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ความเป็ นธรรมในการคัดเลือกและแต่ งตั้งข้ าราชการ
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า การรับราชการนั้นย่อมต้องเจริ ญก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการต่อไปเรื่ อย ๆ ซึ่งก็เป็ นเป้ าหมายหนึ่งของผูท้ ี่อยูใ่ นวงราชการ อย่างไรก็ตามการเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อน นั้น ย่อมมีเงื่อนไขและกระบวนการตามที่ ก.พ. กาหนด และ
ในการแต่ ง ตั้ง ในแต่ ล ะต าแหน่ ง ย่อ มมี ท้ ัง ผูท้ ี่ ส มหวัง และผูท้ ี่ ผิ ด หวัง อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
โดยเฉพาะในตาแหน่งที่สูงขึ้น แต่ในกระบวนการบริ หารงานบุคคลก็มิได้ปล่อยให้ผทู ้ ี่ผิดหวัง
เดียวดาย โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ยังให้สิทธิ แก่ผทู ้ ี่ผิดหวัง
ในการที่จะร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรมได้ หากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการคัดเลือก
และแต่งตั้ง ซึ่งขั้นตอนและเงื่อนไขในการร้องทุกข์ นั้น เป็ นไปตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ท่านผูอ้ ่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
ได้ที่ www.ocsc.go.th
ที่เกริ่ นไปแล้วนั้น เป็ นเพียงน้ าจิ้มที่จะนาท่านผูอ้ ่านเข้าสู่ กรณี ที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ ง
กรณี น้ ีเป็ นกรณี ที่มีขา้ ราชการผูห้ นึ่ง ได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ว่า ตนเป็ นผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรื อนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริ หาร
ระดับต้น แต่ภายหลังเมื่อเสร็จสิ้ นกระบวนการคัดเลือกแล้วได้มีการแต่งตั้งผูส้ มัครรายหนึ่ง ซึ่ ง
มิใช่ ตนเป็ นผูไ้ ด้รับคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ซึ่ งตนเห็นว่าการดาเนินการคัดเลือกดังกล่าว
ไม่เป็ นธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และไม่เป็ นธรรมอีกหลายประการ
เป็ นต้นว่า ผูไ้ ด้รับคัดเลือกไม่เคยมีประสบการณ์การทางานด้านที่ได้รับคัดเลือกมาก่อน การพิจารณา
เป็ นการพิจารณาตัวบุคคลไว้ก่อนการคัดเลือก ซึ่ง ก.พ.ค. ได้รับเรื่ องนี้ไว้พิจารณาและได้ดาเนิน
กระบวนการพิจารณา รวมทั้งแสวงหาข้อเท็จจริ งตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ที่สุด ก.พ.ค. ได้มีคาวินิจฉัยสรุ ปได้ ดังนี้
ในการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริ หารระดับต้นนี้
หนังสื อเวียนที่เกี่ยวข้อง1 ได้กาหนดว่า เมื่อจะมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ่ งไม่เคยดารง
ตาแหน่งนักบริ หารระดับต้น ให้ดารงตาแหน่งนักบริ หารระดับต้น ให้ส่วนราชการระดับกรม
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หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในขณะเกิดเหตุ คือ หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 ซึ่งได้ กำหนด
กรณีกำรแต่งตังข้้ ำรำชกำรให้ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้ น โดยให้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11
ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2542 และหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2544 และหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 13
ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2549 ท่ำนผู้อำ่ นที่สนใจสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ ที่ www.ocsc.go.th

2
แจ้งชื่อตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง และข้อมูลต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรู ้ความสามารถที่ตอ้ งการของแต่ละตาแหน่ง เป็ นต้น
ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อส่ งต่อให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรื อนสามัญ เพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งนักบริ หารระดับต้น ที่ ได้รับแต่ งตั้งจาก อ.ก.พ.กระทรวง และเมื่ อ
คณะกรรมการคัดเลื อกฯ ได้รับเรื่ องแล้วให้ประชุ มวิเคราะห์งานในตาแหน่ งที่ ว่างหรื อจะว่าง
กาหนดความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานสาหรับตาแหน่ ง หรื อเป็ น
การกาหนดว่าพฤติกรรมแบบใด หรื อคุณลักษณะแบบใดของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกที่จะสามารถ
ทางานนั้นได้ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริ หาร ซึ่ งอาจจะกาหนดน้ าหนัก
ความสาคัญแต่ละด้านเพิม่ ขึ้นได้ กาหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ความประพฤติ
ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งอาจพิจารณาจากแนวคิด
ทัศนคติ ค่านิ ยมสร้างสรรค์ของนักบริ หารที่พึงมี การปฏิบตั ิงานที่จาเป็ นต้องดาเนิ นการตาม
หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็ นแรงขับให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ประสบความสาเร็จ และกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกสรร วิธีการที่ใช้ในการประเมิน
ขั้นตอนในการคัดเลือกข้าราชการพลเรื อนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างให้สอดคล้อง
กับหนังสื อเวียน และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรื อนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักบริ หารระดับต้น โดยให้มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ และต้องประกาศ
ให้ทราบทัว่ กัน ล่วงหน้าก่อนวันเปิ ดรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ
จากหลักการของหนังสื อเวียนที่เกี่ยวข้อง พึงเห็นได้ว่าการออกประกาศรับสมัครฯ
เป็ นหน้าที่ ข องคณะกรรมการคัด เลื อ กฯ โดยก่ อ นที่ จ ะออกประกาศรั บ สมัค รฯ ได้ นั้ น
คณะกรรมการคัดเลื อกฯ จะต้องประชุ มวิเคราะห์งานในตาแหน่ งที่ ว่างหรื อจะว่าง กาหนด
ความรู ้ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานสาหรับตาแหน่ ง หรื อกาหนดว่า
พฤติกรรมตามแบบใด หรื อคุณลักษณะแบบใดของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกที่จะสามารถทางานนั้น
ได้ประสบความสาเร็ จ ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก แล้วจึงออก
ประกาศรับสมัครฯ แต่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่า อ.ก.พ. กระทรวงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัด เลื อ กฯ เมื่ อ วัน ที่ 5 ตุ ล าคม 2552 โดยให้ค ณะกรรมการมี อ านาจหน้า ที่ ต ามหนัง สื อ
สานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2544 และให้มีวาระ 1 ปี
ต่อมาอีก 2 วัน ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรื อนสามัญเพื่ อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริ หารระดับต้น (รองอธิ บดี
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ใน 4 ส่ วนราชการระดับกรม) รวมทั้งสิ้ น 7 อัตรา แต่ไม่ ปรากฏหลักฐานว่าคณะกรรมการ
คัดเลื อ กฯ ได้ประชุ มเพื่ อพิ จารณาออกประกาศดังกล่ า วแต่ อ ย่า งใด คงมี เ พีย งหลัก ฐานว่า
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมกันเพียง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
เพื่อตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูส้ มัคร หลังจากที่มีผยู ้ ื่นใบสมัครครบแล้ว มีผมู ้ ีสิทธิ เข้ารับการ
คัดเลือกจานวน 24 คน และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เพื่อสัมภาษณ์ผสู ้ มัคร
แต่ ละคน และประเมิ นให้คะแนนผูส้ มัคร
แต่ ละคน ปรากฏตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรื อนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริ หารระดับต้น
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5
พฤศจิ กายน 2552 ตามล าดับ จากข้อ เท็จ จริ ง จึ ง ไม่ มี ห ลัก ฐานให้พิ จ ารณาได้ว่ า ประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 นั้น ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้
ในหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2544 ครบถ้วนทุกขั้นตอน
ส่ วนการประเมินโดยการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์และพิจารณาจากวิสัยทัศน์โดย
กรรมการคัดเลือกประเมินให้คะแนนผูส้ มัครที่เข้าสัมภาษณ์ทุกคนของทุกส่ วนราชการ นั้น หนังสื อ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2544 ได้กาหนดว่า คณะกรรมการ
คัดเลื อกฯ ประกอบด้วย ประธาน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ ก.พ. แต่ งตั้งจากรายชื่ อที่ อ.ก.พ.
กระทรวงเป็ นผูเ้ สนอ และกรรมการ ซึ่ ง อ.ก.พ.กระทรวงแต่งตั้งจาก อ.ก.พ.กระทรวงผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมอบหมาย 1 คน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่ งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรื อนที่
อ.ก.พ.กระทรวงมอบหมาย 1 คน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่มีตาแหน่งว่าง และผูแ้ ทน
สานักงาน ก.พ. 1 คน และถ้ามีตาแหน่งว่างหลายส่ วนราชการ ให้หวั หน้าส่ วนราชการที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ เข้าประชุ มพร้อมกันได้ พิเคราะห์แล้วหลักการดังกล่าวมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงโดยไม่อาจแปลความได้ว่า หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่มีตาแหน่ งว่างของ
ส่ วนราชการหนึ่ ง สามารถเป็ นกรรมการของส่ วนราชการระดับกรมที่มีตาแหน่ งว่างของอีก
ส่ วนราชการหนึ่ งได้ คงเป็ นกรรมการได้เฉพาะส่ วนราชการของตนเท่ านั้น และความใน
ตอนท้ายที่กาหนดว่า ถ้ามีตาแหน่งว่างหลายส่ วนราชการ ให้หวั หน้าส่ วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการเข้าประชุ มพร้อมกันได้ ก็มีความหมายแต่เพียงว่าให้เข้าประชุมพร้อมกันได้ โดย
ไม่ตอ้ งออกจากที่ประชุมในขณะที่มีการพิจารณาของส่ วนราชการอื่น ซึ่ งเป็ นข้อสนับสนุนให้
เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นว่า หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่มีตาแหน่งว่างของส่ วนราชการหนึ่งไม่ได้
เป็ นกรรมการของส่ วนราชการอื่นที่มีตาแหน่ งว่างด้วย เพราะถ้าเป็ นกรรมการด้วยแล้วก็ไม่
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จ าเป็ นต้อ งมี ข ้อ ความในวรรคนี้ และหากจะพิ จ ารณาว่ า คณะกรรมการคัด เลื อ กฯ เป็ น
คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนิ นการพิจารณาทางปกครองแล้ว ก็ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้แปลความได้ว่า กรรมการที่เป็ น
หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่มีตาแหน่งว่างเป็ นกรรมการของส่ วนราชการอื่นด้วย ดังนั้น เมื่อ
ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าในการประชุ มของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
เพื่อสัมภาษณ์ผสู ้ มัครแต่ละคน และประเมินให้คะแนนผูส้ มัครแต่ละคน หัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมที่มีตาแหน่ งว่าง ซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการคัดเลือกของส่ วนราชการระดับกรมสาหรับ
ตาแหน่ ง ที่ กาลังพิ จารณาอยู่น้ ัน (เพราะมี หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมนั้นเป็ นกรรมการ
คัดเลือกอยูแ่ ล้ว) แต่กลับประเมินและให้คะแนนแก่ผสู ้ มัครในตาแหน่งที่กาลังคัดเลือกด้วย จึง
เป็ นการดาเนิ นการที่ไม่ชอบ และเมื่อตรวจสอบคะแนนของผูส้ มัครในตาแหน่ งที่ผรู ้ ้องทุกข์
ร้องว่ามีการคัดเลือกไม่เป็ นธรรม นั้น เมื่อตัดคะแนนของหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่มี
ตาแหน่ งว่าง ที่ ไ ม่ ใช่ คณะกรรมการคัดเลื อก (ผูท้ ี่ ไม่ มีสิท ธิ ประเมิ นให้ค ะแนน) ออกแล้ว
ปรากฏว่า ผูไ้ ด้รับคัดเลือกเปลี่ยนไปจากเดิม โดยผูไ้ ด้คะแนนลาดับที่หนึ่ งเปลี่ยนเป็ นลาดับที่สาม
และผูไ้ ด้คะแนนลาดับที่สามเปลี่ยนเป็ นลาดับที่หนึ่ง
สาหรับการเสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกโดยเรี ยงตามคะแนน ต่อปลัดกระทรวง
ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุ นั้น หนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2544
กาหนดว่า ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
จานวนไม่เกิน 3 ชื่อต่อ 1 ตาแหน่ง พร้อมทั้งระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละ
ตาแหน่ ง เพื่อเสนอให้ผมู ้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาแต่งตั้ง ซึ่ งตามข้อเท็จจริ ง
ปรากฏว่า ในตาแหน่งที่ผรู ้ ้องทุกข์ร้องว่ามีการคัดเลือกไม่เป็ นธรรม นั้น ปรากฏว่า เป็ นตาแหน่ ง
นักบริ หารระดับต้น (รองอธิ บดี) ของกรม ซึ่ งคัดเลือกในครั้งนี้ 2 อัตรา คณะกรรมการคัดเลือกฯ
จึงเสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกโดยเรี ยงตามคะแนน จานวน 6 ราย ในคราวเดียวกัน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งของปลัดกระทรวง ซึ่ งที่สุดปลัดกระทรวงได้เห็นชอบคัดเลือกและ
แต่งตั้งผูท้ ี่ได้คะแนนในลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 เป็ นผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้แต่งตั้ง จากนั้นกระทรวง
จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการผูไ้ ด้รับเลือกดังกล่าวให้ดารงตาแหน่ งนักบริ หารระดับต้น จาก
ข้อเท็จจริ งพึงเห็นได้วา่ การเสนอชื่อในเชิงคณิ ตศาสตร์ที่ว่า ถ้ามีตาแหน่งว่าง 2 ตาแหน่ง ก็เสนอ
ไม่เกิน 6 ชื่ อ นั้น อาจเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาเลือกแต่งตั้งผูไ้ ด้
คะแนนในลาดับที่ 4 ถึงลาดับที่ 6 เป็ นผูไ้ ด้รับคัดเลือกได้ ซึ่ งขัดกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดว่า
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ไม่เกิน 3 ชื่อต่อ 1 ตาแหน่ง (Rule of Three) ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อเวียนข้างต้น และ
วิธีการเสนอชื่ อผูท้ ี่เหมาะสม นั้น ควรเสนอแยกเป็ นกลุ่มสาหรับตาแหน่ งว่างแต่ละตาแหน่ ง
และเสนอตาแหน่ งละไม่เกิน 3 ชื่ อ พร้อมระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละ
ตาแหน่งด้วย
จากเหตุ ผ ลที่ พิ เ คราะห์ เ ป็ นล าดับมาแล้วข้า งต้น ก.พ.ค. จึ ง เห็ น ว่า ประกาศ
คณะกรรมการคัด เลื อ กฯ รั บสมัค รคัด เลื อ กข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ เพื่ อ แต่ ง ตั้ง ให้ด ารง
ตาแหน่ งนักบริ หารระดับ ต้น การประเมิ น ให้คะแนนการสัมภาษณ์ แ ละพิ จารณาวิสั ยทัศน์
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกฯ รวมทั้งการเสนอชื่ อผูท้ ี่เหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกในกรณี น้ ี
ดาเนินการโดยไม่ถูกต้องตามรู ปแบบ ขั้นตอน หรื อวิธีการ อันเป็ นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2544 จึงเป็ นการดาเนิ นการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นผลให้คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งนักบริ หารระดับต้น
อันออกโดยสื บเนื่องจากกระบวนการที่ไม่ชอบดังกล่าว ไม่ถูกต้องด้วย จึงมีคาวินิจฉัยให้ยกเลิก
คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งนักบริ หารระดับต้น และให้ดาเนินการเสี ยใหม่ให้ถูกต้อง
นางสาวสุ ภาพร อารยะนรากูล
นิติกรชานาญการ
นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
นิติกรปฏิบตั ิการ

