตลอดจนระเบียบกฎหมายของ
บานเมืองแหงชุมชนและประเทศนั้น ๆ และจะเนน
ทีการเลาเรยีน กระบวนการเรยีนรูและ “ศีลธรรม” 
หมายถึง กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ตลอดจนหลัก
ปฏิบัติทางศาสนาท่ีบุคคลพ่ึงปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

- ๒๗๘ - 
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คุณภาพชีวิตใหประกอบดวยคุณธรรม ท้ังนี้ ความ
เปนคนดีมีศีลธรรมก็เปนอุดมการณ อุดมคติของ
ชีวิต และเปนส่ิงที่ทุกคนควรศึกษาเลาเรียนให
เกิดผลแกชีวิตอยางจริงจัง 
๒.๖ จริยธรรมจะมีความหมายกวางกวาศีลธรรม 
เพราะศีลธรรมเปนหลักคําสอนทางศาสนาท่ีวาดวย
ความประพฤติปฏิบัติชอบ แตจริยธรรม หมายถึง 
หลักแหงความประพฤติปฏิบัติชอบ อันวางรากฐาน
อยูบนหลักคํ าสอนของศาสนา ปรัชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
๒.๗ จริยธรรมมิใชกฎหมาย ท้ังนี้ เพราะกฎหมาย
เปนส่ิงบังคับใหคนทําตาม และมีบทลงโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ดังนั้น สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟงกฎหมาย
เพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะทีจริยธรรมไมมี
บทลงโทษ ดังนั้น  คนจึงมีจริยธรรมเพราะมี
แรงจูงใจ แตอยางไรก็ตาม กฎหมายก็มีสวน
เกี่ยวของกับจริยธรรมในฐานะเปนแรงหนุนจาก 
ภายนอกเพ่ือใหคนมีจริยธรรม 

- ๒๗๙ - 
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๓. จรรยาบรรณ / จรรยาวชิาชีพ 
(Professional Ethics / Codes of Conduct) 

- ประมวลกฎเกณฑความประพฤติ/มารยาทท่ีผู
ประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึน้ เพ่ือ
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ฐานะของ
สมาชิก และประพฤติปฏิบัติรวมกัน ยอมรับวา
อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อาจเขียนเปนลาย
ลักษณอักษร หรือไมก็ได ตลอดจนเปนหลักความ
ประพฤติท่ีเปนเครื่องยึดเหนียวจิตใจใหมีคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ เชน 
จรรยาบรรณของแพทย ก็คือ ประมวลความ
ป ร ะ พ ฤ ติ ที ว ง ก า ร แ พ ท ย กํ า ห น ด ขึ้ น  
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูเปนแพทยยึดถือปฏิบัต ิ
- จริยธรรมในทางวิชาชีพเปนขอประพฤติปฏิบัติ
สําหรับกลุมวิชาชีพ 
- จริยธรรมของกลุมชนผูรวมอาชีพ รวมอุดมการณ 
เปนหลักประพฤติ หลักจริยธรรม มารยาทที่ทุกคน
เชื่อวาเปนส่ิงที่ถูกตองดีงาม ควรจะรวมกันรักษาไว 
เพ่ือดํารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชน ละเมียด

๓.๑ คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในคณะ/
กลุมวิชาชีพนั้น ๆ เปนองคประกอบท่ีสําคัญของ
จรรยาบรรณ/จรรยาวิชาชีพ 
๓.๒ ผูที่มีจริยธรรม หรือผู ท่ีมีความประพฤติ/
มารยาทที่ถูกตองดีงาม ก็คือ ผูที่มีจรรยาบรรณ/
จรรยาวิชาชีพ 
๓.๓ จรรยาวิชาชีพใชกับผูประกอบวิชาชีพ 
๓.๔ จรรยาวิชาชีพ มีจุดประสงคเพ่ือธํารงเกียรติ
และศักดิ์ศรีของผูประกอบวิชาชีพ และเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจในการประกอบวิชาชีพนั้น 
๓ .๕  จ ร ร ย า วิ ช า ชี พบั ง คั บ ใน ระดั บ  “พึ ง”  
ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองมีจิตสํานึกในความเปน
ผูประกอบวิชาชีพนั้น  เปนการบังคับท่ังทาง
“จิตใจ” และ “การกระทํา” 
๓.๖ การพิจารณาวินิจฉัยวาทําผิดหรือไม จรรยา
วิชาชีพถือ “จิตสํานึก” เปนหลัก 

- ๒๘๐ - 
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ละไมกวากฎระเบียบ ลึกซึ้ งกวาวินัย  สู งคา
เทียบเทาอุดมการณ 
สรุปไดวา จรรยาบรรณจึงเปนหลักความประพฤติ 
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพซึ่งเรียกวา 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (Professional code of 
ethics) เมื่อประพฤติแลวจะชวยรักษาและสงเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียงทั่งของวิชาชีพและฐานะของ
สมาชิก ทําใหไดรับความเชื่อถือจากสังคม 
 

๓.๗ ผูกระทําผิดจรรยาบรรณ ยอมรูอยูแกใจวาได
กระทําผิดหรือไม จึงยอมมีความละอายเมื่อคิดจะ
หลบเล่ียง อีกทั้ง สังคมจะเปนผูรวมวินิจฉัยวาทํา
ผิดหรือไม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมไมตองอาศัย
พยานหลักฐานประกอบ 

๔. ศีลธรรม (Moral) - กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ตลอดจนหลักปฏิบัติทาง
ศาสนาที่บุคคลพึงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหประกอบดวยคุณธรรม หลักความประพฤติท่ีดีท่ี 
ชอบสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ หรือธรรมในระดับศีล 
หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรูสึก รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับจิตใจ 

๔.๑ หลักปฏิบัติ/หลักความประพฤติทีดี ซึ่งเปน
สวนหนึง่ของผูมีจริยธรรม 
๔ .๒  คน ทีมี ศี ล ธรรม  จะ เห็ น ได ชั ด เจน  คื อ 
ความหมายในแงปฏิบัติ และผลของการปฏิบัต ิ
 
 
 

๕. มโนธรรม (Conscience) - ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ความรูสึกวาอะไรควรทํา
ไมควรทํา นักจริยศาสตรเชื่อวามนุษยทุกคนมีมโน

- ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผูมี
คุณธรรม 

- ๒๘๑ - 



 

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีมีความหมายและลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ในประเดน็และนัยตาง ๆ ในสังคมไทย 

 ความหมาย ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง 
และความเกี่ยวพันตาง ๆ 

ธรรม เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรู สึก
ขัดแยงในใจระหวางความรูสึกตองการส่ิงหนึ่ง และ
รูวาควรทําอีกส่ิงหนึ่ง เชน ตองการไปดูภาพยนต
กับเพ่ือน แตก็รูวาควรอยูเปนเพ่ือนคุณแมซึ่งไม
คอยสบาย 

๖. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (Virtue 
and Ethical Standard) 

- ส่ิงท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงาม
ความดีทั้งท่ี อยูภายในจิตใจ และทีแสดงออกทาง
กิริยาทีควรประพฤติปฏิบัติท่ีคนในสังคม องคการ 
หรือสวนราชการไดยอมรับนับถือกันมา หรือได
กําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติ
รวมกัน ยอมรับรวมกันวา ขอประพฤติอะไรเปนส่ิง
ดี, อะไรเปนส่ิงชั่ว, อะไรถูก, อะไรผิด, อะไรควรทํา 
และอะไรไมควรทํา 

- คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เปนเรื่อง
เดียวกัน เพราะหมายถึง การนําจริยธรรมหรือ
ความประพฤติท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลที่อยูใน
อาชีพใดอาชีพหนึ่ง/หมู/คณะ(องคกร) มาประมวล
เขาไวดวยกัน เพ่ือใหบุคคลในกลุมอาชีพ/หมู/คณะ 
(องคกร) เดียวกันไดปฏิบัติตาม เพ่ือเปนการสราง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคสําหรับ ผู ท่ีอยูในกลุม
อาชีพ/หมู/คณะ (องคกร) นั้น ๆ 
- เปนเรื่องเดียวกันกบัจรรยาบรรณ 

๗. ระเบียบวินัย (Discipline) กฎขอบังคับทีทุกคนตองปฏิบัติใหถูกตอง ๗.๑ วินัยใชกับผูทํางานทั่ว ๆ ไป 
๗.๒ วินัยมีจุดประสงคเพียงเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของงานท่ีทํานั้น โดยไมไดมุงโดยตรงถึง
การธํารงเกียรติและศักดิ์ศรีของผูทํางาน 

- ๒๘๒ - 



 

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีมีความหมายและลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ในประเดน็และนัยตาง ๆ ในสังคมไทย 

 ความหมาย ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง 
และความเกี่ยวพันตาง ๆ 

๗.๓ วินัยบังคับในระดับ “ตอง” ซึ่งเปนการบังคับ 
“การกระทํา” ไมไดบังคับ “จิตใจ” 
๗.๔ การพิจารณาวินิจฉัยวาทําผิดหรือไม วินัยถือ 
“การกระทํา” เปนหลัก 
๗.๕ วินัยพิจารณาความผิดจากการกระทํา ซึ่งตอง
อาศัยพยานหลักฐานประกอบ จึงอาจจะมีชองโหว
ใหหลบเลียงความผิดได 

ท่ีมา : กิตติยา  โสภณโภไคย จาก http://www.ombudsman.go.th/10/ethical/ethical0

- ๒๘๓ - 
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อยางไรก็ดี  การนําระบบคุณธรรม ๔ ประการ มาใชกับการบริหารงานบุคคล 
ก็ ส งผลกระทบต อป จ จั ยแวดล อมทางการบริ หารของระบบการบริ หารงานบุ คคลภาครั ฐ 
ตามหลั กคุณธรรมในยุ คต น ซึ่ งอ ยู ภายใต การบริ หารขององค กรกลางบริ หารงานบุ คคล  
เนื่องจากระบบคุณธรรมเนนการทํางานตามกฎหมายและกฎระเบียบมากกวาการบรรลุสัมฤทธิ์ผล  
การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุนไมสามารถปรับตัวตอบสนองการเปล่ียนแปลงของปจจัยแวดลอม 
ขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ความมั่นคงของการจางงาน ทําใหพฤติกรรมการทํางาน 
ของขาราชการโดยรวมเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีขีดความสามารถเพ่ิมสูงขึ้น 
รวมท้ั งต อต านการเป ล่ี ยนแปลง การพัฒนาตนเองของข าราชการส วนใหญมุ งตอบสนอง 
ตอความกาวหนาในวิชาชีพของตนเองมากกวาความมุงมั่นในการทําใหสวนราชการของตนบรรลุวิสัยทัศน 
และพันธกิ จ ท่ี กํ าหนดไว  และการปฏิบั ติ ราชการ โดยภาพรวมด อยประสิทธิ ภาพ อาทิ   
การใหบริการประชาชนท่ัวไป การแกไขปญหาของประเทศ การพัฒนาประเทศ จึงไดมีการปรับปรุง 
และเปล่ียนแปลงจากหลักคุณธรรมมาเปนหลักการ Do & Don’t โดยเปนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
ท่ีกําหนดใหภาครัฐตองดําเนินการและหามกระทําการอยางละ ๙ ประการซึ่งบัญญัติไวในกฎหมาย 
ของสหรัฐอเมริกา โดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดตราเปนกฎหมายการปฏิรูประบบราชการพลเรือน (Civil Service 
Reform Act of ๑๙๗๘: CSRA) หลัก Do & Don’t ๙ ประการ ไดแก  

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ตองดําเนินการ ๙ ประการ ดังน้ี 
๑) สรรหาขาราชการจากทุกภาคสวนของสังคมเปดใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม 
๒) การบริหารงานบุคคลภาครัฐตองเปนไปอยางเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
๓) การกํ าหนดค าตอบแทนยึดหลักตามคางาน ใชค าตอบแทนเปนส่ิ งจูงใจ 

ใหขาราชการมผีลการปฏิบัติเปนเลิศ 
๔) ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย และประโยชนสาธารณะ 
๕) การใชอัตรากําลังขาราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖) การธํารงรักษาขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีไว พัฒนาขาราชการท่ีมีผล 

การปฏิบัติงานอยูในเกณฑเฉล่ียและปลดถายขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน 
๗) ใชกระบวนการศึกษาและเรียนรูเปนเครื่องมือในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
๘) ปกปองขาราชการจากการคุกคามของฝายการเมือง 
๙) ปกปองขาราชการท่ีเปดเผยขอมูลเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ 
การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ หามกระทําการ ๙ ประการ ดังน้ี 
๑) หามเลือกปฏิบัติตอขาราชการหรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการ  

ไมวาจะดวยเหตุผลใด ๆ 
๒) หามนําขอมูลจากการรองเรียนหรือจากการฝากฝงของพวกพองมาประกอบ 

การพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคล ยกเวนขอมูลเหลานั้นจะเปนขอมูลท่ี เกี่ยวของ 
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ความสามารถ ความถนัด คุณลักษณะโดยท่ัวไป  
ความซื่อสัตย และความเหมาะสม 

๓) หามใชอํานาจตามตําแหนงหนาท่ี ไปบีบบังคับใหขาราชการเขารวมกิจกรรมทางการ
เมือง มีสวนรวมทางการเมือง หรือลงโทษขาราชการท่ีปฏิเสธที่จะกระทําในส่ิงที่ตาง ๆ ดังกลาว 



 - ๒๘๕ - 
 

๔) หามปดกั้นหรือหลอกลวงบุคคลเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาในเรื่องการแขงขัน 
สอบบรรจุเขารบัราชการ 

๕) หามใชอิทธิพลใด ๆ บีบบังคับใหบุคคลท่ีสมัครเขารับราชการถอนตัวออกจาก
กระบวนการแขงขันเพ่ือสอบบรรจุเขารับราชการ 

๖) หามปฏิบัติตอผูสมัครสอบแขงขันบรรจุเขารับราชการและขาราชการผูหนึ่งผูใดดวย
ความลําเอียงเปนกรณีพิเศษท่ีแตกตางจากบุคคลอื่น ๆ โดยไมเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมาย 

๗) หามบรรจุแตงตั้ง จางงาน เล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงใหกับเครือญาติในหนวยงาน 
ที่ตนเองเปนผูบริหาร  

๘) ห ามดํ าเนินการ หรือไม ใหดํ าเนินการตอข าราชการเพ่ือเปนการลงโทษ 
ในการท่ีขาราชการใชสิทธิในการอุทธรณรองทุกข ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง หรือเปดเผยอยาง
ถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือการบริหารงาน 
ท่ี ไมถูกตอง การใชจ ายเงินอยางไมคุมคา หรือการใชอํ านาจหนาท่ี โดยมิชอบ หรือการกระทํา 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะ 

๙) หามดําเนินการหรือไมใหดําเนินการตอขาราชการอยางไมถูกตองตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักคุณธรรมของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ตอมาประเทศไทยไดนําหลักคุณธรรมท่ีปรบัปรุงใหมดังกลาวในขางตนมาประมวลสรุปไว 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ หมวด ๑  
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ (๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาคความเปนธรรม และประโยชน 
ของทางราชการ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร 
และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม (๓) การพิจารณาความดคีวามชอบ การเล่ือนตําแหนง 
และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ ตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ  
และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได  
(๔) การดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ (๕) การบริหารทรัพยากร
บุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง แตอยางไรก็ตาม ระบบราชการตามแนวความคิดแบบ Bureaucracy 
ไดสรางปญหาตอระบบราชการในการบริหารงานภาครัฐ เชน ระบบเดิมลาสมัยและขาดประสิทธิภาพ 
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ และไมตอบสนองตอความตองการของประชาชน และการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม มีองคการปฏิบัติงานกระจายอยูท่ัวประเทศ ซึ่งเปนเครือขายที่กวางขวางซับซอน จนไมอาจจัดระบบ
ควบคุมตรวจสอบดุลพินิจในการใชอํานาจของขาราชการทุกคนเปนการเฉพาะรายได การมีระเบียบขอบังคับ
จํานวนมากไดสรางความเคยชินกับขาราชการวาตองเนนความถูกตองตามระเบียบมากกวาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบราชการจากรูปแบบ Bureaucracy 
เปนแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) ซึ่งประเทศไทยก็ไดนําหลัก
แนวความคิดดังกลาวมาใชกับระบบราชการไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเปล่ียนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีเนนการทํางานโดยวัดผลสัมฤทธิ์และมกีารวดัผลท่ีเปนรูปธรรมโปรงใส 
มีการบริหารงานท่ีรวดเร็วและคลองตัวสามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม  
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โดยกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ซึ่งถือวาเปนกฎหมายหลักเรื่องธรรมาภิบาลที่ใชบังคับกับหนวยราชการไทยในปจจุบัน  

หลักธรรมาภิบาล 
บทบาทของการเปนบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบรรษัท 

และกิจการธุรกิจ (Good Corporate and Corporate Social Responsibility) มีความสําคัญมากขึ้น
ท้ังในแงของการเปนแนวคิด กลไก และเครื่องมือท่ีสําคัญของการพัฒนาองคกรธุรกิจและการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอมของโลกอยางย่ังยืน เชน การใชหลักธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการ 
ที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม เปนการสราง “คุณคา” ใหกับองคกรธุรกิจนอกจาก 
“มูลคา”ทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแลวแนวคิดดังกลาว ยังสนับสนุนการเติบโตทางธรุกิจ
ควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคมท่ีเต็มไปดวย “ความเกง” และ “ความดี” ความรับผิดชอบตอสังคม 
ของบรรษัทและกิจการธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) มุงเนนใหองคกรธุรกิจดําเนนิ
กิจการทางธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอองคกรและสังคมโดยสวนรวมเพ่ือชุมชนท่ีองคกรตั้งอยู เชน  
การสงเสริมการเรียนรูใหกับชุมชน เปนตน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจท่ีองคกร
ดําเนินการและเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร เปนการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอก 
ในอันที่จะสงเสริมสรางความเขมแข็งและการอยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุขฐานความคิดและท่ีมาของ 
CSR สรางความตื่นตัวใหแกบรรดากลุมธรุกิจและใหความสําคัญในการขับเคล่ือนภารกจิ CSR ในองคกร
อยางจริงจังมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจเพ่ือสังคม และส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาสังคม  
ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับ CSR ครั้งแรกเกิดจากการประชุมระดับโลกท่ีกรุงเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
ใน พ.ศ. 2535 ไดมีการกลาวถึงทิศทางใหมของการพัฒนาที่ เรียกวา “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
(Sustainable Development) มีการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาที่เอาใจใสในดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
นอกเหนือจากการมุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียว ตอมาองคกรความรวมมือดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดบรรจุเรื่อง CSR ไวในแนวทางปฏิบัติสําหรับวิสาหกิจขามชาต ิ
ในป 2000 เสนอใหวิสาหกิจขามชาติคํานึงถึง CSR ในองคกรและติดตอคาขายและทําธุรกรรมกับ
เฉพาะคูคาท่ีมี CSR เชนเดียวกัน ธุรกิจใดท่ีไมมี CSR อาทิ การผลิตท่ีสรางปญหาใหกับส่ิงแวดลอม  
การใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรม ฯลฯ จะไมสามารถติดตอคาขายกับวิสาหกิจท่ีมีถิ่นฐานในประเทศ
สมาชิก OECD ไดอีกตอไปและในเดือนมกราคม ค.ศ.1999 ในการประชุม World Economic Forum  
ท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอรแลนด อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (Mr.Kofi Annan) ไดเรียกรองให
ธุรกิจแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) ในทุกที่และในทุกประเทศที่ตน
ทํามาหากินอยู ดวยการเคารพตอหลักตาง ๆ ท่ีเปนขอตกลงนานาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
เรื่องมาตรฐานแรงงานและเรื่องส่ิงแวดลอม โดยไดเสนอบัญญัติ 9 ประการ เรียกกันวา “The Global 
Compact” หรื อ  “The UN Global Compact” และต อมา ได เ พ่ิ ม เปนบัญญัติ  10  ประการ  
สําหรับธุรกิจ ซึ่งตอมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2000 ไดมีประกาศเรื่องนี้อยางเปนทางการท่ีสํานักงาน
ใหญสหประชาชาติท่ีนครนิวยอรก The UN Global compact นี้ มีลักษณะเปนกรอบท่ีสงเสริม 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนดวยความเปนพลเมืองดีของธุรกิจท่ีมีผูนําท่ีสรางสรรค และยอมรับพันธะสัญญา 
ของ Global Compact ดวยความสมัครใจ ซึ่งธนาคารโลกและธนาคารเพ่ือพัฒนาแหงเอเชีย  
(Asian Development Bank = ADB) ก็ไดนําหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมมาเปน



 - ๒๘๗ - 
 

เงื่อนไขในการปลอยกูแทนประเด็นตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกลาว ประกอบดวย
ลักษณะท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได (accountability) 
ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีกรอบกฎหมายสําหรับการพัฒนา ซึ่งธนาคารโลกไดแยกหลัก
ธรรมาภิบาลออกจากแนวคิดประชาธิปไตย โดยเนนในเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ท่ีไมจําเปนตองเกิดขึ้นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แตถือวาหลักธรรมาภิบาลกับหลัก
ประชาธิปไตยเปนเรื่องท่ีไปดวยกัน เนื่องจากลักษณะหลายอยางของธรรมาภิบาล เชน ความรับผิดชอบ 
และความโปรงใส ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ และการถูกตรวจสอบโดยสาธารณะ 
เปนเงื่อนไขสําคัญของประชาธิปไตย และเปนสวนสําคัญของการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใหเปน
ประชาธิปไตยในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา และการสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของกลุมธุรกิจเอกชนที่ควรจะมีจิตสํานึกตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและถูกนํามาเปนเงื่อนไขในการปลอย
เงินกูใหแกประเทศท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงิน จากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Fund : IMF) โดยกําหนดเงือ่นไขใหประเทศท่ีไดรบัความชวยเหลือ
ทางการเงินจะตองสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น และมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะ 
ท่ีไดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทางการเงินอยางเครงครัด จะชวยใหประเทศท่ีประสบปญหา
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหกลับสูเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว และในระยะยาวสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล 
จะเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง มั่นคง มีความสมดุลในการบริหารบานเมืองและมีภูมิคุมกันวิกฤต 
ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง (ซึ่งไทยก็เปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก IMF และ ADB) 
และกลายเปนมาตรฐานสากลท่ีองคการสหประชาชาติตองการใหเกิดขึ้นในระบบบริหารจัดการภาครัฐดวย 

หลักธรรมาภิบาลสากล 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: 

UNESCAP ไ ด ใ ห นิ ย า ม คํ า ว า  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ( Good Governance)  ว า มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  
8 ประการ ๑) การมีสวนรวม (Participation) ๒ ) นิติธรรม (Rule of Law) ๓) ความโปรงใส 
(Transparency) ๔) การตอบสนอง (Responsiveness) ๕) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) ๖) ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรมและไมละเลยบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดออกไปจากสังคม 
(Equity and Inclusiveness) ๗) ประสิทธิภาพและประสิทธผิล (Effectiveness and Efficiency) และ 
๘) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตอมาใน ค.ศ. 1997 United Nations Development 
Programmer : UNDP ไดทบทวนและใหนิยามใหมวาเปนเรื่องของการใชอํานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมท้ังยังได
กําหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งไดนําเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนามนุษยเขามารวมไวดวย รวม 9 ประการ ดังนี้ 

1) การมีสวนรวม (Participation)ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการ
ตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีสวนรวมที่เปดกวาง
นั้นตองตั้งอิงอยูบนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึง 
การสามารถเขามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค 
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2) นิติธรรม (Rule of Law)กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปนธรรม และไมมี
การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

3) ความโปรงใส (Transparency)ตองอยูบนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอยางเสรี
ของขอมูลขาวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวของจะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการ และขอมูล
ขาวสารไดโดยตรง ทั้งนี้การไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจ
และการติดตามประเมินสถานการณ 

4) การตอบสนอง (Responsiveness)สถาบันและกระบวนการดําเนินงานตอง
พยายามดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

5) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented)มีการประสานความแตกตาง 
ในผลประโยชนของฝายตาง ๆ เพ่ือหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอทุกฝาย ไมวาจะเปนนโยบาย
และกระบวนการขั้นตอนใด ๆ ใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได 

6) ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาส 
ในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตน 

7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและ
กระบวนการตองสรางผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงตอความตองการ และขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมีอํานาจตัดสินใจ ไมวาจะอยูในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมก็ตาม ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณชนท่ัวไปและผูมีสวน
ไดสวนเสียในสถาบันของตน 

9) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) ผูนําและบรรดาสาธารณชนตอง
มีมุมมองท่ีเปดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนามนุษย (สังคม) 
รวมถึงมีจิตสํานึกวาอะไรคือความตองการจําเปนตอการพัฒนาดังกลาว ตลอดจนมีความเขาใจในความ
สลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเปนส่ิงที่อยูในแตละประเด็นนั้น 

หลักธรรมาภิบาลไทย 
สําหรับในประเทศไทยมีการนาํแนวความคิด (Corporate Social Responsibility : 

CSR) และการกําหนดมาตรฐาน ISO ในดานตาง ๆ มาประยุกตใชในภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบ
กับแนวคิดท่ีมีอยูดั่งเดิม คือ การชวยเหลือแบงปนและการทําบุญใหทาน จึงไดมีกลุมธุรกิจและองคกร
ตาง ๆ รวมกันผลักดันแนวคิด CSR ใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม มีการจัดตั้งเครือขายธุรกิจ
เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม (Social Venture Network Asia (Thailand)) สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ซึ่งไดรับการจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ฯลฯ  
ไดรวมสรางกระแสความรับผิดชอบตอสังคมผานการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
รวมไปถึงโฆษณาในเชิงสรางสรรคและความรบัผิดชอบตอสังคม เปนตน 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance)เมื่อเขามาแพรหลายในประเทศไทย
ไดมีการบัญญัติศัพทไทยขึ้นมาหลายคํา อาทิเชน ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี การปกครองโดยธรรม กรอบการกํากับดูแลท่ีดี บรรษัทภิบาล เปนตน  
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ซึ่ งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให ใชคําวาระบบการบริหาร 
และการจัดการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลใหความหมาย 
ไปในทางบริหารราชการเพ่ือใหแตกตางจากบรรษัทภิบาล (Corporates Governance) ซึ่งความหมาย
ของคําวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจัดการท่ีดี คือ ระบบโครงสราง 
กระบวนการตาง ๆ ท่ีไดวางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม เพ่ือใหสวนตาง ๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขและเปนธรรม  
เนื่องจากการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ทุกภาคสวนไมวาจะเปนกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน หรือภาคประชาชน ตางก็เปนองคกรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเปนผูรับ
ประโยชนโดยตรง 

ธรรมา ภิบาล (Good Governance)  ในภาคราชการ เกิ ดจากภาวะวิ กฤต 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรนุแรงของไทยในป พ.ศ.2540 ซึ่งภาควิชาการและผูไดรบัผลกระทบเหน็วา 
สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบานเมือง การบริหาร
ราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเปนความรับผิดชอบ 
ของภาคราชการ ท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลังสําคัญ 
ก็มีความจําเปนท่ีจะตองสรางความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหนาท่ี
ของแตละฝายเพ่ิมขึ้น หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาว ไมไดรับการจัดการแกไข 
อยางแทจริงและรีบดวน โอกาสท่ีจะนําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤติยอมเปนไปไดยาก ท้ังอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศย่ิงขึ้นอีกดวย ดังนั้น 
คณะรัฐมนตรีไดมอบใหสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในการ
ปองกันและแกไขปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและตอมาคณะรัฐมนตรีไดมอบใหสํานักงาน ก.พ.  
นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังกลาวมาจัดทําบันทึกเรื่องการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง 
และสังคมท่ีดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแนะใหออกเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเ พ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2542  
ตอมาเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 ไดประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ ตั้งแต 11 
สิงหาคม 2542 ซึ่งนับไดวาเปนกาวแรกหรือเรียกไดวาเปนการวางฐานในการบริหารราชการแนวใหม 
ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ดังนี ้

1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง 
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ คือ 

 (1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย 
และเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานี้ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

 (2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงค 
ใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุน 
ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติ 
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  (3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคน 
ในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

 (4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู 
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น  
การไตสวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 

 (5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนกัในสิทธหินาท่ี ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน
การเคารพในความเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 (6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด 
เพ่ือใหเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา 
สรางสรรคสินคา และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห
สมบูรณย่ังยืน 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  
มาตรา 3/1 วรรคแรก (ปจจุบันเปนฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2550) ไดกําหนดวา“..ในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี..” 

3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
เปนเพียงขอมูลกําหนดท่ีแสดงถึงเปาหมายหลักท่ีตองดําเนินการ แตยังขาดการกําหนดวิธีการปฏิบัต ิ
ของสวนราชการ และขาราชการท่ีจะดําเนินการไปสูเปาหมายหลัก โดยตองมีการกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการส่ังการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติใหชัดเจนเปนแนว
เดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการใชดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติของแตละสวนราชการ ท้ังนี้ สามารถวัดผล
การปฏิบัติงานได รวมท้ังเพ่ือประโยชนสูงสุดตอประชาชนได จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ขึ้นเพ่ือใหทุกสวนราชการมีหนาท่ี 
ตองปฏิบัติตาม 

- วัตถุประสงคของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 1) เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
 3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน  
 5) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  
 6) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
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- ประโยชนท่ีจะไดรับจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คือ 
 1) รัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปาหมายการดาํเนินงานไดชัดเจน และมีกลไกท่ี

จะพัฒนาองคกรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพขึ้นไป  
 2) สวนราชการและขาราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีเปนมาตรฐาน

ชัดเจน มีความโปรงใส สามารถวัดผลการดําเนินงานได  
 3) ประชาชนไดรับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได และมี

สวนรวมในการบริหารสวนราชการ  
- สรุปเน้ือหาของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งมีบทบญัญัติรวม 9 หมวด ดังนี ้
 หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ

เปาหมายสุดทาย (Ultimate Goals) ดังนี้ 
 (1) เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
 (3) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (และกระจายอํานาจการตัดสินใจ)  
 (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น) 
 (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
(รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนและการเปดเผยขอมูล) 
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง 
การปฏิบัตริาชการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูทีดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม โดยการถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ ดังนี้ 
 (1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือเปาหมายดังกลาว
ขางตน และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ 
 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได  
 (3) กรณีท่ีภารกิจใดสงผลกระทบตอประชาชนตองรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และชี้แจงใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากขึ้น  
 (4) ขาราชการตองรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหดีขึ้น  
 (5) กรณีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขโดยเร็ว 
 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ หมายถึง  
การบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งจะสามารถ
สะทอนผลงานวามีความสอดคลองเปนแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคท่ีกําหนดขึ้นไว รวมท้ัง
ผลลัพธที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับทรัพยากรที่ใชไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์โดยใหสวนราชการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคที่จะชี้วัดผลลัพธของงานได ดังนี้ 
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 (1) การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจท่ีกระทําได
อยางชัดเจน  

 (2) การบริหารราชการแบบบรูณาการ  
 (3) การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรยีนรู 
 (4) ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีการทําความตกลงในการ

ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในแตละเรื่อง 

 (5) การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดใหจัดทําแผนตาง ๆ ดังนี้ แผนบริหาร
ราชการแผนดิน, แผนนิติบัญญัติ, แผนปฏิบัติราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการแผนดิน โดยจัดทํา
เปน 2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป และความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีสรุปผลและใหขอมูล
ตอนายกรัฐมนตรีคนใหม 

 หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจภาครัฐ โดยกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักความโปรงใส, หลักความ
คุมคา, หลักความชัดเจนในการปฏิบตัิราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 

 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1) การกระจายอํานาจการตดัสินใจ 
 (2) การจัดตั้งศูนยบริการรวม 
 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
 (1) การทบทวนภารกิจ  
 (2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
 หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 (1) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 (2) การจัดระบบสารสนเทศ 
 (3) การรับฟงขอรองเรียน 
 (4) การเปดเผยขอมูล 
 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (1) การประเมินผลโดยผูประเมนิอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิข์องภารกิจ ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ และความคุมคาในภารกิจ 
 (2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 

 (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (สวนเฉพาะตวักับสวนประโยชน
ของหนวยงาน) 

 (4) หากผลการประเมินของสวนราชการดีใหมีการจัดสรรเงินเปนรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
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 หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเปนเรื่องท่ัวไป เชน ใหอํานาจ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สั งคม ท่ี ดี  พ . ศ .  2542  พระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห า ร ร าชการแผ นดิ น  ( ฉบั บ ท่ี  5 )  
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 ไดวางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย  
โดยมีเปาหมายการดําเนินงานอยางชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้น พรอมท้ังมีการทํางาน
อยางโปรงใส ตรวจสอบไดซึ่ งประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารสวนราชการ  
และทายที่สุดประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

การจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแต
ละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหง
การกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน 
ไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเพ่ือให
ราชการแผนดินในสวนท่ีตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอํานาจเพ่ือใหหนาท่ี 
ท่ีตนรับผิดชอบลุลวงขาราชการพลเรือนท้ังปวงจึงตองมีคุณธรรม ซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนํา
ประโยชนใหเกิดแกสวนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเปนการอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวม
และตนเองประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความ
เปนขาราชการ 

อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงาน 
การกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ดังนั้น บุคคลผูดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการ 
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
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(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  
อันผูตรวจการแผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานท้ังหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพ่ือให
ขาราชการท้ังหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหนาท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการ 
ควรแกความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดํารงตนตั้งมั่นเปนแบบอยางท่ีดีงาม สมกับความเปน
ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใชบังคับเปน
มาตรฐานกลางไว ซึ่งไดบัญญัติไวในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน หมวด ๒ จริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ดังนี้ 

หมวด ๒ จริยธรรมขาราชการพลเรอืน 
ขอ ๓  ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกตองและ 

เปนธรรมโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเล่ียงประมวล

จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม 
ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรอืหากกําลังกระทําการดงักลาว ตองหยุดกระทําการและสงเรือ่ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณี ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 
การกระทํานั้นขัดประมวลจรยิธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาท่ีตองรายงาน
การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน 

ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง 
หรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการ
จริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน 
ในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน  
การเปนนายหนาและการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย 
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(๔) ในกรณีท่ีขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) 
ของขอนี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาท่ี 
ตองคัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น 
แลวแตกรณี 

 ขอ ๔  ขาราชการตองมีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และ 
เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ี
เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ี 
ของตนหรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู  ความสามารถ  
เ ย่ียงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและ 
ความเหมาะสมของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และ 
แจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
หรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน 
ในการตรวจสอบโดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี 
ท่ีส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง
เพ่ือใหผูส่ังพิจารณาส่ังการตอไป 

 ขอ ๕  ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมตีอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  
หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  
ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไว
กอนแลวแจงให ผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 
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(๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอื่นในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ 
เปนหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวม 
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

 ขอ ๖  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนง
หนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวญั
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเกี่ยวของ 
หรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการให 
ตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 ขอ  ๗  ข าราชการตอง เคารพและปฏิบัติตามรั ฐธรรมนูญและกฎหมาย 

อยางตรงไปตรงมาโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย

กฎหมายในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 
ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการ 
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาที่แลว 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดท่ีตนมีสวนเกี่ยวของ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่องเสนอ 
ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุต ิ
ทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเล่ียงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใด
แทนบุคคลอื่นอันเปนการเล่ียงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพ่ือปกปด
ทรัพยสินของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน 
หัวหนาสวนราชการตองดําเนินการท่ีจําเปน เพ่ือใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
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(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวา
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกินสมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว 

 ขอ ๘  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง 
ใหบริการแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน 
ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวง โดยไมหลีกเล่ียง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา
ที่มีอยูตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคล 
โดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ  
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ 
ทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธ ิ
และเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ี 
ยอมรับกันท่ัวไป 

(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ 
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็น 
ทางวิชาการตามหลักวิชา 

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙  ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

อยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงาน 
เพ่ือการในหนาท่ีและใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริงโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบ 
ตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอ 
ตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทํา
การดังกลาวหรือไดรับการรองขอ 
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 ขอ ๑๐  ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐาน 
แหงวิชาชีพโดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความ
ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพ 
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 

 ข อ  ๑๑   ข า ร าชการต อ ง ยึดมั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาใชในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

 ขอ ๑๒  ขาราชการตองเปนแบบอยาง ท่ีดี ในการดํารงตน รักษาชื่อเ สียง 
และภาพลักษณของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีท่ีมีขอขัดแยง
ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง 
ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุม 
ใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถและ 
ขยันขันแข็ง ไมเลือกท่ีรักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเส่ือมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

การจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาท่ี 
ของรัฐแตละประเภท 

โดยท่ีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๔ กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท 
ดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญ (โดยมีกําหนดครบ ๑ ป เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑) ผูตรวจการแผนดินไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะใหคําแนะนํา ตลอดจนเรงรัดติดตามผลการดําเนินการจัดทําประมวล
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จริยธรรมไปยังหนวยงานตาง ๆ ของรัฐท่ียังคงอยูระหวางดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมที่ยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหแลวเสร็จโดยมีองคประกอบตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดโดยเรว็ และจัดสงมาเก็บไวในฐานขอมูลประมวลจริยธรรมของสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินตอไป แมในปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูกยกเลิกตาม
คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) แตคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ไดมีประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะมีคําส่ังเปล่ียนแปลง 
ดังนั้น ผูตรวจการแผนดินจึงยังทําหนาท่ีในการติดตามการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทตอไป ซึ่งผลการดําเนินการสรุปไดดังนี้ 
ผลการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง 

ประเภท จํานวนหนวยงาน 
สงประมวลจรยิธรรม 

สงแลว ยังไมสง 
๑. ขาราชการพลเรือน (กระทรวง ทบวง 
กรม หรือสวนราชการอืน่ 
ซึ่งมฐีานะเทียบเทา) 

๑ ๑ - 

๒. ขาราชการพลเรือนในพระองค ๒ ๒ - 
๓. ขาราชการตํารวจ ๑ ๑ - 
๔. ขาราชการฝายตุลาการ ๖ ๖ - 
๕. ขาราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา 

๑ - ๑ 

๖. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ๑ ๑ - 
๗. ขาราชการทหาร ๑ ๑ - 
๘. ขาราชการรัฐสภา ๑ ๑ - 
๙. ขาราชการฝายอัยการ ๑ ๑ - 
๑๐. ขาราชการสวนทองถิ่น 

- องคการบรหิารสวนจังหวดั 
- เทศบาล 
- องคการบรหิารสวนตําบล 
- กรงุเทพมหานคร 
- เมอืงพัทยา 

 
๗๖ 

๒,๒๖๖ 
๕,๕๐๙ 

๑ 
๑ 

 
๗๖ 

๒,๑๓๓ 
๕,๒๕๗ 

๑ 
๑ 

 
- 

๑๓๓ 
๒๕๒ 

- 
- 

๑๑. พนกังานองคกรอสิระ/องคกรอื่นของ
รัฐ 

๒๔ ๒๒ ๒ 

๑๒. พนกังานรฐัวิสาหกิจ ๕๗ ๕๖ ๑ 
๑๓. พนกังานองคการมหาชน ๗๓ ๖๖ ๗ 

รวม ๘,๐๒๒ ๗,๖๒๖ ๓๙๖ 
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ผลการจัดทําประมวลจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรฐั 

 

ท่ีมา: รายงานประจําป ๒๕๕๘ ผูตรวจการแผนดนิ สวนท่ี ๕ ผลการดาํเนนิงานดานจริยธรรมของผูดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาทีข่องรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท จํานวนหนวยงาน 
สงประมวลจรยิธรรม 

สงแลว ยังไมสง 

๑. ผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองระดับชาต ิ
- สมาชิกวฒุิสภา และกรรมาธิการ 
- สมาชกิสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ 
- ขาราชการการเมือง 

 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๑ 
๑ 
๑ 

 
- 
- 
- 

๒. ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่น 
- ฝายบริหาร 

องคการบริหารสวนจังหวดั 
เทศบาล 
องคการบริหารสวนตาํบล 
กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา 

- ฝายสภา 
องคการบริหารสวนจังหวดั 
เทศบาล 
องคการบริหารสวนตาํบล 
กรงุเทพมหานคร 
เมืองพัทยา 

 
 
 

๗๖ 
๒,๒๖๖ 
๕,๕๐๙ 

๑ 
๑ 
 

๗๖ 
๒,๒๖๖ 
๕,๕๐๙ 

๑ 
๑ 

 
 
 

๗๕ 
๑,๙๖๑ 
๕,๒๖๔ 

๑ 
๑ 
 

๗๕ 
๑,๙๖๑ 
๕,๒๖๔ 

๑ 
๑ 

 
 
 

๑ 
๓๐๕ 
๒๔๕ 

- 
- 
 

๑ 
๓๐๕ 
๒๔๕ 

- 
- 

รวม ๑๕,๗๐๙ ๑๔,๖๐๖ ๑,๑๐๓ 
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เพ่ือใหไดขอมูลการจัดทําประมวลจรยิธรรมท่ีครบถวนสมบรูณ ผูตรวจการแผนดนิจึง
ไดกําหนดแนวทางในการจําแนกกลุมเปาหมายเพ่ือติดตามรายงานการจัดทําประมวลจริยธรรมออกเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ดังนี้ 

๑. กลุมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 จําแนกเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับชาติและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองระดับทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลการจัดทําประมวลจริยธรรมดังนี ้
 ๑.๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดบัชาติ มีการจัดทําและสงประมวลจรยิธรรม
มายังสํานักงานผูตรวจการแผนดินครบ ๓ สวน คือ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร กรรมาธิการ และขาราชการการเมอืง 
 ๑.๒ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่น มีการจัดทําและจัดสงประมวล
จริยธรรมมายังสํานักงานผูตรวจการแผนดินแลวจํานวน ๑๔,๖๐๖ ฉบับ (ฝายบริหารทองถิ่นและฝาย
สภาทองถิ่น) และยังไมจัดสงมาอีกจํานวน ๑,๑๐๓ ฉบับ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบท่ัวไป 
๕๕๑ แหง และฝายสภากรุงเทพมหานคร ๑ ฉบับ ซึ่งปจจุบันสภากรุงเทพมหานคร ยังไมมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรม เนื่องจากไมมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีมาจากการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
จึงไดประสานไปยังกรุงเทพมหานครและไดรับแจงวาอยูระหวางดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรม 

๒. กลุมเจาหนาท่ีของรัฐ 
 จําแนกเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในหนวยงาน

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองท่ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลการจัดทําประมวลจริยธรรมดังนี ้

๒.๑ ขาราชการ จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมี
จํานวนทั้งส้ิน ๑๐ ประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงประมวลจริยธรรม
มายังสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการศึกษา ปจจุบันได
จัดทําเปนรางและดําเนินการทําประชาพิจารณเสร็จส้ิน มีการดําเนินการสรุปและประมวลผลการประชา
พิจารณดังกลาวเสร็จส้ินแลว และจะนําเสนอในที่ประชุมอนกุรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกีย่วกับวินยัและการออกจากราชการ ซึ่งทําการแทนคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา พิจารณาและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

๒.๒ พนักงานองคกรอิสระ องคกรอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนมี
การปรับและจัดกลุมประเภทของเจาหนาท่ีรัฐซึ่งจากเดิมมี ๗ ประเภทเหลือเปน ๓ ประเภท ไดแก 
พนักงานองคกรอิสระ องคกรอื่นของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองคการมหาชน ท้ังนี้  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏวามีหนวยงานท่ีไดจัดสงรางประมวลจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 
และหนวยงานที่ยังไมสงประมวลจริยธรรมมายังสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดงัตอไปนี้ 
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 ๒.๒.๑ องคการมหาชน 
 - ไดสงเปนรางประมวลจริยธรรม จํานวน ๒ แหง ไดแก 
  (๑) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  (๒) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - จัดสงประมวลจริยธรรมแลวแตมีองคประกอบไมครบถวนจํานวน 
๒ แหง ไดแก 
     (๑) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
     (๒) สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 - ยังไมไดจัดสงประมวลจริยธรรม จํานวน ๗ แหง ไดแก 
     (๑) สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 
     (๒) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
     (๓) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
     (๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     (หนวยงานตั้งใหมมีผลเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
     (๕) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     (หนวยงานตั้งใหมมีผลเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
     (๖) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     (หนวยงานตั้งใหมมีผลเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
     (๗) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     (หนวยงานตั้งใหมมีผลเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
หมายเหต ุ: หนวยงานตั้งใหม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดังกลาวออกนอกระบบ ไมไดขึ้นอยูกับระบบ
ราชการหรือไมอยูในสายการบงัคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันท่ีระบุ) 
 ๒.๒.๒ พนักงานองคกรอิสระ/องคกรอื่นของรัฐ 
 - ยังไมไดจัดสงประมวลจริยธรรม จํานวน ๒ แหง 
     (๑) องคกรอิสระดานสงแวดลอมและสุขภาพ 
     (๒) สภาเกษตรกรแหงชาต ิ(หนวยงานตั้งใหม) 

๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการควบรวบหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ๒ แหง  

เขาดวยกัน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) และองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) 
รวมท้ังสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (หนวยงานราชการ) มีผลใหเกิดรัฐวิสาหกิจใหม คือ การยาง
แหงประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลเมื่อวันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีผานมา ทําใหประมวลจริยธรรมท้ัง ๒ หนวยงานถูกยกเลิกไปตามภารกิจ  
และการยางแหงประเทศไทยไดประสานงานมายังสํานักงานผูตรวจการแผนดินเพ่ือขอคําแนะนํา 
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และแจงวาอยูระหวางการพิจารณาจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานขึ้นมาใหม ทําใหปจจุบัน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจมีจํานวน ๕๗ หนวยงาน มีประมวลจริยธรรมขององคกรแลวท้ังส้ิน ๕๖ หนวยงาน 
(รายงานประจําป ๒๕๕๘ ผูตรวจการแผนดิน สวนท่ี ๕ ผลการดําเนินงานดานจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 





ภาคผนวก ข  
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับการบริหารงานบุคคลของสวนราชการทุกประเภท 
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เอกสารอางอิง 
 

กฎหมายที่เกีย่วของ 
๑. กฎหมายแมบท 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๑.๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๑.๓ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๖ ประกาศแตงตั้งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

๒.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญ 
๒.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
๒.๑.๒ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๑.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๑.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 

หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 

๒.๑.๕ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงิน
ประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๑.๖ กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 

๒.๑.๗ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับ
ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๑.๘ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๒.๑.๙ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการ กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือมีลักษณะตองหาม กรณี
หยอนความสามารถ บกพรองในหนาท่ี หรือประพฤติตนไม
เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีตองรับโทษจําคุก
ในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
ตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๑.๑๐ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดโดย
สม่ําเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๑.๑๑ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการ
ทางวินัย และการส่ังลงโทษ กรณี ไมปฏิ บัติตามมติ  ก .พ .  
ตามมาตรา ๙ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๑.๑๒ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวน
ราชการเปนการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๑.๑๓ กฎ ก.พ. วาดวยการกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑.๑๔ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  
การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑.๑๕ กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.๑.๑๖ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก

ราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑.๑๗ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑.๑๘ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนา
ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑.๑๙ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือน 
ในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๒.๑.๒๐ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.๑.๒๑  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๑.๒๒ กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรอง

ทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

๒.๒ ขาราชการทหาร 
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 

๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒.๓ พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม 
๒.๒.๔ พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒.๕ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘  

 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒.๖ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒.๒.๗ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒.๒.๘ พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ  
         ทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒.๙ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๕๕  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๑๐ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน  
และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 

๒.๒.๑๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.   
   ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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๒.๒.๑๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งนายทหารชั้นนายพล  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.๒.๑๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลงฑัณฑทหารขาดหนีราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒.๒.๑๔ ขอบังคับทหาร ท่ี ๑๑/๑๖๕๓๖ ๒๔๘๒ วาดวยการแบงประเภท
นายทหารสัญญาบัตร และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๑๕ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๑๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเหลาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๑๗ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการส่ังใหขาราชการทหารพัก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๑๘ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการส่ังการและประชาสัมพันธ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๑๙ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศและการเล่ือนยศ 
ของขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒.๒๐ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒.๒.๒๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒.๒๒ ระเบียบกองทัพบกวาดวยการประเมินคาการปฏิบัติงานของ 

กําลังพล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.๒.๒๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยผูซึ่งไมสมควรจะดํารงอยูในยศ

ทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒.๒.๒๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการประชุมของคณะกรรมการ

ขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒.๒๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยสภากลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒.๒๖ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุหรือแตงตั้งขาราชการ

ทหารใหดํารงตําแหนงประจําหนวย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.๒.๒๗ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ การโอน และการ

บรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
๒.๒.๒๘ ระเบียบทหารอากาศวาดวยการรับสมัครการบรรจุ การโอน และ

การบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๒.๒.๒๙ ระเบียบทหารอากาศวาดวยการประเมินสมรรถภาพขาราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒.๒.๓๐ คําส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๓๑๙/๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เร่ืองมอบอํานาจให สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., 
ผบ.ทร., และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและส่ังการในนามของ รมว.กห. 

๒.๒.๓๑ คําส่ังกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๓๗๖/๕๖ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เร่ือง มอบอํานาจให ผบ.ทบ., ผบ.ทร., และ ผบ.ทอ.  
ทําการแทนและส่ังการในนาม ผบ.ทสส. 

๒.๒.๓๒ คําส่ังกองทัพบก ท่ี ๘๒๓/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๓๐  
เร่ืองกําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร 

๒.๒.๓๓ คําส่ังกองทัพบก ท่ี ๑๗๖/๒๕๐๘ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๘  
เร่ือง การหมุนเวียนกําลังพล 

๒.๒.๓๔ คําส่ังกองทัพบก ท่ี ๕๘๖/๒๕๓๒ เร่ือง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.ต. – พ.อ. และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 

๒.๒.๓๕ คําส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๓๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เร่ือง มอบอํานาจชวงให รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.  
และรอง เสธ.ทอ. ทําการแทนและส่ังการในนามของ รมว.กห.  
และ ผบ.ทสส.  

๒.๒.๓๖ คําส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๑๗/๒๕๐๔ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๐๔ เร่ือง การยายหมุนเวียนขาราชการทหารอากาศ 

๒.๒.๓๗ คําส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๖๑/๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๔๒ เร่ือง กําหนดแนวทางการยายขาราชการเขาสํารองราชการ 
และพักราชการ 

๒.๒.๓๘ คําชี้แจงทหาร ท่ี ๒/๗๘๔๐ ๒๔๗๖ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๔๗๖  
เร่ือง การรองเรียน 

๒.๒.๓๙ คําชี้แจงทหาร ท่ี ๑๑/๒๔๓๓๘ ๒๔๘๕ ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๔๘๕  
เร่ือง การรองเรียนตอผูบังคับบัญชา 
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๒.๓ ขาราชการตํารวจ 
๒.๓.๑ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม 
๒.๓.๒ พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๓.๓ พระราชกฤษฎีกาขาราชการตํารวจประเภทไมมียศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๓.๔ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปน

ขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๓.๕ กฎ ก.ตร. วาดวยคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการ

พิจารณาส่ังลงโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๓.๖ กฎ ก.ตร. วาดวยการคัดเลือกและแตงตั้งขาราชการตํารวจ 

ชั้นพลตํารวจเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนและการคัดเลือก 
และแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจ 
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๗ กฎ ก.ตร. วาดวยการไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของขาราชการ
ตํารวจชั้นพลตํารวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๓.๘ กฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 
เล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 

๒.๓.๙ กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงตั้งขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒.๓.๑๐ กฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.๓.๑๑ กฎ ก.ตร. วาดวยการส่ังใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการใด หรือสํารองราชการใน 
สวนราชการใด พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒.๓.๑๒ กฎ ก.ตร. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.๓.๑๓ กฎ ก.ตร. วาดวยการส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจาก

ราชการไวกอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.๓.๑๔ กฎ ก.ตร. วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ

ภาคทัณฑ ทันฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๑๕ กฎ ก.ตร. วาดวยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒.๓.๑๖ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการใหผูถูก
ลงโทษตามคําส่ังเดิมรับโทษท่ีเพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสูฐานะเดิม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๑๗ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศตํารวจชั้น
ประทวนเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๑๘ กฎ ก.ตร. วาดวยการส่ังใหขาราชการตํารวจออกจากราชการ  
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๑๙ กฎ ก.ตร. วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๒๐ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๒๑ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการ
สอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๓.๒๒ กฎ ก.ตร. วาดวยการโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการตํารวจ 
หรือการโอนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุ 
และแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๒๓ กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจผูไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ 
กลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒.๓.๒๔ กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจผูออก
จากราชการไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. 
๒๕๔๗  

๒.๓.๒๕ กฎ ก.ตร. วาดวยการบรรจุและแตงตั้งขาราชการซึ่งมิใช
ขาราชการตํารวจหรือการบรรจุและแตงตั้งพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไป
แลว กลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๒๖ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.๓.๒๗ กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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๒.๓.๒๘ กฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๓.๒๙ กฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.๓.๓๐ ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

การบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๓.๓๑ ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของ 

ผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๓.๓๒ ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมใหทองถิ่น 
และชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๓.๓๓ ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียนหรือขอเสนอแนะ 
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๓.๓๔ ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการสงเสริมให
ประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและองคกรมีสวนรวมในกิจการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.๓.๓๕ ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๒.๔ ขาราชการสวนทองถิ่น 

๒.๔.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๔.๓ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น 

๒.๔.๔ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการยายขาราชการ
องคการริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 



- ๓๑๕ - 

๒.๔.๕ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับการยายพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๖ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการยายพนักงานสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๗ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๘ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๙ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาและการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๐ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๓ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การ
พิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๔ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๕ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ 
และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๖ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การ
พิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๓๑๖ - 

๒.๔.๑๗ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๘ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๑๙ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการกําหนดโควตา
และวงเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และ
ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๐ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับการกําหนดโควตาและวงเงินการเล่ือนขั้น
เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการกําหนดโควตาและวงเงินการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน 
สวนตําบล และลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๒ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๓ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๔ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนขั้นเงินเดือน
พนักงานตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 



- ๓๑๗ - 

๒.๔.๒๕ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประมวลผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๖ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๗ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๔.๒๘ กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครวาดวยการอุทธรณและ 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.๔.๒๙ กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครวาดวยการรองทุกขและการ
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๔.๓๐ กฎ ก.ก. วาดวยการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับปฎิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๔.๓๑ กฎ ก.ก. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและ
แตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารและประเภทอํานวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.๔.๓๒ กฎ ก.ก. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.๔.๓๓ กฎ ก.ก. วาดวยการใหขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญไดรับ
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๒.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒.๕.๑ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒.๕.๒ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒.๕.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๓. กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการใหความเปนธรรม 
๓.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม 
๓.๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๓.๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓.๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๓.๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
๓.๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓.๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
๓.๘ ประมวลกฎหมายอาญา 
 

๔. กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชัน 
๔.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๔.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๔.๓ พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๔.๔ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔.๕ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงาน

ของรัฐพ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔.๖ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาท่ี 

ในหนวยงานท่ีมิใชสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔.๗ รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
๔.๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม 
๔.๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๔.๑๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏบัิติในการจดัหาพัสดดุวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e- market) และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) 

 
๕. กฎหมายเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน 

๕.๑ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕.๒ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
รายชื่อองคกรอิสระที่มีบทบาทหนาที่ 

ในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ 
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รายชื่อองคกรอิสระท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ 
 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ท่ีอยู/หมายเลขโทรศัพท 

๑ คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ๔๐๙ อาคารมลูนิธิอาสาสมคัร 

เพ่ือสังคม ซอยโรหติสุข  

ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท ๐๒ ๖๙๑ ๑๒๑๖   

โทรสาร ๐๒ ๖๙๑ ๑๒๑๖ 

๒ สํานักงานคณะกรรมการภาคีเครือขายตอตาน

การทุจรติคอรรปัชั่นของชาติ (ภตช.) 

 

๔๓๙ ชัน้ ๒ ถนนบอนดสตรีท ตาํบลบางพูด  

อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี  

๑๑๑๒๐ 

โทรศัพท ๐๒ ๙๖๑ ๐๓๘๔-๕   

โทรสาร ๐๒ ๙๖๑ ๐๓๘๖ 

๓ มูลนิธปิระเทศไทยใสสะอาด ๔๗/๑๐๑ ถนนตวิานนท  

ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมืองนนทบรุี  

จังหวดันนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๑๑   

โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๑๓๗๒ 

๔ มูลนิธติอตานการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑  

ถนนนนทบุร ี(สนามบนิน้ํา)  

ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบรุี  

จังหวดันนทบรุ ี

๕ องคกรตอตานคอรรัปชนั (ประเทศไทย) 

 

๔๔ อาคารศรีจุลทรัพย  

ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง  

เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

โทรศัพท ๐๒ ๖๑๓ ๘๘๖๓-๖๖   

โทรสาร ๐๒ ๖๑๓ ๖๖๐๐ 

๖ มูลนิธอิงคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น ๑๕ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๑๑๘ 

ถนนเสรไีทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป 

กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน ท่ีอยู/หมายเลขโทรศัพท 

โทรศัพท ๐๒ ๓๗๗ ๗๒๐๖  

และ ๐๒ ๓๗๘ ๑๒๘๔ 

๗ องคการตรวจสอบการใชอํานาจรฐั  

(ภาคประชาชน) 

เลขท่ี ๗๗ ถนนสายไหม แขวงสายไหม  

เขตสายไหม กรุงเทพ ๑๐๒๒๐  

โทรศัพท ๐๒-๙๙๖-๓๗๐๐-๑๐  

โทรสาร ๐๒-๙๙๖-๓๖๗๗ 

๘ สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย ๗๓๖/๑ ซอยเศรษฐสุนทร  

ถนนพระราม ๕ กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท ๐๒-๒๔๓-๑๕๒๑ , ๒๔๓-๒๗๕๐  

โทรสาร ๐๒-๒๔๑-๓๘๓๙ 

๙ สมาคมขาราชการและพนักงานจางทองถิ่น เลขที่ ๒๑๒ หมู ๒ ตาํบลบงตัน  

อําเภอดอยเตา 

จังหวดัเชียงใหม  ๕๐๒๖๐ 

๑๐ สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย ๑๓/๘ ถ.บรมราชชนนี  แขวงฉมิพลี 

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 

๑๑ สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต  
อาคารอเนกประสงค ชั้น ๑ แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

๑๒ สมาคมตาํรวจ ๘๙ หมู ๓ ถนนวิภาวดรีังสิต 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

๑๓ สมาคมองคการบรหิารสวนจังหวดัแหงประเทศไทย ๑๙/๑-๓ หมู ๔ ตาํบลคลองขอย 

อําเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

๑๔ สมาคมองคการบรหิารสวนตาํบลแหงประเทศไทย ๒๒ หมู ๔ (องคการบรหิารสวนตาํบลออม

เกรด็) 

ตําบลออมเกร็ด  อาํเภอปากเกรด็ 

จังหวดันนทบรุี  ๑๑๑๒๐ 

๑๕ มูลนิธิพัฒนาขาราชการ ๗๓๖/๑ ซอยเศรษฐสุนทร พระราม ๕  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต  

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท ๐๒ ๒๔๓ ๒๗๕๐ 



- ๓๒๕ - 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ท่ีอยู/หมายเลขโทรศัพท 

๑๖ สมาคมนักบริหารพัสดแุหงประเทศไทย เลขที่ ๗๓  อาคารธุรกิจบัณฑิตย  

ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๖๑๘ ๒๑๕๙  ๐ ๒๖๑๘ 

๗๔๙๐ 

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๑๕๙ 

๑๗ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต (CAC) 

 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

อาคาร วตท. อาคาร ๒ ชัน้ ๓ ๒/๙ หมูท่ี ๔ 

(โครงการนอรธปารค) ถนนวภิาวดรีังสิต  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท ๐๒ ๙๕๕ ๑๑๕๕ 

โทรสาร ๐๒ ๙๕๕ ๑๑๕๖-๕๗ 

๑๘ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สังกัด สํานกังานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

สํานกังานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

ทําเนียบรฐับาล เขต ดุสิต กรงุเทพฯ 

๑๐๓๐๐ 

สวนบรหิารกลาง โทร ๐๒-๒๘๓-๔๖๓๒ 

โทรสาร ๐๒-๒๘๓-๔๖๔๐-๒ 

๑๙ มูลนิธอิงคกรกลางเพ่ือประชาธิปไตย 

 

บานมนังคศิลา 

๕๑๔ ถนนหลานหลวง 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท ๐๙๑ ๗๓๔ ๔๑๒๕ 

๒๐ ศูนยประชาสังคมและการจัดการองคกรเอกชน

สาธารณประโยชน (ศปส.) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

อาคาร HS ๐๒ ชัน้ ๔ หอง ๒๔๐๕-๒๔๐๖  

เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน ๔๐๐๐๒ 

โทร. ๐๔๓-๒๐๓-๔๓๓ 

๒๑ สหพันธปลัดอาํเภอแหงประเทศไทย ๒๙๘/๑๘ หมูที่ ๕ ตําบลดอนแกว อําเภอ

แมรมิ จังหวดัเชียงใหม ๕๐๑๘๐  

 



 



ภาคผนวก ง  
บทความและขาวที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 









































































ภาคผนวก จ  
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอใหต้ังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม  

(พลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง เปนผูเสนอ) 













ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

๑. นางสาวจุฑามาศ  พุทธังกุโร ผูบังคับบัญชากลุมงาน 

๒. นางศศิธร  ธรรมธนิโน ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๓. นางสาวอริษา  ทองทับทิม นิติกรชํานาญการ 

๔. นางกรรณิกา สิงหศก  เทยเลอร นิติกรปฏิบตัิการ 

๕. นายธนิสร  เปสตันยี วิทยากรปฏิบตัิการ 

๖. นางสาวสวางจิต  มนตรพิีลา วิทยากรปฏิบตัิการ 

๗. นายคมสัน  นุมพินิจ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๘. นางสาวอมรรตัน  ทองเชื้อ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๙. นายสันติภาพ  เหมพิจิตร นักวชิาการสนบัสนนุงานนติบิัญญตั ิ

ดานกฎหมาย 

๑๐. นางสาวรชันก  กันทาไชย นักวชิาการสนบัสนนุงานนติบิัญญตั ิ

ดานกฎหมาย 

๑๑. นายลภน  ทองพบ นักวชิาการสนบัสนนุงานนติบิัญญตั ิ

ดานวิชาการ 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักกรรมาธกิาร ๓  

โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑-๒  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๖ 
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