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การดําเนินการทางวินัย
การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ขา ราชการกรุง เทพมหานคร ปจจุบัน ดํ า เนิน การตามพระราชบั ญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ในกรณีที่มิไดบัญญัติไวใน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให นํ า 1) กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นมาใช บั ง คั บ กั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และ
3) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามา
ใชบังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม
ความหมาย
วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน เชน กําหนดให
ขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เปนตน นอกจากนี้วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
แสดงออกมาวาสามารถจะควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของบทวินัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการทั้งหลายตามกฎหมายเมือ่ ขาราชการมี
กรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัย ไดแก การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวนหรือสอบสวน การ
พิจารณาความผิดและโทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ และการดําเนินการตางๆ ระหวางการดําเนินการ
สอบสวนพิจารณาความผิด เชน ใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน
การกล า วหา หมายถึ ง กรณี ผู เ สี ย หายได รั บ ความเสี ย หายจากการกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ขาราชการ
กลาวหาใหดําเนินการทางวินัยขาราชการผูนั้น

โทษทางวินยั
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โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดไว มี 5 สถาน
คือ
ความผิดวินัยอยางไมรา ยแรง
1. ภาคทัณฑ เปนโทษสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึง่
ยังไมถึงกับตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
นอกจากนี้ ในกรณีกระทําความผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให
โดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือวากลาวตักเตือนก็ได
ผูถูกลงโทษภาคทัณฑ ไมมีขอหามไมใหเลื่อนเงินเดือน หากผูนั้นมีคุณสมบัติที่จะเลื่อน
เงินเดือน ก็อาจไดรับการเลื่อนเงินเดือนได
2. ตัดเงินเดือน เปนการลงโทษตัดเงินเดือนเปนจํานวนเปอรเซ็นตของเงินเดือน
และเปนจํานวนเงินเดือน เชน ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน เมื่อพน 2 เดือนแลว ใหไดรับเงินเดือน
ตามปกติ
3. ลดเงิ น เดื อ น เป น การลดเงิ น เดื อ นของผู นั้ น ลงเป น จํ า นวนเปอร เ ซ็ น ต ข อง
เงินเดือน ผูถูกลงโทษลดเงินเดือนในครึ่งปที่ผานมาจะไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนในครึ่งปนั้น
ความผิดวินัยอยางรายแรง
4. ปลดออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการ โดยไดรับบําเหน็จบํานาญ เสมือนผู
นั้นลาออกจากราชการ
5.ไลออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการ โดยไมไดรับบําเหน็จบํานาญ
กระบวนการดําเนินการทางวินยั
1. การดําเนินการทางวินยั ของขาราชกรุงเทพมหานครสามัญ
1.1 มีการรองเรียนหรือมีการกลาวหาวากระทําผิดวินัย เมื่อมีการรองเรียนหรือมี
การกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูที่มีอํานาจดําเนินการทางวินัยคือผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ไดแก ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
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กรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขต แลแตกรณี
1.2 ข อ กํ า หนดวิ นั ย ใช ข อ กํ า หนดวิ นั ย ของพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 80 – 85
1.3 การสอบสวน ใหผูมีอํ านาจสั่ งบรรจุเปน ผูแตง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้ง
ความผิดวินัยอยางรายแรงและความผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยการสอบสวนปจจุบันยังคงเปนไปตาม กฎ
ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. คณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวน
เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา (สว. 2) ที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหทราบวาผูถูก
กลาวหากระทําการใด เมื่อใด อยางไร พรอมทั้งแจงใหทราบดวยวา ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลัก ฐานที่ สนั บสนุ น ขอ กลา วหา และมีสิ ท ธิที่จะใหถอ ยคํา หรือชี้แ จงขอ กลา วหา ตลอดจนอ า ง
พยานหลักฐาน หรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
2. สอบถามผูถูกกลาวหาเบื้องตน สอบถามผูถูกกลาวหาเบื้องตนวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
3. กรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพ วาไดกระทําตามที่ถูกกลาวหา ให
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหานั้น เปนความผิดวินัย
กรณีใด ฐานะใด อยางไร หากผูถูกกลาวหายืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว. 3) ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ (ถา
มี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย แลวทํารายงานการสอบสวน โดยใหมีความเห็นวาการกระทําของผูถ กู
กลาวหาเปนความผิดวินัย กรณีใด ฐานใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด
4. กรณีผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แลวเรียกผูถูกกลาวหา
มาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว. 3) โดย
- ข อ กล า วหาจะต อ งระบุ ว า ผู ถู ก กล า วหาได ก ระทํ า การใด เมื่ อ ใด
อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณีใด ฐานใด ตามมาตราใด
- พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข อ กล า วหาให ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐานที่
สนั บสนุ นขอ กล า วหาเทา ที่มี ให ทราบ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และการกระทํา ที่มีลั กษณะเปน การ
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สนับสนุนขอกลาวหาซึ่งอาจเปนพยานเอกสาร หรือพยานบุคคลก็ได สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุ
ชื่อพยานก็ได
5. สิทธิชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธิชี้แจง
ขอกลาวหาเปนหนังสือหรือมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน และใหคณะกรรมการสอบสวนนํา
หนั งสื อแกขอกล าวหาโดยผู ถู กกล าวหาจะนํา พยานหลักฐานมาเอง หรื อจะอางพยานหลั กฐานขอให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาก็ได
6. การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาของพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาและ
วินิจฉัย พรอม ทํารายงานการสอบสวนโดยใหมีความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร
ถาผิด ใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ฐานใด มาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด แตถามีความเห็น
วาผูถูกกลาวหามิไดเกระทําผิดวินัยหรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปนความผิดวินัยก็ใหเสนอสั่งยุติ
เรื่อง
1.4 การลงโทษ กรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสงเรื่องไป
ยังสํานักงาน ก.ก. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) พิจารณามีมติกอน เมื่อ
ก.ก. มีมติประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น แตถาเปนความผิดวินัยอยางไม
รายแรง ผูมีอํานาจสั่งบรรจุสามารถลงโทษไดไมตองสงเรื่องให ก.ก. พิจารณากอน โดยอํานาจการลงโทษ
เปนไปตามมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบ กฎ ก.พ. ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2536) วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน
1.5 การรายงานการดําเนินการทางวินัย เมื่อไดมีการดําเนินการทางวินัยหรือมีการ
ลงโทษทางวินัยแลวไมวาจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือความผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหสงเรื่องไป
ยังสํานักงาน ก.ก. เพื่อรายงาน ก.ก. พิจารณา และใหสงสําเนาคําสั่งลงโทษ และสําเนารายงานการ
สอบสวนใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบดวย กรณี ก.ก. พิจารณามีมติเห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปน
การไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและมีมติประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ ก.ก. กรณี ก.ก. พิจารณามีมติรับทราบการดําเนินการทางวินัยถือวา
กระบวนการดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด สํานักงาน ก.ก. จะแจงมติ ก.ก. พรอมทัง้ สงเรือ่ งทัง้ หมดคืนตนสังกัด
ตอไป
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2.การดําเนินการทางวินยั ของขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
2.1 มีการรองเรียนหรือมีการกลาวหาวากระทําผิดวินัย เมื่อมีการรองเรียนหรือมี
การกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูที่มีอํานาจดําเนินการทางวินัยคือผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
2.2 ขอกําหนดวินัย ใชขอกําหนดวินัยของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 82 – 94
2.3 การสอบสวน กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงผูบังคับบัญชาเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน สวนความผิดวินัยอยางรายแรงผูมีอํานาจสั่งบรรจุเปนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
2.4 การลงโทษ กรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสงเรื่องไป
ยังสํานักงาน ก.ก. เพื่อนําเสนอ ก.ก. พิจารณามีมติกอน เมื่อ ก.ก. มีมติประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่ง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น แตถาเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงผูบังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษไดไม
ตองสงเรื่องให ก.ก. พิจารณากอน โดยอํานาจการลงโทษเปนไปตามมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 ประกอบกฎ ก.ก. ว า ด ว ยการลงโทษ
ภาคทัณฑตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
2.5 การรายงานการดําเนินการทางวินัย เมื่อไดมีการดําเนินการทางวินัยหรือมีการ
ลงโทษทางวินัยแลว ไมวาจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือความผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหสงเรื่องไป
ยังสํานักงาน ก.ก. เพื่อรายงาน ก.ก. พิจารณา และใหสงสําเนาคําสั่งลงโทษ และสําเนารายงานการ
สอบสวนใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบดวย กรณี ก.ก. พิจารณามีมติเห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปน
การไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและมีมติประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ ก.ก. แตถา ก.ก. พิจารณามีมติรับทราบการดําเนินการทางวินัย ถือ
วากระบวนการดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด สํานักงาน ก.ก. จะแจงมติ ก.ก. พรอมทั้งสงเรื่องทั้งหมดคืนตน
สังกัดตอไป

3.การดําเนินการทางวินยั ของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
การดําเนินการทางวินยั ของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา
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สรุปขัน้ ตอนการดําเนินการทางวินยั

มีการรองเรียน/มีการกลาวหา/มีกรณีสงสัย
ผูบังคับบัญชารายงาน

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ดําเนินการ
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน
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เห็นวาไมมีมูล

เห็นวามีมูล

ยุติเรื่อง
ไมรายแรง

รายแรง

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน/ไมก็ได
-แจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐาน
-รับฟงคําชี้แจง

-แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
และสอบสวน
ผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุ

ผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุ

เห็นวาไมไดกระทํา
ผิด
สั่งยุติเรื่อง

เห็นวาผิด

เห็นวาไมไดกระทํา
ผิด
สั่งยุติเรื่อง และ
รายงาน ก.ก.

เห็นวาผิด
ไมรายแรง

เห็นวาผิด
รายแรง

สั่งลงโทษ
สงเรื่องให ก.ก. พิจารณา

รายงาน ก.ก.
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การอุทธรณ การรองทุกข
การพิ จ ารณาเรื่ อ งอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข เป น หน า ที่ ข องคณะกรรมการพิ ทั ก ษ ร ะบบคุ ณ ธรรม
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) เปนองคกรอิสระจาก
ฝายบริหาร ทําหนาที่พิทักษระบบคุณธรรม โดยยกบทบาทลักษณะตุลาการจากคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ไปเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร)
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. เสนอแนะตอคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เพื่อให ก.ก. ดําเนินการ
จัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรม
2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
4. พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
5.ออกกฎ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครและขอบังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
6.
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
กํ า หนด เพื่ อ เป น กรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ กรุ ง เทพมหานครหรื อ เป น กรรมการวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร อ งทุ ก ข
กรุงเทพมหานคร

การอุทธรณ
1. ความหมาย
การอุทธรณ หมายถึง กระบวนการทางนิติธรรมในการบริหารงานบุคคลที่ใหผูถูกลงโทษทาง
วินัยและผูถูกสั่งใหออกจากราชการขอใหผูมีอํานาจพิจารณาทบทวนการลงโทษอีกครั้งหนึ่ง
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2. หลักการ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหมีการดูแลรักษาความเปน
ธรรมใหแกขาราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัยถูกสั่งใหออกจากราชการ และตรวจสอบรักษามาตรฐาน
การดําเนินการของผูบังคับบัญชา โดยกําหนดใหองคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ทําหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของขาราชการพลเรือนสามัญกําหนดไวในหมวด 9
มาตรา 114 – 121 และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551

3. ผูมีสิทธิอุทธรณ
ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแก ผูถูกลงโทษทางวินัย ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษปลดออก
ไลออกจากราชการ
4. การยืน่ อุทธรณ
ผูถูกลงโทษทางวินัย อุทธรณโดยทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายใน
30 วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ โดยมีสาระสําคัญในการอุทธรณ ดังนี้
- ชื่อ ตําแหนง สังกัด และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการอุทธรณของผูอุทธรณ
- คําสั่งซึ่งเปนเหตุแหงการอุทธรณ และวันที่รับทราบคําสั่ง
- ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายที่ ผู อุ ท ธรณ ย กขึ้ น เป น ข อ คั ด ค า นคํ า สั่ ง ที่ เ ป น เหตุ แ ห ง การ
อุทธรณ
- คําขอของผูอุทธรณ
- ลายมือชื่อของผูอุทธรณ
การยื่นหนังสืออุทธรณ ใหยื่นตอพนักงานผูรับอุทธรณที่กองพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน
ก.ก. หรือสงหนังสืออุทธรณโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
5. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ
1. รับเรื่องอุทธรณ นิติกรเสนอความเห็นตอประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร วาควรรับ
หรือไมรับอุทธรณ
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2. ประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร สั่งรับอุทธรณ จําหนายสํานวนใหองคคณะวินิจฉัยและ
กรรมการเจาของสํานวน
3. นิติกรแจงการแตงตั้งองคคณะวินิจฉัยและกรรมการเจาของสํานวนใหผูอุทธรณทราบ
4. นิติกรทําความเห็นเสนอกรรมการเจาของสํานวนวาควรรับหรือไมรับอุทธรณ เพื่อเสนอ
องคคณะวินิจฉัย
5. เมื่อองคคณะวินิจฉัยมีคําสั่งรับอุทธรณไวพิจารณา กรรมการเจาของสํานวนมีคําสั่งให
คูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณยื่นภายใน 30 วันนับแตไดรับคําสั่ง
- เมื่อไดรับคําแกอุทธรณแลว มีคําสั่งใหผูอุทธรณทําคําคัดคานคําแกอุทธรณยื่นภายใน
15 วัน
- เมื่อไดรับคํา คัดคานคําแกอุทธรณแลว มีคํา สั่ง ใหคูก รณีในอุทธรณทํา คํา แกอุทธรณ
เพิ่มเติมยื่นภายใน 15 วัน
6. กรรมการเจาของสํานวนจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองคคณะวินิจฉัย ถาองคคณะ
วินิจฉัยเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดเพียงพอแลว ใหกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงและแจงใหคูกรณี
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน
7. องคคณะวินิจฉัย กําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรก โดยแจงใหคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 10 วัน
8. วันนั่งพิจารณาครั้งแรก ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริงและประเด็นของ
เรื่อง จากนั้นใหคูกรณีแถลงดวยวาจาโดยใหผูอุทธรณแถลงกอน และองคคณะเปนผูซักถามคูกรณีและ
พยาน
9. เมื่อเสร็จสิ้นการนั่งพิจารณาแลวองคคณะวินิจฉัยนัดประชุมปรึกษาเพื่อมีคําวินิจฉัยหรือ
คําสั่งและแจงผลคําวินิจฉัยใหคูกรณีทราบ
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ ถาดําเนินการไมเสร็จใหขยายเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 60 วัน
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตองดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน หากไมไดดําเนินการถือวาจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เฉพาะผู
อุทธรณเทานั้น เมื่อไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ใหฟองตอศาลปกครองภายใน
90 วัน

การรองทุกข
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1. ความหมาย
การรองทุกข หมายถึง การที่ขาราชการกรุงเทพมหานครรองขอความเปนธรรม เนื่องจากเห็น
วาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง ทําใหเกิดความ
คับของใจและประสงคจะใหมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเร็ว
2. ผูมีสิทธิรองทุกข
ผูมีสิทธิรองทุกข ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณได ซึ่งรวมถึงการใหออกจากราชการ
บางกรณีดวย
3. เหตุแหงการรองทุกข
เหตุแหงการรองทุกข คือ การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ซึ่งทําใหเกิดความ
คับของใจอันเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
1. ไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอื่นใดโดย
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดขึ้นตาม
สมควร หรือเปนการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ
2. ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ
3. ไมประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางอยางอันเปนเหตุใหเสียสิทธิ
หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
4. ไมเปนไปตามหรือขัดของกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 41 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
- มาตรา 41 การจั ด ระเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานครตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห
คํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้
1. การรับบุคคลเพื่ อบรรจุเ ขา รับราชการและแตง ตั้ง ใหดํา รงตํา แหนง ตองคํานึงถึง
ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
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3. การพิ จารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการให ประโยชนอื่น แก
ขาราชการกรุงเทพมหานครเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรม และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการ
พิจารณามิได
4. การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง

4. การยืน่ เรื่องรองทุกข
1. การรองทุกขสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขสําหรับผูอ ื่นไมได และใหทาํ คํารองทุกขเปน
หนังสือ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
- ชื่อ ตําแหนง สังกัด และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการรองทุกขของผูรองทุกข
- การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนเหตุแหงการรองทุกข
- ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่รองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่องรองทุกข
- คําขอของผูรองทุกข
- ลายมือชื่อของรองทุกขหรือไดรับมอบหมายใหรองทุกขแทนกรณีที่จําเปน
2. การรองทุกขตองยื่นตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายใน 30 วันนับแตวันทราบหรือถือวา
ทราบเหตุแหงการรองทุกข
2.1 ยื่นรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
1. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาผูอํานวยการสํานัก ใหรอง
ทุกขตอ ผูอํานวยการสํานัก
2. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาหัวหนาสํานักงาน ก.ก. ให
รองทุกขตอหัวหนาสํานักงาน ก.ก.
3. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาเลขานุการสภา กทม. ใหรอง
ทุกขตอเลขานุการสภา กทม.
4. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สภา กทม. ใหรองทุกขตอหัวหนาสํานักงานเลขานุการสภา กทม.
5. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาหัวหนาสวนราชการในสังกัด
สํานักปลัด กทม. ใหรองทุกขตอหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัด กทม.
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ตอผูอํานวยการเขต

6. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาผูอํานวยการเขต ใหรองทุกข

7. เหตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากเลขานุ ก ารสภา กทม. หรื อ หั ว หน า สํ า นั ก งาน
เลขานุ ก ารผู ว า กทม. หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก ปลั ด กทม. ให ร อ งทุ ก ข ต อ ปลั ด
กรุงเทพมหานคร
2.2 ยื่นรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
1. เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงาน ก.ก. ผูอํานวยการเขต ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

5. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องรองทุกข
1. รับเรื่องรองทุกข นิติกรเสนอความเห็นตอประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร วาควรรับ
หรือไมรับคํารองทุกข
2. ประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครสั่งรับรองทุกข จําหนายสํานวนใหองคคณะวินิจฉัยและ
กรรมการเจาของสํานวน
3. นิติกรแจงการแตงตั้งองคคณะวินิจฉัยและกรรมการเจาของสํานวนใหผูรองทุกขทราบ
4. นิติกรทําความเห็นเสนอกรรมการเจาของสํานวนวาควรรับหรือไมรับรองทุกข เพื่อเสนอ
องคคณะวินิจฉัย
5. เมื่อองคคณะวินิจฉัยมีคําสั่งรับรองทุกขไวพิจารณา กรรมการเจาของสํานวนมีคําสั่งให
คูกรณีในการรองทุกขทําคําแกรองทุกขยื่นภายใน 15 วัน (นิติกรเปนผูทําหนังสือใหกรรมการเจาของสํานวน
ลงนาม)
6. กรรมการเจาของสํานวนเห็นวาคําแกรองทุกขและขอเท็จจริงเพียงพอตอการวินิจฉัยแลว
ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองคคณะวินิจฉัย ถาองคคณะวินิจฉัยเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดเพียงพอตอการ
วินิจฉัยแลวใหกําหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกข โดยตองแจงวันประชุมใหคูกรณีทราบลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน
7. วันประชุมพิจารณาใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริง จากนั้นจึงใหผูรอง
ทุกขและคูกรณีในการรองทุกขแถลงดวยวาจา
8. องคคณะวินิจฉัยประชุมมีคําวินิจฉัย แจงผลคําวินิจฉัยใหคูกรณีทราบ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขที่รองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 90 วัน หากดําเนินการไมเสร็จใหขยายระยะเวลาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 30 วัน
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ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
หากผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
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