หลักกฎหมายจาก
บทความสัน้ คดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๑๓
: คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
: ประกาศรับสมัคร “อาจารย์” ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ !
: กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทาหน้าทีแ่ ทน ...
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
: ให้ “หญิง” ถอดเสือ้ ผ้ารอตรวจร่างกาย ... วิธกี าร
ทีม่ ผี ลกระทบต่อศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ !!
: ผลงานทางวิชาการที่ “อ้างอิง” ไม่ถูกต้อง
ถือเป็ นการ “ลอกเลียน”
: ความไม่เป็ นธรรมในการประเมิน
เลื่อนขัน้ เงินเดือน
: แม้ไม่ตอ้ งรับโทษวินยั ... แต่กอ็ าจ
ไม่ได้เลื่อนตาแหน่ง
ฯลฯ

สานักวิ จยั และวิ ชาการ สานักงานศาลปกครอง

หลักกฎหมายจากบทความสัน้ คดีปกครองทีน่ ่าสนใจ เล่ม ๑๓
: คดีพพิ าทเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล

โดย สานักวิจยั และวิชาการ
สานักงานศาลปกครอง
สงวนลิขสิทธิ ์

จัดทาโดย :
สานักวิจยั และวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
(กลุ่มเผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร)
อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑ สายด่วน ๑๓๕๕
โทรสาร

๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

http://www.admincourt.go.th

คำนำ
สำนักงำนศำลปกครอง โดยสำนักวิจยั และวิชำกำร ได้จดั ทำ
บทควำมสัน้ เกีย่ วกับคดีปกครอง โดยศึกษำจำกคำสังและค
่
ำพิพำกษำ
ของศำลปกครองสูงสุด ที่ได้วำงหลักกฎหมำยปกครอง บรรทัดฐำน
กำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีด่ หี รือทีม่ คี วำมน่ำสนใจมำเรียบเรียงเป็ นเรือ่ งรำว
ทีส่ ำมำรถศึกษำทำควำมเข้ำใจได้ง่ำย โดยผ่ำนรูปแบบกำรนำเสนอ
เนื้อหำที่แตกต่ำงกันในแต่ละช่องทำงกำรเผยแพร่ ซ่งึ ได้มกี ำรนำไป
เผยแพร่ในสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ออนไลน์ต่ำง ๆ แล้ว
ส ำนักงำนศำลปกครองเห็นว่ ำบทควำมดังกล่ ำวมีประโยชน์
และให้ส ำระควำมรู้เ กี่ย วกับ กฎหมำยปกครอง คดีป กครอง และ
กระบวนกำรยุติธ รรมทำงปกครอง ซึ่งหนังสือเล่ มนี้ เป็ นกำรรวบรวม
บทควำมสัน้ ในส่วนทีเ่ ป็ นคดีพพิ ำทเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลมำสรุป
สำระสำคัญและหลักกฎหมำย/บรรทัดฐำนกำรปฏิบตั ริ ำชกำรกำกับไว้
ในบทควำมแต่ละเรื่อง โดยจัดทำเป็ นรูปเล่มเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้กบั ผู้สนใจได้ศกึ ษำค้นคว้ำ จึงหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ หนังสือฉบับ นี้
จะมีสว่ นในกำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับกฎหมำยปกครอง และเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีด่ ี อีกทัง้ เป็ นประโยชน์ต่อแวดวงวิชำกำร
กฎหมำยและผูส้ นใจโดยทัวไป
่
อนึ่ง ผูอ้ ำ่ นสำมำรถสแกน QR Code เพื่อศึกษำรำยละเอียด
ของแต่ละเรือ่ งได้ตำมทีป่ รำกฏในปกหลังของหนังสือฉบับนี้

(นำยอติโชค ผลดี)
เลขำธิกำรสำนักงำนศำลปกครอง
๒๒ กันยำยน ๒๕๖๔

สารบัญ
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

หน้ า

การสรรหาและคัดเลือก
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่น
ทาหน้าทีแ่ ทน ... ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คะแนน “สอบสัมภาษณ์” เข้ารับราชการ ...
ต้องมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน !
ระบายรหัสประจาตัวสอบผิด
“ไม่ตดั สิทธิ” คะแนนสอบ
ให้ “หญิง” ถอดเสือ้ ผ้ารอตรวจร่างกาย ...
วิธกี ารทีม่ ผี ลกระทบต่อศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ !!
รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาป
อนาคตทางราชการ !
กาหนดเกรดเฉลีย่ เพื่อสมัครเป็ นอาจารย์ ...
เป็ นธรรมหรือไม่ ?
ประกาศรับสมัคร “อาจารย์” ไม่ตรง
ตามความต้องการของคณะ !
อายุเกิน ๖๐ ปี ไม่ตอ้ งห้ามเป็ นอธิการบดี
มรภ. ธนบุร ี

๑
๗
๑๕

๒๓
๒๘
๓๖
๔๒
๕๓

(๒)
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

หน้ า

การแต่งตัง้ และการพ้นจากตาแหน่ ง
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.
๑๖.

ข้อจากัดการใช้ดุลพินิจแต่งตัง้ โยกย้าย
ข้าราชการ
สังให้
่ ช่วยราชการต่าง อบต. ... ทาได้
ถ้ามีเหตุ “จาเป็ น” !
คาสังย้
่ าย ... (ไม่) ต้องให้โอกาสคู่กรณี
ชีแ้ จง ครับ !
นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ พ้นจากตาแหน่งหรือไม่ ?
บรรพชาเป็ นสามเณร สิน้ สุดสมาชิกภาพ
สมาชิกสภา อบต. หรือไม่ ?
คาสังให้
่ พน้ จากตาแหน่ง (ไม่) ชอบ
ด้วยกฎหมาย ... เพราะ (ไม่) ตรวจสอบ
ปี เกิดให้ถูกต้อง
สังให้
่ ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติ
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ !
มีมลทินมัวหมอง ... ไม่ตอ้ งปรากฏหลักฐาน
ความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!!

๖๔
๗๔
๘๓
๙๐
๙๕

๑๐๐
๑๐๘
๑๑๗

(๓)
เรื่องที่
๑๗.
๑๘.

ชื่อเรื่อง
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้หลักฐาน
สด. ๔๓ ปลอม !!!
ให้รองอธิการบดีพน้ ตาแหน่ ง ...
ต้องสอบสวนก่อนหรือไม่

หน้ า

๑๒๗
๑๓๗

การเลื่อนเงิ นเดือน
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวน
ไม่เสร็จ ต้องคืนตาแหน่งและสิทธิประโยชน์
ไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนและไม่รบั ฟั งคู่กรณี ...
รับฟั งให้สมบูรณ์ภายหลังได้ !
ความไม่เป็ นธรรมในการประเมิน
เลื่อนขัน้ เงินเดือน
มาทางานสายเกินกาหนด ...
หมดสิทธิเลื่อนขัน้ เงินเดือน !
กระทาผิดนอกเวลาราชการและเป็ นเรือ่ งส่วนตัว
โดยแท้ ... ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนหรือไม่ ?

๑๔๗
๑๕๗
๑๖๕
๑๗๓
๑๘๑

การเลื่อนตาแหน่ ง
๒๔.

ผลงานทางวิชาการที่ “อ้างอิง” ไม่ถูกต้อง
ถือเป็ นการ “ลอกเลียน”

๑๘๘

(๔)
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

๒๕.

“ผูท้ รงอานาจ” ไม่ใช้อานาจ ... การกระทาของ
“ผูร้ บั มอบอานาจ” จึงไม่ชอบ !
แม้ไม่ตอ้ งรับโทษวินยั ... แต่กอ็ าจไม่ได้
เลื่อนตาแหน่ง

๒๖.

หน้ า

๑๙๖
๒๐๒

เรือ่ งที ่ ๑
กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอืน่ ทาหน้ าทีแ่ ทน ...
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๕๘/๒๕๖๑
สาระสาคัญ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพือ่ เป็ น อาจารย์ โดยอธิก ารบดีไ ด้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการเพือ่
ดาเนินการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ประเมินผล
และสรุปผลการคัดเลือก จานวน ๕ ราย แต่คณะกรรมการชุดนี้กลับมี
มติแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ๒ ราย เพือ่ ทาหน้าทีอ่ อกและตรวจข้อสอบ และ
ประธานกรรมการยังได้มอบหมายให้กรรมการคนอืน่ ท าหน้ าที ่
รับผิดชอบการสอบแทนตนเองทัง้ หมด อันถือเป็ นการกระทาโดย
ไม่มอี านาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที ่ ขัดคาสังของอธิ
่
การบดี และ
ขัดต่อเจตนารมณ์ของการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดาเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคล ซึง่ มุ่งหมายให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้ าทีด่ ้วยตนเอง
ส่วนขัน้ ตอนการสอบสัมภาษณ์ทมี ่ กี ารมอบหมายกรรมการบางราย
ทาหน้าที ่ และไม่ได้ดาเนินการให้ผสู้ มัครเข้าห้องสอบตามทีก่ าหนด
ไว้ในประกาศ แต่กลับให้มาพูดคุยในสถานทีอ่ นื ่ และไม่ได้สมั ภาษณ์
เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์การทางาน ประสบการณ์ หรือข้อมูลทีจ่ ะเป็ น
ประโยชน์ เพือ่ น ามาพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ ง ทัง้ ยังใช้
ค าพูดในลัก ษณะดูห มิน่ เหยียดหยามผู้ส มัค รสอบอย่างรุนแรง

๒
กรณีจงึ ขัดกับวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ทตี ่ ้องการให้กรรมการ
ทุกคนร่วมกันใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และเป็ น
การปฏิบตั ิไ ม่ถูก ต้อ งตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือ วิธ ีการอันเป็ น
สาระสาคัญทีก่ าหนดไว้ในการสอบคัดเลือก เป็ นเหตุให้ประกาศผล
การสอบคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมือ่ ผูส้ มัครสอบ
ยังไม่ไ ด้รบั ความเสียหายแก่ ส ิทธิอ ย่างใดอย่างหนึง่ เนือ่ งจาก
ไม่แน่ นอนว่าหากการดาเนินการสอบคัดเลือกเป็ นไปโดยชอบแล้ว
ผู้ส มัค รสอบรายนี้ จ ะได้ร บั การคัด เลือ กหรือ ไม่ จึง ไม่ถือ เป็ น
การกระท าละเมิด ทีม่ หาวิท ยาลัย ต้อ งชดใช้ค่ า เสีย หายให้แ ก่
ผูส้ มัครสอบแต่อย่างใด
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
เจตนารมณ์ของการแต่งตัง้ ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลนัน้ คณะกรรมการต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ความสามารถ
ในระดับสูงหรือทรงคุณวุฒไิ ม่ยงิ ่ หย่อนไปกว่าผูท้ สี ่ มัครสอบคัดเลือก
รวมทัง้ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นการเฉพาะตัวในการใช้ดุลพินิจร่วมกัน
เพือ่ ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ หรือการสัมภาษณ์ โดยไม่อาจแต่งตัง้
หรือมอบหมายให้บุคคลอืน่ เป็ นผู้ทาหน้าทีแ่ ทนตนได้ นอกจากนี้
ในการสอบสัมภาษณ์ตอ้ งมีเกณฑ์การวัดและการให้คะแนนทีช่ ดั เจน
และดาเนินการในห้องสอบตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ทัง้ นี้ เพือ่ ป้ องกันการใช้อานาจตามอาเภอใจ

๓
กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทาหน้ าที่แทน ...
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พูดถึงเรือ่ งการสอบ... ผู้ทมี ่ อี าชีพรับราชการ เจ้าหน้าที ่
ของรัฐ หรืออาชีพอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นองค์กรประเภทต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว
ล้วนต้องผ่านขัน้ ตอนของการสอบคัดเลือกมาด้วยกันแทบทัง้ สิ้น
เพียงแต่กระบวนการ ขัน้ ตอน หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทขององค์กรนัน้ ๆ
และแน่ นอนว่า... ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
หรือเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกทีช่ ดั เจน
และต้องดาเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมายตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ ไม่อาจดาเนินการตามอาเภอใจหรือจะทาอย่างไรก็ได้
ทัง้ นี้ เพราะหลัก เกณฑ์ทีก่ าหนดขึ้น ย่อ มมีเ หตุ ผ ลและเป็ นไป
เพือ่ ประสิทธิภาพในการสอบคัดเลือกบุคคล เพือ่ ให้ได้บุคลากร
ทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่งนัน้ ๆ
คดีน้ี... ผูฟ้ ้ องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็ นอาจารย์
ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑)
ซึง่ มีผมู้ าสมัคร ๒ ราย โดยผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผู้สมัครรายเดียวทีผ่ ่าน
การตรวจคุณ สมบัติแ ละเป็ นผู้มสี ทิ ธิเข้าสอบ แต่ ผลปรากฏว่า
ผูฟ้ ้ องคดีสอบไม่ผ่าน !! ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ให้ปฏิบตั ิห น้ าที่เกี่ยวกับการสอบ ได้ดาเนินกระบวนการสอบ
โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย จึง น าคดีม าฟ้ องต่ อ ศาลปกครอง

๔
เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศผลการสอบดังกล่าว และขอเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการดาเนินการสอบทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยประเด็นพิจารณาในส่วนประกาศว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรือ ไม่นัน้ ศาลปกครองชัน้ ต้นได้ ว ินิจฉัยในคดีหมายเลขแดง
ที่ ๓๙๒/๒๕๕๕ ว่าการจัดสอบดังกล่าวมีการดาเนินการที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหลายประการ ดังนี้
๑. อธิการบดี (ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ประเมินผล
และสรุป ผลการคัดเลือ กเพื่อ นาเสนอต่ อ มหาวิทยาลัยจานวน
๕ ราย แต่คณะกรรมการชุดดังกล่าวกลับมีมติแต่งตัง้ บุคคลอื่น
จานวน ๒ ราย ทาหน้าที่ในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบด้วย
โดยทีค่ าสังของอธิ
่
การบดีมุ่งหมายให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ ว ยตนเอง โดยไม่ ไ ด้ ใ ห้ อ านาจในการที่ จ ะ
มอบหมายบุค คลอื่ นท าหน้ าที่ แทนได้ ทัง้ นี้ เพราะเจตนา
ในการแต่ ง ตัง้ ผู้ท าหน้ า ที่เ ป็ น คณะกรรมการนั น้ ต้ อ งเป็ น ผู้ม ี
ความรูส้ ามารถในระดับสูงหรือทรงคุณวุฒไิ ม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าผูท้ ่ี
สมัครสอบคัดเลือก รวมทัง้ ต้องปฏิ บตั ิ หน้ าที่ เป็ นการเฉพาะตัว
ในการใช้ ดุ ล พินิ จ ออกข้อ สอบ ตรวจข้อ สอบ และสัม ภาษณ์
การดาเนินการของคณะกรรมการจึงเป็ นการกระทาโดยไม่ มี
อานาจหรือนอกเหนื ออานาจหน้ าที่
๒. ประธานคณะกรรมการชุ ด ดัง กล่ า วได้ม อบหมาย
ให้กรรมการอื่นทาหน้าที่รบั ผิดชอบการสอบแทนตนเองทัง้ หมด

๕
ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร ขัดคาสังของอธิ
่
การบดี และขัดต่อเจตนารมณ์
ของการแต่ งตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการ
สอบคัดเลือก
๓. ผู้ฟ้ อ งคดีได้เ ข้ารับการทดสอบข้อ เขียนในช่ว งเช้า
และในช่วงบ่ายเป็ นขัน้ ตอนของการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการ
ได้มอบหมายกรรมการบางรายให้ทาการสอบสัมภาษณ์ โดย
กรรมการผูส้ อบสัมภาษณ์ไม่ดาเนินการให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าห้องสอบ
ตามที่ก าหนดในประกาศ แต่ ก ลับ ให้ม าพู ด คุ ย ในสถานที่อ่ืน
โดยนังคุ
่ ยทีโ่ ต๊ะม้าหินอ่อน และไม่ได้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์
การท างาน ประสบการณ์ หรือข้อมู ลที่จะเป็ นประโยชน์ ในการ
นามาพิจ ารณาคัด เลือ กบุ ค คลในต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว และยัง ใช้
ค าพู ด ในลัก ษณะดู ห มิ่น เหยีย ดหยามผู้ ฟ้ องคดีอ ย่ า งรุ น แรง
ซึง่ ขัดกับวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ที่ต้องการให้กรรมการ
ทุ ก คนร่ วมกันใช้ ดุล พิ นิ จในการพิ จารณาคัด เลื อ กบุค คล
กรณี จ ึง ถือ เป็ นการไม่ ป ฏิบ ัติต ามค าสัง่ ของอธิก ารบดี และ
เป็ นการปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิ ธีการ
อันเป็ นสาระสาคัญทีก่ าหนดไว้ในการสอบคัดเลือกดังกล่าว
เมือ่ การดาเนิ นการสอบคัดเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกที ป่ ระกาศให้ ผ้ฟู ้ องคดี ไม่ผ่าน
การสอบจึ ง ไม่ ช อบด้ วยกฎหมาย ศาลปกครองพิ พ ากษา
ให้ เพิ กถอนประกาศดังกล่าว โดยมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับวิธกี าร

๖
ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามค าพิพ ากษาว่ า ให้ ม หาวิท ยาลัย
ดาเนินการสอบคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด อัน เป็ น การคื น สิ ท ธิ ก ารสอบคัด เลื อ กใหม่ ใ ห้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดี
ประเด็นดังกล่าวยุตใิ นศาลปกครองชัน้ ต้น และศาลปกครอง
สูง สุ ด ได้ว ินิ จ ฉัย ในส่ ว นของค่ าเสีย หาย โดยเห็น ว่า ผู้ฟ้ อ งคดี
ยังไม่ไ ด้รบั ความเสียหายแก่ สทิ ธิอ ย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจาก
มิได้แน่ นอนว่าหากการดาเนินการสอบคัดเลือกเป็ นไปโดยชอบ
ผู้ฟ้องคดีจะได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ จึงไม่ถือเป็ นการกระทา
ละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีแ ละไม่ต้อ งชดใช้ค่ าเสียหาย (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๕๘/๒๕๖๑)
คดีน้ ีศาลปกครองได้วางแนวทางการปฏิบตั ริ าชการทีด่ ี
สาหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่ งตัง้ ให้มอี านาจหน้ าทีใ่ นการสอบ
คัดเลือกบุคคล ซึง่ ต้ องดาเนิ นการด้ วยตนเองเพราะเป็ นหน้ าที ่
ที ต่ ้ องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในการใช้ ดลุ พิ นิจ
ร่ ว มกัน อีก ทัง้ ยัง ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ห รื อ วิ ธี ก าร
ทีก่ าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึง่ ในการสอบสัมภาษณ์ต้องมี
เกณฑ์การวัดและการให้คะแนนทีช่ ดั เจนและดาเนินการในห้องสอบ
ตามทีก่ าหนดในประกาศ มิอาจใช้อานาจตามอาเภอใจเช่นใดก็ได้
นะครับ !

๗
เรือ่ งที ่ ๒
คะแนน “สอบสัมภาษณ์ ” เข้ารับราชการ ...
ต้องมีหลักเกณฑ์ทีช่ ดั เจน !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๕๕/๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ผูส้ มัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุเป็ นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ ง
นัก พัฒ นาชุ ม ชน ได้ค ะแนนสอบในภาคความรู้ค วามสามารถ
เฉพาะตาแหน่ ง (ภาค ข) ๑๖๒ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
และได้คะแนนสอบในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ งหรือการสอบ
สัม ภาษณ์ (ภาค ค) ๗๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ซึง่ แตกต่างจากผูส้ อบแข่งขันได้ในลาดับที ่ ๑ และลาดับที ่ ๒ ทีไ่ ด้
๙๒ คะแนน เป็ น อย่ า งมาก โดยผู้ส มัค รสอบรายพิพ าทอยู่ใ น
ลาดับที ่ ๕๕ และไม่ได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เมือ่ คณะกรรมการสอบ
สัม ภาษณ์ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละกรอบการให้ค ะแนน
เพือ่ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีจานวนมากถึง ๒๐ ชุด หรือ
๖๐ คน ทาให้สามารถใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนได้อย่างอิสระ
ก่ อ ให้เ กิด การใช้อ านาจตามอ าเภอใจ อัน ไม่เ ป็ นไปตามข้อ ๘
และข้ อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุ คคลส่ วนท้องถิน่ ฯ และการทีค่ ณะกรรมการใช้
ระยะเวลาสอบภาค ค ประมาณ ๕ นาที โดยใช้คาถามในเรือ่ งทัวไป
่
เกีย่ วกับการทางานเพียงเล็กน้อย รวมทัง้ ไม่ได้แสดงพยานหลักฐาน

๘
ว่ามีเหตุ ผลใดทีใ่ ช้พจิ ารณาให้คะแนนผู้สมัครสอบรายนี้แตกต่ าง
จากผูส้ มัครสอบแข่งขันรายอืน่ อย่างมาก กรณีจงึ ไม่มเี หตุผลรองรับ
การใช้ดุลพินิจได้อย่างชัดแจ้ง ประกอบกับเมือ่ ประกาศหลักเกณฑ์
การสอบกาหนดให้ใช้คะแนนรวม ซึง่ หมายถึงคะแนนทีแ่ ท้จริง
แต่ ค ณะกรรมการได้แ ปลงคะแนนสอบของผู้ส มัค รในภาค ข
เป็ นร้อ ยละ ทาให้ผู้ส มัค รสอบรายพิพ าทได้ค ะแนนรวมลดลง
จึงไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทหี ่ น่ วยงานกาหนดขึ้น และส่งผลให้
ประกาศขึ้นบัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้เ ฉพาะรายของผู้ส มัค รสอบ
ทีพ่ พิ าทไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การดาเนินการสอบแข่งขันเพือ่ คัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุ
แต่งตัง้ เป็ นข้าราชการหรือเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐ จะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือแนวทางทีป่ ระกาศรับสมัครกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และในการสอบสัมภาษณ์ต้องกาหนดกรอบการใช้ ดุลพินิจของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น รายละเอียดการให้คะแนน
โดยก าหนดสัด ส่ ว นการให้ ค ะแนน ช่ ว งการให้ ค ะแนนขัน้ ต ่า
และขัน้ สู ง เพือ่ เป็ น มาตรฐานในการให้ ค ะแนนผู้ ส อบแข่ ง ขัน
อย่างเป็ นธรรม การกาหนดระยะเวลาและคาถามทีใ่ ช้ในการสอบ
สัมภาษณ์ทมี ่ คี วามเหมาะสมในการบ่งชี้ถงึ ความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบแข่งขันกับตาแหน่ งทีเ่ ปิ ดรับสมัคร รวมทัง้
ข้อเท็จจริงทีใ่ ช้ในการพิจารณาให้คะแนน จะต้องมีเหตุผลทีร่ บั ฟั ง
ได้อย่างชัดเจน

๙
คะแนน “สอบสัมภาษณ์ ” เข้ารับราชการ ...
ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน !
โดยทัวไป...
่
การสอบคัดเลือ กเพื่อ บรรจุบุค คลเข้ารับ
ราชการ จะมีวธิ กี ารปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการดาเนินการคัดเลือก
บุคคลในทานองเดียวกัน เช่น มีคณะกรรมการควบคุมการสอบ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือ
มีขนั ้ ตอนการสอบแข่งขัน เช่น สอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(ภาค ค) เป็ นต้น ซึง่ ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
หรือการสอบสัมภาษณ์ อาจมีปัญหาเรื่อง “ความเป็ นธรรม”
ของคณะกรรมการสอบสัม ภาษณ์ ใ นการพิจ ารณาให้ค ะแนน
ผูเ้ ข้าสอบได้เช่นเดียวกัน
อุทาหรณ์จากคดีปกครองฉบับนี้... แม้ว่าจะเป็ นคดีพพิ าท
ที่เ กิด ขึ้น จากการสอบแข่ ง ขัน เพื่อ บรรจุ เ ข้า รับ ราชการเป็ น
พนัก งานเทศบาล เกี่ย วกับ การใช้ดุ ล พินิ จ อย่า งไม่เ ป็ น ธรรม
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการให้คะแนนผู้เข้าสอบ...
แต่ก็เชื่อ ว่าข้อพิพาทในคดีน้ีจะเป็ นอุทาหรณ์และเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ริ าชการทีด่ ใี ห้กบั หน่ วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
อื่น ๆ ในการด าเนิ น การสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ต่ ง ตัง้ บุ ค คล
เข้ารับราชการในหน่วยงานของตน

๑๐
คดีน้ี ม ีมูลเหตุ เกิดจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ประกาศรับสมัค รสอบแข่ง ขันเพื่อ บรรจุบุ ค คลเข้ารับ ราชการ
เป็ นพนักงานเทศบาล โดยกาหนดให้มกี ารสอบแข่งขัน ๒ ภาค
คือ ภาคความรูค้ วามสามารถเฉพาะตาแหน่ ง ๒๐๐ คะแนน และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ส มัค รสอบแข่ ง ขัน ตามประกาศดัง กล่ า ว
ในตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน
โดยสอบภาคความรูค้ วามสามารถเฉพาะตาแหน่ ง (ภาค ข)
ได้คะแนนสูงกว่าผู้สมัครสอบทุกคน คือ ๑๖๒ คะแนน แต่การ
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (ภาค ค) คณะกรรมการสอบ
ใช้ระยะเวลาสอบ ๕ นาที และได้คะแนน ๗๐ คะแนน ซึ่งแตกต่าง
กับผูส้ อบแข่งขันทีไ่ ด้รบั การขึน้ บัญชีในลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ทีไ่ ด้คะแนน ๙๒ คะแนน ทาให้ผฟู้ ้ องคดีไม่ได้รบั การบรรจุแต่งตัง้
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
ไม่มหี ลักเกณฑ์ในการให้คะแนนผูเ้ ข้าสอบแข่งขัน เป็ นการเปิ ดช่อง
ให้มกี ารทุจริต ไม่เป็ นธรรม เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ และไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานกลางการบริห ารงานบุค คลส่ ว นท้อ งถิ่น จึง ยื่น ฟ้ อ ง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต่อศาลปกครองขอให้มคี าพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ
แต่งตัง้ เป็ นพนักงานเทศบาลเฉพาะรายผูฟ้ ้ องคดี

๑๑
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง คือ การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งตามองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ (๑) บุคลิกภาพ (๒) ทัศนคติ
และแรงจูงใจ (๓) ความรู้ค วามสามารถ โดยไม่มกี ารกาหนด
หลัก เกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ ละองค์ประกอบที่ทาการประเมิน
ว่าควรมีสดั ส่วนให้คะแนนเท่ าใด หรือควรมีช่วงการให้คะแนน
ขัน้ ต่ าและขัน้ สูงเพียงใด เพื่อเป็ นมาตรฐานให้คณะกรรมการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ งใช้ในการให้คะแนนผูเ้ ข้าสอบแข่งขัน
โดยมีคณะกรรมการสอบจานวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๓ คน
ปั ญ หาประการแรก คือ กรณีท่หี น่ วยงานของรัฐไม่ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ... การตัง้
คณะกรรมการสอบหลายชุด... ระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ์
รวมถึงคาถามที่ใช้สอบสัมภาษณ์ ส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบอย่างไร
ข้อกฎหมาย ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้อ งถิ่น เรื่อ ง
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ลงวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ กาหนดว่า การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ค านึ งถึงความเป็ นธรรมและ
ความเสมอภาค ให้โอกาสแก่บุคคลทีม่ สี ทิ ธิอย่างเท่าเทียมกัน และ
ให้ด าเนิ นการสอบแข่งขันเป็ นการทัว่ ไปอย่า งเปิ ดเผย โปร่งใส

๑๒
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้ผทู้ ม่ี คี วามรูเ้ หมาะสมกับตาแหน่ ง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า การไม่ ไ ด้ ก าหนด
หลักเกณฑ์และกรอบการให้คะแนนผู้เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ งเพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และ
คณะกรรมการสอบมีจ านวนมากถึ ง ๒๐ ชุ ด หรือ ๖๐ คน
คณะกรรมการสอบจึงสามารถใช้ดุล พินิจในการให้ค ะแนนแก่
ผูเ้ ข้าสอบแข่งขันได้อย่างอิสระ และเปิ ดกว้างตามดุลพินิจเพียงใด
ก็ได้ เป็ นการก่อให้เกิดการใช้อานาจตามอาเภอใจ ไม่เป็ นไปตาม
ข้อ ๘ และข้อ ๙ วรรคสอง และการใช้ระยะเวลาสอบประมาณ ๕ นาที
และใช้คาถามในเรื่องทัวไปเกี
่
่ยวกับการทางานเพียงเล็กน้ อ ย
โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์บ่งชีถ้ งึ ความไม่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ
ตามที่ประกาศกาหนดไว้ รวมทัง้ ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานว่า
มีข้อ เท็จ จริง หรือ เหตุ ผ ลใดที่ใ ช้พ ิจ ารณาให้ค ะแนนผู้ฟ้ อ งคดี
แตกต่างจากผูส้ อบแข่งขันรายอื่นอย่างมาก
จึงไม่มเี หตุผลรองรับการใช้ดุลพินิจการให้คะแนนดังกล่าว
ได้อย่างแจ้งชัด ประกอบกับการไม่ได้กาหนดกรอบการให้คะแนนไว้
มีลกั ษณะเป็ นการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบ ทาให้การสอบแข่งขันครัง้ นี้ไม่เป็ นธรรมและไม่ทาให้ได้
ผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ หมาะสมกับตาแหน่งอย่างแท้จริง
ปั ญหาประการทีส่ อง คือ การคานวณคะแนนของผูเ้ ข้าสอบ
แข่งขัน โดยไม่ได้นาคะแนนสอบตามความจริงมาใช้ แต่นาคะแนน

๑๓
ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละมาใช้ในการรวมคะแนนเพื่อเรียงลาดับ เป็ นการ
กระทาทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผู้ฟ้องคดีสอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ ง (ภาค ข) ๑๖๒ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ ง (ภาค ค) ๗๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จึงสอบได้คะแนนทัง้ สองภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ เมื่อประกาศ
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันกาหนดให้ใช้คะแนนรวม ซึง่ หมายถึง
คะแนนที่แท้จริง มิใช่หมายถึงอัตราร้อยละของคะแนนที่แท้จริง
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้คะแนน ๒๓๒ คะแนน และอยู่ในลาดับที่ ๑ ของ
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
การที่ค ณะกรรมการสอบได้ แ ปลงคะแนนสอบของ
ผูฟ้ ้ องคดีภาค ข เป็ นร้อยละ ๘๑ รวมกับภาค ค ๗๐ คะแนน ทาให้
ผูฟ้ ้ องคดีได้คะแนนรวม ๑๕๑ คะแนน อยู่ลาดับที่ ๕๕ จึงไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ดังนัน้ ประกาศขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
โดยขึน้ บัญชีผฟู้ ้ องคดีเป็ นลาดับที่ ๕๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพ ากษาเพิก ถอนประกาศขึ้น บัญ ชีผู้ส อบแข่ ง ขัน ได้
เฉพาะรายผูฟ้ ้ องคดี และให้ประกาศขึน้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่
ให้ถูกต้องตามผลคะแนนทีแ่ ท้จริงเฉพาะรายผูฟ้ ้ องคดี
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีน้ี จึงถือเป็ นแนวทาง
การปฏิบ ัติราชการที่ดีส าหรับหน่ วยงานของรัฐ หลาย ๆ แห่ ง
ที่ด าเนิ นการสอบแข่ง ขัน เพื่อ คัด เลือ กบุ ค คลเข้า รับ การบรรจุ

๑๔
แต่ ง ตัง้ เป็ น ข้า ราชการ โดยเฉพาะกรณีก ารก าหนดแนวทาง
ในการสอบสัมภาษณ์ว่าจะต้อ งเป็ นไปตามแนวทางที่ประกาศ
กาหนดอย่างเคร่งครัด และให้กาหนด “กรอบการใช้ ดุลพิ นิจ”
ของคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจนทัง้ (๑) รายละเอียด
การให้ค ะแนน สัดส่ว นการให้ค ะแนน ช่วงการให้คะแนนขัน้ ต่ า
และขัน้ สูงในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเป็ นมาตรฐานให้คณะกรรมการ
ใช้ในการให้คะแนนผู้สอบแข่งขันอย่างเป็ นธรรม (๒) ระยะเวลา
ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์และคาถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
มีค วามเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถบ่ งชี้ถึงความเหมาะสม
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม ความรูค้ วามสามารถ หรือด้านอื่น ๆ
ตามที่ประกาศกาหนดไว้ (๓) ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลทีใ่ ช้ในการ
พิจารณาให้คะแนนผู้สอบแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีท่มี ี
ความแตกต่ า งจากผู้ส อบแข่ ง ขัน รายอื่น อย่ า งมาก จะต้ อ งมี
ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่รบั ฟั งได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้ผู้ท่มี คี วามรู้ท่ี
เหมาะสมกับตาแหน่ งตามวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานของรัฐอย่าง
แท้จริง รวมทัง้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมอย่างเสมอภาค ให้โอกาส
แก่ บุค คลมีสทิ ธิอ ย่างเท่าเทียมกัน และให้ การดาเนินการสอบ
แข่งขันเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ท่านทีส่ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๕/๒๕๖๑

๑๕
เรือ่ งที ่ ๓
ระบายรหัสประจาตัวสอบผิด
“ไม่ตดั สิ ทธิ ” คะแนนสอบ
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๗๙/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
การคัดเลือกข้าราชการครูเพือ่ ดารงตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษาเป็ นการทดสอบความรู้
ความสามารถของผู้เข้ารับ การคัดเลือก โดยการกระทาทีจ่ ะมีผล
ถึงขนาดให้การทดสอบความรู้ความสามารถเสียไป ต้องกระทบ
ต่อสาระสาคัญของการทดสอบเท่านัน้ เช่น การทุจริตในการสอบ
ซึง่ แม้ว่าการตรวจสอบชือ่ ผูเ้ ข้าสอบในกระดาษคาตอบทีม่ กี ารระบาย
รหัส ประจ าตัว สอบไม่ต รงกับ เลขรหัส ประจ าตัว สอบจะท าให้
เกิดความไม่ สะดวกและก่ อ ให้เกิดความล่าช้าในการตรวจและ
ประมวลผล แต่ก็ไม่ได้ทาให้สาระสาคัญในการคัดเลือกดังกล่าว
เสียไป การตัดสิทธิใ นคะแนนของผู้เข้าสอบทีม่ กี ารระบายรหัส
ประจาตัวสอบผิด โดยอ้างแนวปฏิบตั ใิ นการตรวจกระดาษคาตอบ
ด้วยเครือ่ งจักร กรณีทกี ่ ระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจได้ อันเนือ่ ง
มาจากความผิดพลาดของผูเ้ ข้าสอบจะไม่นาคะแนนมาประมวลผล
จึงขัดต่อเจตนารมณ์ทางกฎหมายของการทดสอบความรูค้ วามสามารถ
ในตาแหน่ งทีเ่ ปิ ดสอบ ประกอบกับการระบายรหัสประจาตัวสอบผิด
ไม่ได้เป็ นความผิดพลาดของผู้เ ข้าสอบเพียงฝ่ ายเดียว แต่เป็ น

๑๖
ความผิดพลาดของกรรมการกากับห้องสอบด้วยทีไ่ ม่ได้ตรวจสอบ
ก่ อ นเก็บ กระดาษค าตอบ ดัง นั ้น ประกาศของเลขาธิก ารฯ
เฉพาะส่วนทีไ่ ม่มรี ายชือ่ ผูเ้ ข้าสอบทีร่ ะบายรหัสประจาตัวสอบผิด
เป็นผูส้ อบผ่านภาค ก. จึงเป็นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องใช้อานาจ
โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายทีใ่ ห้อานาจด้วย ซึง่ แม้ว่า
จะได้มกี ารกาหนดแนวปฏิบตั ขิ น้ ึ เป็ นการภายในเพือ่ ใช้เป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ริ าชการในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
ก็ตาม แต่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐก็ไม่อาจนา
แนวปฏิบตั นิ ัน้ มาใช้ในทางทีข่ ดั ต่อ เจตนารมณ์ของกฎหมายทีใ่ ห้
อานาจได้ หรือไม่อาจนาข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าวในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ เพือ่ มาเป็ นเหตุผล
หรือข้ออ้างในการใช้อานาจกระทาการใด ๆ จนส่งผลกระทบต่อ
สิทธิของบุคคลซึง่ เป็ นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
หากมีก ารใช้อ านาจไปโดยฝ่ าฝื นต่ อ เจตนารมณ์ ของกฎหมาย
จะถือ เป็ นการกระทาโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายทีศ่ าลปกครอง
มีอานาจพิจารณาพิพากษาเพือ่ เพิกถอนการกระทานัน้ ได้

๑๗
ระบายรหัสประจาตัวสอบผิด
“ไม่ตดั สิ ทธิ ” คะแนนสอบ
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการให้
ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ การทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคล
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ่วนราชการนัน้ ๆ กาหนด ถือเป็ น
วิธกี ารหนึ่งเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่ งงานมากที่สุด
โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบเกี่ยวกับ
การเข้าสอบและวิธกี ารสอบอย่างเคร่งครัด เช่น การสอบข้อเขียน
ซึง่ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องกรอกรหัสประจาตัวสอบ การแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ก่อนเข้าห้องสอบ ห้ามนา
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเพื่อป้ องกัน
การทุจริต ในการสอบ หากผู้สมัค รสอบไม่ปฏิบตั ิต ามระเบียบ
เกีย่ วกับการเข้าสอบและวิธกี ารสอบดังกล่าว หรือมีเจตนาทุจริต
ในการสอบหรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้สมัครสอบ
อาจไม่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้ เ ข้า สอบหรือ อาจถู ก พิจารณาตัดสิท ธิ
ไม่ตรวจให้คะแนนสอบได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการสอบ
คัดเลือกจะกาหนดให้อานาจหน่ วยงานที่จดั สอบในการไม่อนุ ญาต
หรือตัดสิทธิไม่ตรวจคะแนนสอบได้กต็ าม แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
จะใช้อานาจนัน้ โดยไม่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือก
หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๑๘
ดังเช่นคดีปกครองทีน่ ามาเล่าสู่กนั ฟั งในคอลัมน์กฎหมาย
ใกล้ตวั ฉบับนี้ เป็ นเรื่องของข้าราชการผู้เข้าสอบได้ระบายรหัส
ประจาตัวสอบผิดและถูกตัดสิทธิในการตรวจคะแนนในวิชานัน้
ทาให้ไม่มชี ่อื เป็ นผูส้ อบผ่าน
กรณีดงั กล่ าวถือเป็ นข้อผิดพลาดถึงขนาดต้องตัดสิทธิ
ไม่ให้ได้รบั คะแนนในรายวิชานัน้ หรือไม่ ?
คดีนี้เกิ ดจากผูฟ้ ้ องคดีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
ให้ดารงต าแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต่อมา ผู้ถูกฟ้ องคดี (เลขาธิการคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน) ได้ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านภาค ก. ปรากฏว่าไม่ม ี
รายชื่อของผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดีไปขอดูคะแนนสอบจึงทราบว่ า
ผูฟ้ ้ องคดีทาข้อสอบวิชาภาคเช้าได้ ๖๒ คะแนน แต่ระบายรหัส
ประจาตัวสอบในกระดาษคาตอบวิชาดังกล่าวผิด ส่วนข้อสอบ
วิชาภาคบ่ายผูฟ้ ้ องคดีได้ ๖๗ คะแนน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ไม่นาคะแนน
ในวิชาทีร่ ะบายรหัสประจาตัวสอบผิดรวมกับคะแนนสอบอีกวิชา
ทาให้ผฟู้ ้ องคดีไม่มชี ่อื เป็ นผูส้ อบผ่านภาค ก.
ผู้ฟ้อ งคดีเห็นว่า ในกระดาษค าตอบได้ปรากฏชื่อและ
ชื่อสกุลของผู้ฟ้องคดี การระบายรหัสประจาตัวสอบผิดจึงไม่ใช่
สาระสาคัญทีจ่ ะทาให้การตรวจข้อสอบต้องเสียไป เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้ผลคะแนนสอบสองวิชารวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ถือเป็ น
ผูผ้ ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีกาหนดไว้ จึงฟ้ องคดี
ต่ อ ศาลปกครองขอให้เ พิก ถอนประกาศผลการสอบภาค ก.

๑๙
เฉพาะรายของผูฟ้ ้ องคดี และให้ประกาศผลการสอบภาค ก. ใหม่
ให้ถูกต้องต่อไป
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีอ้ า งว่ า ในกระดาษค าตอบมีค าแนะน า
การระบายรหัสอย่างชัดเจน ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนต้องทราบและ
ปฏิบตั ติ าม การที่ผู้ฟ้องคดีระบายรหัสประจาตัวสอบผิดถือ เป็ น
ความผิดของผูเ้ ข้าสอบเอง คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบ
และประมวลผลการคัดเลือกจึงไม่อาจแก้คะแนนของผู้เข้าสอบได้
ประกอบกับการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบ
แข่งขันได้ดาเนินการด้วยเครื่องจักรตามแนวปฏิบตั ติ ามหนังสือ
สานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๕๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
ข้อ ๒.๑.๒ และข้อ ๒.๒ ก าหนดว่ า กรณีท่ีก ระดาษค าตอบ
ไม่สามารถตรวจได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ
เช่ น ผู้ เ ข้า สอบลงรหัส ผิด พลาด ลงรหัส ซ้ า กัน หรือ ลงรหัส
ด้วยปากกา จะไม่มกี ารแก้ไขใด ๆ ทัง้ สิ้นและจะไม่นาคะแนน
ทีไ่ ด้จากการตรวจกระดาษคาตอบมาประมวลผล
ประเด็นที่ เป็ นปั ญหา คื อ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีมสี ทิ ธินาเหตุ
บกพร่อ งของผู้ฟ้ อ งคดีจ ากการระบายรหัส ประจ าตัว สอบผิด
มาตัดสิทธิค ะแนนสอบ โดยถือ ว่าผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ส อบไม่ผ่ า น
หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจ
กระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักรฯ
ที่นามาใช้ขณะเกิด ข้อ พิพ าท เป็ นระเบียบภายในเพื่อ อ านวย
ความสะดวกในการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบ

๒๐
แต่การคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อดารงตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นการทดสอบความรู้
ความสามารถของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือก การกระทาทีจ่ ะมีผลถึงขนาด
ให้การทดสอบความรู้ความสามารถเสียไป ต้องเป็ นการกระท า
ที่กระทบต่อสาระสาคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถ เช่น
การทุจริตในการสอบ แต่การระบายรหัส ประจาตัวสอบไม่ตรงกับ
เลขรหัสประจาตัวสอบไม่กระทบต่ อสาระส าคัญของการทดสอบ
ความรูค้ วามสามารถของผูเ้ ข้าสอบ และไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตใน
การสอบและมีผ ลคะแนนออกมาแล้ว ผู้ถู กฟ้ อ งคดีก็มขี นั ้ ตอน
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ่อไปเพียงการประมวลผลคะแนน
การตรวจสอบชื่อ ผู้เข้าสอบในกระดาษค าตอบที่ม ีการ
ระบายรหัสประจาตัวสอบไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบจะทาให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้รบั ความสะดวก และก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจให้คะแนนและประมวลผลคะแนนเท่านัน้ แต่ ไม่ได้ทาให้
สาระสาคัญ ในการคัดเลือ กดังกล่ าวเสียไป การนาแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวมาตัดสิทธิในคะแนนของผูฟ้ ้ องคดี จึงขัดต่อเจตนารมณ์
ทางกฎหมายของการทดสอบความรูค้ วามสามารถเพื่อคัดเลือก
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษา
นอกจากนั น้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีย ัง ต้ อ งน าแนวปฏิบ ัติก าร
ดาเนินการสอบภาค ก. ที่กาหนดขึน้ มาใช้บงั คับในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
มาพิจารณาประกอบด้ว ย เมื่อ แนวปฏิบตั ิก ารดาเนินการสอบ
ภาค ก. ได้กาหนดให้กรรมการกากับห้องสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ
การลงรหัสวิชาและรหัสประจาตัวสอบของผู้เข้าสอบเพื่อป้ องกัน

๒๑
การทุจริตในการสอบ กรรมการกากับห้องสอบจึงมีหน้าทีต่ ้องตรวจ
การระบายรหัสประจาตัวสอบให้ตรงกับเลขรหัสประจาตัว สอบ
และตัวบุคคลทีเ่ ข้าสอบก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
ดังนัน้ เมื่อพบว่ ามีผู้เข้าสอบระบายรหัสประจาตัวสอบ
ไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบ จึงไม่ได้เป็ นความผิดพลาดของ
ผู้เข้าสอบเพียงฝ่ ายเดียว แต่เป็ นความผิดพลาดของกรรมการ
กากับห้องสอบประกอบด้วย จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็ นกรณีท่เี กิด
มาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบตามข้อ ๒.๒ ของแนวปฏิบตั ิ
ในการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วย
เครือ่ งจักรฯ ทีจ่ ะตัดสิทธิผฟู้ ้ องคดีเนื่องจากระบายรหัสประจาตัวสอบ
ไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบ
ประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีเฉพาะส่วนทีไ่ ม่ประกาศรายชื่อ
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูส้ อบผ่านภาค ก. จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ต้องนาคะแนนสอบในวิชาทีร่ ะบายรหัสประจาตัวสอบ
ผิด มารวมในบัญ ชีค ะแนน และประกาศรายชื่อ ผู้ฟ้ อ งคดี เป็ น
ผูส้ อบผ่านภาค ก. ให้ถูกต้อง (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่
อ. ๔๗๙/๒๕๕๘)
คดี น้ี เ ป็ นบรรทั ด ฐานการปฏิ บ ั ติ ร าชการที่ ดี ส าหรั บ
หน่ วยงานทางปกครองและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่จะต้ องใช้อ านาจ
โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายทีใ่ ห้อานาจในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่ง
แม้ว่าจะได้มกี ารกาหนดแนวปฏิบตั ขิ น้ึ เป็ นการภายในเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ใิ นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการทาหน้ าที่ของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒๒
หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ช้อานาจก็ไม่อาจนา
แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวมาใช้ในทางที่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ทีใ่ ห้อานาจได้ หรือไม่อาจนาข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวในข้อที่มใิ ช่สาระสาคัญมาเป็ นเหตุผลของ
การใช้อานาจ จนส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่เป็ นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง นอกจากนี้
คดีน้ยี งั เป็ นอุทาหรณ์ทด่ี สี าหรับผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ในทุ ก สนามสอบที่จ ะต้ อ งปฏิบ ัติต ามค าชี้แ จงหรือ ข้อ สัง่ การ
ที่ก าหนดไว้สาหรับการสอบในครัง้ นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเขียนเลขประจาตัวสอบหรือการระบายรหัสประจาตัวสอบ
จะต้องถูกต้อง เพื่อมิให้ตอ้ งเกิดเป็ นประเด็นข้อพิพาทดังเช่นคดีน้ี
เป็ นต้น

๒๓
เรือ่ งที ่ ๔
ให้ “หญิ ง” ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ...
วิ ธีการทีม่ ีผลกระทบต่อศักดิ ศ์ รีความเป็ นมนุษย์ !!
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๑๓/๒๕๖๑
สาระสาคัญ
คณะกรรมการได้กาหนดวิธกี ารตรวจร่างกายสาหรับผูส้ อบผ่าน
ข้อเขียนเพือ่ คัดเลือกเป็ นนายร้อยตารวจ (หญิง) โดยการจัดให้
ผูเ้ ข้ารับการตรวจร่างกายเข้าตรวจพร้อมกันหลายคนและแต่ละคน
ต้องถอดเสื้อผ้าออกทัง้ หมด เพือ่ ให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะให้แพทย์
ตรวจได้ทนั ทีเมือ่ ถึงคิว และให้ยนื เข้าแถวรออยู่ทปี ่ ระตูหอ้ งตรวจ
โดยขณะนัน้ มีกรรมการคุมสอบและผูร้ อรับการตรวจคนอืน่ อยู่ดว้ ย
ซึง่ การตรวจร่างกายของผูส้ มัครสอบต้องกระทาเท่าทีจ่ าเป็ นเพือ่
การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามในการบรรจุเข้ารับ
ราชการตารวจ โดยต้องคานึงถึงศักดิศ์ รีความเป็ นมนุ ษย์ และต้อง
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ การที ่
คณะกรรมการใช้วธิ กี ารตรวจร่างกายดังกล่าว จึงเป็ นวิธกี ารทีย่ งั
ไม่เ หมาะสมทีจ่ ะนามาใช้ก ับผู้เข้ารับการตรวจทีเ่ ป็ นเพศหญิง
เพราะก่อให้เกิดภาพทีไ่ ม่สมควรและอาจเป็ นการล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ส่วนตัวเกินจาเป็น ประกอบกับวิธกี ารจัดการตรวจร่างกายเช่นนี้ไม่ม ี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดกาหนดให้กระทาได้ กรณีถอื ว่า
ขาดมาตรการป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน อันมีผลกระทบต่อ

๒๔
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และสิทธิส่วนตัวของผูเ้ ข้ารับการตรวจร่างกาย
เป็นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
เป็ นการกระทาละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึง่ สานักงานตารวจแห่งชาติต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด
ทีเ่ จ้าหน้ าทีข่ องตนได้กระทาในการปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามมาตรา ๕
วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานของรัฐหรือฝ่ ายปกครองไม่อาจใช้อานาจกระทาการ
ใด ๆ อันอาจเป็ นการละเมิดต่อศักดิศ์ รีความเป็ นมนุ ษย์ หรือจะ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจาเป็ น นอกจากนัน้
ยังต้องปฏิบตั ิราชการหรือต้องใช้อานาจหน้ าทีภ่ ายใต้หลักการ
ของรัฐธรรมนูญฯ และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทา
ทางปกครองด้ว ย ซึง่ การทีส่ านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติก าหนด
หลักเกณฑ์การตรวจร่างกายสาหรับผูท้ จี ่ ะเข้ารับการบรรจุและแต่งตัง้
เป็นข้าราชการตารวจหญิง โดยให้เข้ารับการตรวจร่างกายพร้อมกัน
หลายคนและให้แต่ละคนถอดเสื้อผ้าออกทัง้ หมด เพือ่ ให้อยู่ในสภาพ
ทีพ่ ร้อมจะให้แพทย์ตรวจได้ทนั ทีเมือ่ ถึงคิวนัน้ แม้จะเป็นการกาหนด
วิธกี ารเพือ่ กระชับเวลาในการตรวจสอบ แต่กรณีดงั กล่าวถือเป็ น
การกระทาทีไ่ ม่คานึงถึงศักดิศ์ รีความเป็ นมนุ ษย์ และกระทบกระเทือน
ถึงสาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพของผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย
เกินความจาเป็น อันขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ

๒๕
ให้ “หญิ ง” ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ...
วิ ธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ !!
การตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต ตรวจขนาดรูปร่าง
ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค ถือเป็ น
ขัน้ ตอนหนึ่งในการสอบคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อในหลาย ๆ อาชีพ
ดังคดีปกครองทีน่ ามาเล่าเป็ นอุทาหรณ์ในวันนี้
เป็ นการสอบเพื่อเข้าเป็ นนักเรียนนายร้อยตารวจ (หญิง)
โดยผูส้ อบผ่านข้อเขียนต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ซึง่ ต้องถอด
เสือ้ ผ้าออกทัง้ หมดเพื่อให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะให้ตรวจกับแพทย์
ทันทีเมื่อถึงคิวของตน และยืนเข้าแถวรออยู่ท่ปี ระตูห้องตรวจ
ซึ่ง ในขณะนัน้ มีก รรมการคุ มสอบและผู้ร อรับ การตรวจคนอื่น
อยูด่ ว้ ย โดยแต่ละรอบมีผเู้ ข้ารับการตรวจจานวน ๕-๑๐ คน
ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยไม่ผ่านการตรวจ
ร่างกายเพราะมีสายตาผิดปกติ เห็นว่ากฎระเบียบในการตรวจ
ร่างกายขัดต่อสิทธิมนุ ษยชน ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และสังคม
อันดีงาม ทาให้ได้รบั ความเสียหาย อับอาย กระทบกระเทือนต่อ
สภาพจิตใจเป็ นอย่างมาก
จึง ฟ้ องศาลปกครองขอให้ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
(ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ในการตรวจร่างกายของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกระทาเท่าที่จาเป็ น เพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการบรรจุเข้ารับราชการเป็ น

๒๖
ข้าราชการตารวจ โดยคานึงถึงศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ซ่งึ ต้อง
ได้รบั ความคุม้ ครอง และต้องมีผลเป็ นการจากัดหรือกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองเท่าทีจ่ าเป็ น การที่
คณะกรรมการใช้วธิ กี ารตรวจร่างกายโดยการจัดชุดให้ผู้เข้ารับ
การตรวจร่างกายเข้าตรวจร่างกายพร้อมกันหลายคน โดยแต่ละคน
ต้องถอดเสือ้ ออกจากตัวและถือไว้ในลักษณะพร้อมตรวจร่างกาย
เมือ่ พบแพทย์ จึงเป็ นวิ ธีการเข้าตรวจร่างกายที ย่ งั ไม่เหมาะสม
ที จ่ ะนามาใช้ กบั ผู้เข้ ารับการตรวจร่างกายที เ่ ป็ นเพศหญิ ง
เพราะก่ อให้ เกิ ดภาพที ไ่ ม่สมควรและอาจเป็ นการล่วงละเมิ ด
ต่อสิ ทธิ ส่วนตัวเกิ นจาเป็ น
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงใจกระทาต่อผูฟ้ ้ องคดีให้ได้รบั ความเสียหาย
ต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผูฟ้ ้ องคดี
หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยประเด็นนี้ ว่า ผู้ถู กฟ้ องคดี
กาหนดวิธกี ารตรวจร่างกายเพื่อกระชับเวลาให้ทนั ต่อการตรวจ
ให้เสร็จในแต่ละวัน และการตรวจร่างกายเป็ นไปเพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผู้ท่จี ะได้รบั การบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็ นข้าราชการตารวจ แต่ผลเสียหายของผูฟ้ ้ องคดีได้รบั
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวิธกี าร
จัดการตรวจร่างกายเช่นนี้ไม่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ หรือแบบแผนการปฏิบตั ริ าชการให้กระทาได้ ประกอบกับ
พฤติการณ์ แห่ งการกระท าเห็นได้ว่ าขาดความระมัดระวัง และ
ขาดมาตรการป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนแก่ผู้เข้ารับการตรวจ

๒๗
ร่างกาย ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจร่างกายมีผล
กระทบต่ อศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี
เกินความจาเป็ น อันเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยมาตรา ๔ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตาม
มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้ องคดี
ซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดต่อผูฟ้ ้ องคดีในผลแห่งละเมิด
ที่เจ้าหน้ าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๑๓/๒๕๖๑)
ในรัฐเสรีประชาธิปไตย “สิ ทธิ และเสรีภาพของประชาชน”
มีความสาคัญที่สุด ฝ่ ายปกครองไม่อาจใช้อานาจล่วงละเมิดต่อ
ศัก ดิศ์ รีค วามเป็ นมนุ ษ ย์ห รือ กระทบต่ อ สิท ธิแ ละเสรีภาพของ
บุคคลเกินความจาเป็ นหรือไม่อาจใช้อานาจตามอาเภอใจ แต่ต้องใช้
อ านาจภายใต้หลักรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยและหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง การทีร่ ฐั ใช้
อานาจล่วงละเมิดต่ อศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์หรือกระทบต่ อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลเกินความจาเป็ น ทาให้เกิดความเสียหายขึน้
ต่อบุคคลใด รัฐย่อมต้องรับผิดในผลของการกระทาละเมิดนัน้

๒๘
เรือ่ งที ่ ๕
รอยสัก ... ศิ ลปะหรือตราบาป
อนาคตทางราชการ !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๓๑/๒๕๖๒
สาระสาคัญ
กองบัญชาการตารวจภูธรภาคได้ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รบั
การคัดเลือกเป็ นนักเรียนนายสิบตารวจ โดยไม่มรี ายชือ่ ของผูส้ มัคร
(ผู้ไม่ผ่ านการสอบสัมภาษณ์ ) ทีม่ ีรอยสักรูปค้างคาวสีด ากว้าง
ประมาณ ๓x๓ นิ้ว บริเวณกลางหลังในแนวระดับหัวไหล่ ซึง่ การที ่
ผูส้ มัครไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอืน่ ใดเพือ่ พิสูจน์ว่าในวันตรวจ
ร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์ รอยสักดังกล่ าวได้ถูกลบไปแล้ว
จึงทาให้เชือ่ ได้ว่าในวันสอบสัมภาษณ์ ผูส้ มัครมีรอยสักขนาดใหญ่
หรือมากจนแลดูน่าเกลียด อันเป็ นลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
รับสมัครและตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
ของการเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนัน้ การมีมติให้
ผูส้ มัครรายนี้ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จึงเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย

๒๙
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การทีก่ ฎ ก.ตร. ว่ าด้ว ยคุ ณ สมบัติและลัก ษณะต้อ งห้า ม
ของการเป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ วรรคหนึง่ (๑๓)
กาหนดให้ผทู้ จี ่ ะได้รบั การบรรจุเป็ นข้าราชการตารวจจะต้องไม่เป็ น
ผู้ม ีแ ผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือ ซีส ต์ทสี ่ ่ ว นต่ า ง ๆ ของ
ร่างกาย ซึง่ มีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดนัน้ หมายถึง
แผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ใ นทุกส่ว นของร่างกาย
มิใช่เฉพาะทีม่ องเห็นได้ด้วยตาทีอ่ ยู่นอกร่มผ้าเท่านัน้ แม้ว่าจะอยู่
ในจุดทีม่ เี สื้อหรือกางเกง รองเท้า หรือหมวกปิ ดบัง แต่เมือ่ ถอด
สิง่ ปิ ด กัน้ ออกแล้ว เห็น ได้ว่ า สิง่ ต้อ งห้า มนั น้ มีข นาดใหญ่ ห รือ
มากจนแลดูน่าเกลียด ก็ถอื ได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะต้องห้าม
มิให้เข้ารับราชการตารวจแล้ว โดยหากผูส้ มัครสอบคัดเลือกรายใด
มีลกั ษณะของแผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ทมี ่ ขี นาดใหญ่
หรือ มากจนแลดูน่ า เกลีย ด และยัง คงประสงค์จ ะสมัค รเข้า รับ
ราชการตารวจ จะต้องทาการลบหรือรักษาหรือแก้ไขให้ไม่มสี ภาพ
ต้องห้ามก่อนทีจ่ ะเข้ารับการตรวจร่างกายด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้ ขดั
ต่อประกาศรับสมัคร กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ซึง่ อาจส่งผล
ให้ตอ้ งถูกตัดสิทธิในการเข้ารับราชการ เพราะเหตุมลี กั ษณะต้องห้าม
ของการเป็นข้าราชการตารวจ

๓๐
รอยสัก ... ศิ ลปะหรือตราบาป
อนาคตทางราชการ !
ส่วนที่ ๑ การสัก ... วัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
หากพูดถึง “รอยสัก” คนทัวไปก็
่
มกั จะนึกถึงลวดลาย
รูปภาพ ตัวอักษร หรืออักขระในรูปแบบและสีสนั ทีห่ ลากหลาย
แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผูส้ กั
เชื่อกันว่า การสักรูปรอยลงบนผิวหนังเป็ นวัฒนธรรม
ของมวลมนุ ษ ย์ทุก เผ่ าพันธุ์ท่มี มี าเป็ นเวลานานแล้ว รวมทัง้
ประเทศไทย ซึง่ การสักในอดีตส่วนใหญ่มไิ ด้มุ่งทีค่ วามสวยงาม
แต่จะเน้นในเรื่องของความขลัง ความศักดิ ์สิทธิ ์ของสัญลักษณ์
ทีใ่ ช้เป็ นสาคัญ !
จากความเชื่อในอดีตเรื่อยมาจนปั จจุบนั ความหมาย
ของรอยสักได้เปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องของศิลปะและความงาม
จนกลายมาเป็ นธุรกิจทีใ่ ห้บริการกับผูบ้ ริโภค ดังทีป่ รากฏให้เห็น
อย่างแพร่หลายในสังคมปั จจุบนั ...
หลายต่อหลายคน โดยเฉพาะวัยรุ่นผู้มพี ฤติกรรมการ
บริโภคลักษณะ “เลียนแบบ” จะด้วยความหลงใหลในลวดลาย
ด้ว ยความคึก คะนอง ความฮึก เหิม จากพลัง กลุ่ ม ที่ม ีร อยสัก
เหมือน ๆ กัน เค้าเหล่านัน้ จะต้องตระหนักให้รแู้ จ้งว่ารอยสักนัน้
จะปรากฏอยู่คู่ก ับ ผิว หนัง ของเขาตลอดไป และแม้จ ะลบได้
แต่กอ็ าจหลงเหลือร่องรอยทิง้ ไว้

๓๑
ฉะนัน้ ก่ อ นที่จ ะตัด สิน ใจสัก รูป ใด ๆ ลงบนร่า งกาย
พึงรู้ไว้ว่า ... ร่องรอยจากการสัก อาจส่งผลต่ ออาชีพการงาน
ในอนาคต โดยเฉพาะอาชีพข้าราชการ และอาจเป็ นการดับฝั น
ของผู้ต้อ งการเป็ นข้าราชการ เช่นเดียวกับอุทาหรณ์ท่จี ะเล่ า
ต่อไปนี้ครับ !
กรณีของนายชาติชายผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือ กเป็ น
ข้าราชการตารวจ แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากมี “รอยสัก” บนแผ่นหลัง
อันเป็ นลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ
เพราะเหตุใด ? รอยสักจึงเป็ นอุปสรรคของผู้ประสงค์
จะเข้า รับใช้ชาติใ นฐานะ “ต ารวจ” และนอกจากรอยสักแล้ว
ลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจนัน้ มีอะไรบ้าง
เรามาดูคาตอบจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกันนะครับ
โดยมูลเหตุของเรื่องนี้เกิดจาก ... นายชาติชายซึ่งเป็ น
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็ นนักเรียน
นายสิบตารวจได้ผ่านการสอบความรูค้ วามสามารถและผ่านการ
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ งในการวิ่งและว่ายน้ าแล้ว
แต่ ไ ม่ ผ่ า นการตรวจร่ า งกายและการสอบสั ม ภาษณ์
เนื่ องจากมี ร อยสั ก บริ เวณกลางแผ่ น หลั ง ขนาดใหญ่
หรื อมากจนแลดู น่ าเกลี ย ด ซึ่ง ตามกฎ ก.ตร. ถือ ว่ า เป็ น
ลัก ษณะต้อ งห้า มของการเป็ น ข้า ราชการต ารวจ โดยต่ อ มา
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค ๖ ได้ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือก ซึง่ ไม่มรี ายชื่อของนายชาติชาย

๓๒
ในทีส่ ุดกลายเป็ นข้อพิพาทในศาลปกครองโดยนายชาติชาย
ฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสังที
่ ่ไม่ผ่าน
การสัมภาษณ์
ศาลปกครองจะมีคาพิพากษาหรือคาสังในคดี
่
น้ีอย่างไร
ติดตามอ่านกันนะครับ ...
ส่วนที่ ๒ รอยสัก ... ศิ ลปะหรือตราบาป อนาคตทางราชการ !
คดีน้ ีมปี ระเด็นทีต่ ้อ งวินิจฉัยว่า คาสังให้
่ นายชาติชาย
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จนกระทังได้
่ มกี ารประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือกและไม่มชี อื ่ นายชาติชาย เป็นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ย ว่ า โดยที่ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง
(๑๓) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของ
การเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้ผู้ท่จี ะได้รบั
การบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตารวจจะต้องไม่เป็ นผู้ม ี
แผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ท่สี ่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึง่ มีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดนัน้ หมายถึง แผลเป็ น
ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซี สต์ในทุกส่ วนของร่างกาย มิ ใช่
เฉพาะที่ ม องเห็น ได้ ด้ วยตาที่ อ ยู่ นอกร่ ม ผ้า เท่ า นั น้ แม้ว่ า
จะอยูใ่ นทีท่ ม่ี เี สือ้ หรือกางเกง รองเท้า หรือหมวกปิ ดบังอยู่ แต่ถ้า
เมื่อถอดสิง่ ปิ ดกัน้ เหล่านัน้ ออกแล้วเห็นได้ว่า สิ่ งต้ องห้ ามนั น้
มี ข นาดใหญ่ ห รื อ มากจนแลดู น่ าเกลี ย ด ก็ถื อ ได้ ว่ า ผู้นั ้น
มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตารวจแล้ว

๓๓
เมือ่ ข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสัมภาษณ์ ประกอบกับ
ภาพถ่ า ยรอยสัก ของผู้ฟ้ องคดีป รากฏว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีม ีร อยสัก
รูปค้างคาวสีดากว้างประมาณ ๓x๓ นิ้ว บริเวณกลางหลังในแนว
ระดับ หัว ไหล่ และผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ไ ด้แ สดงพยานหลัก ฐานอื่น ใด
เพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์ รอยสัก
ดังกล่ าวได้ถู ก ลบจนแลดูไ ม่น่าเกลียด จึงเชื่อ ได้ว่าในวันสอบ
สัมภาษณ์ รอยสัก ของผู้ฟ้ องคดีดงั กล่าวมีขนาดใหญ่หรือ มาก
จนแลดูน่าเกลียด อันเป็ นลักษณะต้องห้ามตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วย
คุณสมบัติแ ละลักษณะต้อ งห้ามของการเป็ นข้าราชการต ารวจ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศตารวจภูธรภาค ๖ เรื่อง การรับสมัคร
และคัด เลือ กบุ ค คลภายนอกผู้ม ีวุ ฒ ิป ระกาศนี ย บัต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อ บรรจุ เ ป็ น นั ก เรีย นนายสิบ ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวัน ที่
๒ เมษายน ๒๕๕๕
ดังนัน้ การมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
จึงเป็ นคาสังทางปกครองที
่
ช่ อบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดได้วนิ ิจฉัยด้วยว่า หาก
ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทังรอยสั
่
ก
ไม่มสี ภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎ ก.ตร. ดังกล่าวแล้ว
ก็ย่อมมีสทิ ธิสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็ นข้าราชการตารวจ
ใหม่ได้
(รายละเอียดอ่านได้ในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที ่ อบ. ๓๑/๒๕๖๒)

๓๔
คดีน้นี อกจากจะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ริ าชการทีด่ สี าหรับ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ กรณีท่ีม ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบตั ใิ ด ๆ ไว้ หากได้มกี ารปฏิ บตั ิ
ให้ เ ป็ นไปตามกฎหรื อ ระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ โ ดยเคร่ ง ครัด
ย่อมเป็ นการใช้อานาจทีช่ อบด้วยกฎหมาย ส่วนคู่กรณีหรือผู้ที ่
เข้า มาอยู่ใ นกระบวนการพิจ ารณาทางปกครองเช่ น คดีน้ ี คือ
ผู้ส มัครสอบหรือผู้ต้องการจะสอบเข้ารับราชการในหน่ วยงานใด
สังกัดใด จะต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจให้ถ่ องแท้
ในเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละลักษณะทีต่ อ้ งห้ามของหน่วยงานนัน้ ๆ ให้ดี
เสียก่อน เพือ่ ให้ตวั เองมีความพร้อมทุกด้านและเป็ นผูท้ มี ่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมตรงตามทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง !
สุดท้ายนี้ ขอสรุปเพือ่ ให้เป็ นประโยชน์สาหรับผู้ทปี ่ ระสงค์
จะเป็ นตารวจนะครับ ! ไม่เฉพาะผู้ทมี ่ รี อยสักใด ๆ ก็ตามทีม่ ขี นาด
ใหญ่ หรือมากจนแลดูน่ าเกลียดเท่านัน้ ยังรวมถึงการมีแผลเป็ น
ไฝ ปาน หูด หรือซีสต์ทสี ่ ่ วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึง่ จะต้อ งลบ
หรือ รัก ษาหรือ แก้ ไ ขให้ ไ ม่ ม ีส ภาพต้ อ งห้า มก่ อ นทีจ่ ะเข้า รับ
การตรวจร่างกายนะครับ ! เพือ่ ไม่ให้เสียสิทธิในการเป็ นข้าราชการ
ตารวจสมความตัง้ ใจ
ส่ ว นที่ ๓ รู้ท ัน กฎหมายเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะ
ต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุ ณสมบัติแ ละลักษณะต้อ งห้ามของ
การเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๕
ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตารวจ
ผู้ท่จี ะได้รบั การบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้
(๑๓) ไม่เป็ นผู้มีแผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือ
ซี ส ต์ที่ ส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ ห รื อ มาก
จนแลดูน่าเกลียด
ประกาศตารวจภูธรภาค ๖ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือก
บุ ค คลภายนอกผู้ม ีวุ ฒ ิป ระกาศนี ย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุ
เป็ นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ก าหนดคุ ณ สมบัติท วั ่ ไปและคุ ณ สมบัติเ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของผูท้ จ่ี ะได้รบั การแต่งตัง้ ดังนี้
๒.๔ มีคุ ณ สมบัติทวไปและไม่
ั่
มลี กั ษณะต้อ งห้ามตาม
ผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
ผนวก ก. ท้ายประกาศ กาหนดว่า ผู้สมัครสอบทีจ่ ะได้รบั
การบรรจุแ ละแต่ ง ตัง้ ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติท วั ่ ไปและไม่ม ีล ัก ษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ าหนด
ข้อ ๑๖ ไม่เป็ นผูม้ ีแผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือ
ซี ส ต์ที่ ส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ ห รื อ มาก
จนแลดูน่าเกลียด

๓๖
เรือ่ งที ่ ๖
กาหนดเกรดเฉลีย่ เพือ่ สมัครเป็ นอาจารย์ ...
เป็ นธรรมหรือไม่ ?
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๑๕๑/๒๕๖๒
สาระสาคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึง่ มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตาแหน่งอาจารย์ โดยกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะว่า ผูส้ มัครต้องมี
คะแนนเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาตรีไม่ตา่ กว่า ๒.๕๐ ซึง่ การที ่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กาหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ก็เพือ่ ต้องการให้ได้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ ฉพาะ
สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ประกอบกับตาแหน่ ง
อาจารย์เป็นสายงานสาคัญทีท่ าหน้าทีส่ อนและวิจยั เพือ่ ผลิตบัณฑิต
ทัง้ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก จึงต้องการบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญทางด้านการศึกษาเป็ นอย่างสูง การกาหนดคุณสมบัติ
ขัน้ ตา่ เกีย่ วกับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึง่ ถือเป็ นโครงสร้าง
พื้นฐานของวิชาการทีเ่ รียนอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้
นาความรูค้ วามสามารถทีเ่ คยศึกษามาไปใช้ในการสอนและวิจยั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ในการสอนและ
การวิจยั ของมหาวิทยาลัยทีต่ ้องการผลิตบัณฑิตให้ได้รบั การศึกษา
อย่างดียงิ ่ อีกทัง้ เป็ นการกาหนดคุณสมบัตทิ ใี ่ ช้เป็ นการทัวไป
่ มิได้

๓๗
กีดกันผูส้ มัครรายใดในการเข้ารับการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะเจาะจง
อันจะถือได้ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทไี ่ ม่เป็ นธรรม ดังนัน้ การที ่
ก.บ.ม. มีมติกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ โดยคานึงถึงความเทีย่ งธรรม
และประโยชน์สงู สุดของมหาวิทยาลัยเป็ นสาคัญ จึงเป็ นมติทชี ่ อบ
ด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
มหาวิทยาลัยของรัฐมีอานาจในการกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
เพือ่ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตาแหน่งอาจารย์ซงึ ่ เป็นตาแหน่ งทางวิชาการทีม่ ี
ความสาคัญและต้องการบุคคลทีเ่ หมาะสม มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านการศึกษาเป็ นอย่างสูง การทีม่ หาวิทยาลัยได้กาหนด
คุณสมบัตเิ กีย่ วกับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีของผู้สมัคร
คัดเลือกนัน้ เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยต้องการความเชือ่ มันว่
่ าผู้ทจี ่ ะ
ได้รบั การคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่ งอาจารย์ เป็ นผูม้ ี
ความรอบรูใ้ นวิชาการนัน้ ๆ อย่างแท้จริง และต้องการให้มกี ารศึกษา
ในระดับปริญญาตรีซงึ ่ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของวิชาการทีเ่ รียน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้นาความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ทเี ่ คยศึกษามาไปใช้สาหรับการสอนและการวิจยั
เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ได้รบั การศึกษาอย่างดียงิ ่ และมีประสิทธิภาพ
อัน จะก่ อ ให้เ กิด ผลดีต่ อ การเรีย นการสอนและการศึก ษาวิจ ัย
ซึง่ เป็นประโยชน์สาธารณะต่อไป

๓๘
กาหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเป็ นอาจารย์ ...
เป็ นธรรมหรือไม่ ?
ในการรับสมัค รสอบคัดเลือ กบุค คลของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ บางกรณีอาจมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งคุณสมบัติ
ในส่วนของเกรดเฉลีย่ ขัน้ ตา่ สาหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกไว้ด้วย
ทาให้ผทู้ มี ่ เี กรดเฉลีย่ ไม่ถงึ ตามเกณฑ์ทกี ่ าหนด ไม่มสี ทิ ธิในการ
สอบคัดเลือก
บางท่านอาจรู้สกึ ว่าไม่เป็ นธรรม เพราะเป็ นการกีดกัน
หรือตัดโอกาสผูท้ ม่ี เี กรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด ประเด็นนี้
นับว่าน่ าสนใจนะครับว่า ... มหาวิ ทยาลัย ของรัฐจะกาหนด
เกรดเฉลี ย่ ขัน้ ตา่ สาหรับผู้มีสิทธิ สอบคัดเลื อกในตาแหน่ ง
อาจารย์ซึง่ เป็ นพนักงานมหาวิ ทยาลัยได้หรือไม่ ? เพียงใด ?
เรือ่ งน่ารูว้ นั นี้กบั คดีปกครอง มีคาตอบครับ !
ข้อพิพาทในคดีน้ ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึง่
ซึง่ สืบเนือ่ งจาก ... อธิการบดีได้มปี ระกาศมหาวิทยาลัยรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ในตาแหน่ ง อาจารย์ โดยเป็ นการ
รับสมัครบุคคลทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ประกาศ
ดังกล่าวได้กาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผูส้ มัครว่า
ผู้ส มัค รต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมในระดั บ ปริ ญ ญาตรี

๓๙
ไม่ต่ากว่ า ๒.๕๐ ด้วย ตามมติของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัย
นายสมพงษ์ซง่ึ มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามประกาศดังกล่าว แต่ไม่สามารถสมัครได้เพราะตนได้คะแนน
เฉลีย่ หรือเกรดเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาตรีเพียง ๒.๓๐ เท่านัน้
แต่ ใ นระดับ ปริญ ญาเอก ตนได้ค ะแนนเฉลี่ย สะสมถึง ๓.๕๐
จึง เห็น ว่ าตนควรได้ร ับ สิทธิใ นการสมัค รคัดเลือ กในต าแหน่ ง
ดัง กล่ า ว และเห็น ว่ า การก าหนดคุ ณ สมบัติต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็ นธรรม เป็ นการกีดกันตนโดยเฉพาะเจาะจง
จึงนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศที่พพิ าท
และให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าว โดยไม่ให้มกี าร
ระบุคะแนนเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
ปั ญหา คื อ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะในตาแหน่ ง
ประเภทวิ ชาการ (อาจารย์) ว่าผู้สมัครต้ องมีคะแนนเฉลี ย่
สะสมในระดับปริ ญญาตรีไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ?
ประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดท่ านพิ จารณาแล้วเห็นว่า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ดงั กล่าวขึ้น เพื่อ ต้องการให้ได้บุคลากร
ที่ม ีคุ ณ สมบัติเ ฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง ที่ส อดคล้ อ งกับ ความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย ประกอบกับตาแหน่ งที่มกี ารรับสมัคร
เป็ นต าแหน่ งพนั กงานมหาวิ ทยาลัยสายวิ ชาการ ต าแหน่ ง
อาจารย์ ซึ่ง เป็ นสายงานส าคัญ ที่ ท าหน้ า ที่ ส อนและวิ จ ัย

๔๐
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิ ตบัณฑิ ต ทัง้ ในระดับปริ ญญาตรี
โท และเอก ซึ่ ง ต้ องการบุคคลที่ มีค วามรู้ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางด้านการศึกษาเป็ นอย่างสูง
มหาวิท ยาลัย จึงต้ อ งการความเชื่อ มัน่ ว่ า ผู้ ท่ีจ ะได้ ร ับ
การคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่ งดังกล่าวมีความรอบรู้
ในวิชาการนัน้ ๆ อย่างแท้จริง และต้องการให้มกี ารศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรีซึ่งถือเป็ นโครงสร้างพื้นฐานของวิ ชาการที่ เรียนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อให้นาความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่เคยศึกษามาไปใช้ ในการสอนและวิ จยั
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การกาหนดคุณสมบัติขนั ้ ต่าเกี่ ยวกับผลการศึ กษา
ในระดับปริ ญญาตรี จึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการสอนและ
วิ จยั ของมหาวิ ทยาลัยตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลิ ตบัณฑิ ต
ให้ ได้ รบั การศึ กษาอย่ างดี ยิ่งเป็ นสาคัญ อันก่อให้ เกิ ดผลดี
ต่ อประโยชน์ สาธารณะ อีกทัง้ เป็ นการกาหนดคุณสมบัติท่ใี ช้
เป็ น การทัว่ ไป มิไ ด้ก าหนดเพื่อ เป็ น การกีด กัน ผู้ฟ้ อ งคดีม ิใ ห้
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด และ
มิได้เป็ นไปตามอ าเภอใจหรือ โดยปราศจากเหตุ ผ ลอันสมควร
อันจะถือได้ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรม
ดังนัน้ การที่ ก.บ.ม. มีมติกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จะต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ อันเป็ นการใช้

๔๑
อานาจตามมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยทีใ่ ห้อานาจ ก.บ.ม. ในการกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่ งได้ โดยคานึ งถึงความเที่ยงธรรมและประโยชน์ สูงสุด
ของมหาวิ ท ยาลัย เป็ นส าคัญ มติ ก.บ.ม. ที่ พิ พ าทจึ ง เป็ น
มติ ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย (ค าพิพ ากษาศาลปกครองสูง สุ ด ที ่
อบ. ๑๕๑/๒๕๖๒)
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ ี ... ได้แสดงให้เห็นถึง
การทีม่ หาวิทยาลัยของรัฐมีอานาจในการกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
เพือ่ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทาหน้ าทีใ่ นตาแหน่ ง
อาจารย์ ซึง่ เป็นตาแหน่งทางวิชาการทีต่ อ้ งกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
เพือ่ ความเหมาะสม เนือ่ งจากตาแหน่ งดังกล่าวมีความสาคัญในการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึง่ ต้องการบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญทางด้านการศึกษาเป็ นอย่างสูง และมหาวิทยาลัย
ของรัฐได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ ผลการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี
ของผูส้ มัคร ด้วยเหตุการศึกษาในระดับดังกล่าวถือเป็ นโครงสร้าง
พื้นฐานของวิชาการทีจ่ ะนามาใช้ใ นการสอนและวิจยั ได้อ ย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่การกาหนดคุณสมบัตดิ งั กล่าว มหาวิทยาลัย
ของรัฐ จะต้ อ งมีเ หตุ ผ ลทีอ่ ธิบ ายได้ ว่ า เพือ่ ประโยชน์ ใ นทาง
วิชาการ อันเป็ นประโยชน์ สาธารณะอย่างแท้จ ริง มิใช่กาหนด
ตามอาเภอใจ

๔๒
เรือ่ งที ่ ๗
ประกาศรับสมัคร “อาจารย์”
ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๓/๒๕๖๓
สาระสาคัญ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐได้มปี ระกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ งอาจารย์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมีผผู้ ่านคุณสมบัตเิ พียงรายเดียวทีไ่ ด้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ เมือ่ คณะกรรมการคัดเลือกได้รายงานผลการคัดเลือก
ต่ออธิการบดีแล้ว แต่คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์มมี ติ
ไม่เห็นชอบ เนือ่ งจากเห็นว่าการรับสมัครครัง้ นี้ได้กาหนดคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับสาขาในหลักสูตรทีข่ าดแคลน อันไม่ตรงตามความต้องการ
ของคณะ มหาวิทยาลัยจึง ประกาศว่าไม่มผี ู้ผ่านตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือก ซึง่ แม้ประกาศของมหาวิทยาลัยจะเป็ นการออกคาสัง่
โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่มเี หตุจะเพิกถอนประกาศดังกล่าว
ก็ตาม แต่ เมือ่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็ นผู้กาหนดคุณสมบัติ
โดยไม่ได้ผ่านภาควิชาหรือหลักสูตรใดในคณะ และไม่ดาเนินการ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนดให้วางแผนการบริหาร
งานบุคคลไว้ล่วงหน้ าให้สอดคล้องกับภาระงานและงบประมาณที ่
คณะได้รบั จึงถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนตามปกติในการ
รับบุคคลเข้าปฏิบตั งิ านสายวิชาการ และเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบ

๔๓
ด้ว ยกฎหมาย เป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ส มัค รซึง่ ได้ส อบสัม ภาษณ์ แล้ว นัน้
ได้รบั ความเสียหาย โดยเสียสิทธิทจี ่ ะมีโอกาสได้รบั การคัดเลือก
หากประกาศฉบับนี้ได้ออกตามขัน้ ตอนทีถ่ ูกต้อง กรณีถอื เป็ นการ
กระทาละเมิดในการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที ่
มหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผสู้ มัครรายดังกล่าวตามสมควร
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการและขัน้ ตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เพือ่ ดารงตาแหน่งใดนัน้ จะต้องพิจารณาและดาเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานหรือองค์กรได้วางไว้ เพือ่ ให้การสรรหาบุคลากร
ตรงตามความประสงค์และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรอย่างแท้จริง
เมือ่ มีก ารก าหนดคุ ณ สมบัติผู้ ส มัค รสอบในต าแหน่ ง อาจารย์
โดยไม่ได้ด าเนิ นการตามแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยได้ ก าหนดไว้
คือ เริม่ ต้นจากภาควิชาหรือหลักสูตรจัดทาข้อก าหนดการจ้าง
โดยผ่ านความเห็นชอบจากภาควิชาหรือหลักสูตร และหัวหน้ า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตรจัดท าหนังสือถึงคณบดีให้เสนอ
มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร เป็ นผลให้ได้บุคลากรทีไ่ ม่ตรง
ตามความจาเป็ นของหลักสูตร จึงถือเป็ นความบกพร่องทีเ่ กิดจาก
กระบวนการภายใน และเป็นการกระทาละเมิดต่อผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก

๔๔
ประกาศรับสมัคร “อาจารย์”
ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ !
เปิ ดปมคิ ด : กรณีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
ได้ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบตั งิ านเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตาแหน่ ง อาจารย์ คณะกรรมการคัดเลือ กได้
รายงานผลการคัดเลือ กต่ อ อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยว่า ผู้ส มัค ร
เข้า รับ การคัดเลือกรายหนึ่ งเป็ นผู้ได้ร ับการคัดเลือก แต่ ต่ อมา
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ก ลับมีม ติไม่เ ห็นชอบ
การสรรหาและคัดเลือ กบุ ค คลในต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจาก
ไม่ตรงตามความต้องการของหลักสูตร เพราะมีอาจารย์ในสาขา
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว จึงได้ประกาศผลว่าไม่มผี สู้ อบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก
การที ค่ ณะกรรมการประจาคณะวิ ทยาศาสตร์มีมติ
ไม่เห็นชอบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ งดังกล่าว
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? และเป็ นการกระทาละเมิ ดที ต่ ้ อง
ชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ ?
ข้ อ เท็จจริ ง ของเรื อ่ งนี้ รับฟั ง ได้ ว่า ... มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ได้ ม ีป ระกาศรับสมัค รคัดเลือ กบุ ค คลเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทางเว็บไซต์
โดยนางสาวดาวได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเป็ นผูผ้ ่านคุณสมบัติ

๔๕
เพียงรายเดียวและได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต่อมา คณะกรรมการ
คัด เลือ กได้ป ระชุ ม พิจ ารณาคัด เลือ กโดยการสอบสัม ภาษณ์
เสร็จแล้ว จึงรายงานผลการคัดเลือ กต่อ คณะกรรมการประจา
คณะวิท ยาศาสตร์ว่ า นางสาวดาวเป็ นผู้ไ ด้ ร ับ การคั ด เลือ ก
ซึ่ง คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่า
การรับสมัครอาจารย์ดงั กล่าวได้กาหนดคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับสาขา
ในหลักสูตรที่ขาดแคลนของคณะ อันไม่ตรงตามความต้องการ
หรือ ตามความประสงค์ข องคณะ จึง มีม ติไ ม่ เ ห็น ชอบกับ ผล
การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศผลการคัด เลือกว่าไม่มผี ู้ผ่าน
ตามเกณฑ์ก ารคัดเลือก นางสาวดาวได้อุทธรณ์ค าสังดั
่ งกล่ าว
แต่ ถู ก ยกอุ ท ธรณ์ จึง น าคดีม าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครอง โดยฟ้ อ ง
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑) และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒) ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
เพิกถอนมติท่ไี ม่เ ห็น ชอบผลการคัดเลือ กและให้มคี าสัง่ บรรจุ
แต่ งตัง้ ตนเป็ นพนัก งานมหาวิทยาลัย และขอให้มหาวิทยาลัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย
รู้กฎหมายได้ประโยชน์
ข้อกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มีดงั นี้
มาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บัญญัตวิ ่า ผูใ้ ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิด

๔๖
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชวี ติ ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ นั ้
ทาละเมิด จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้
กฎหมายและข้ อบังคับของมหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น
ซึ่งบังคับใช้ในขณะเกิ ดข้อพิ พาท
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัตวิ ่า คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้ (๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย (๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย...
(๖) พิจารณางบประมาณของคณะ
ข้อ ๙ ของข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น ว่ าด้ วย
พนักงานมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดว่า ให้คณะวางแผน
การบริหารงานบุคคลไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับภาระงานและ
งบประมาณหรือรายได้ทค่ี ณะได้รบั
การก าหนดกรอบต าแหน่ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย
ให้มใี นคณะใด จานวนเท่าใด และเป็ นตาแหน่ งใด ประเภทใด
สายงานใด รวมทัง้ ภาระหน้ า ที่ค วามรับผิด ชอบของต าแหน่ ง
และคุ ณ สมบัติเ ฉพาะต าแหน่ ง ให้เ ป็ นตามวรรคหนึ่งและตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่ ก.บ.ม. กาหนด
ข้ อ ๖ ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่ อ ง

๔๗
หลักเกณฑ์ วิ ธี การจ้ าง การบรรจุและแต่ ง ตัง้ และการท า
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิ ทยาลัย กาหนดว่า การจ้างบุคคล
เข้า ปฏิบ ัติง านเป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลัย เป็ น ความประสงค์
ของคณะ/หน่ ว ยงาน โดยมีห ลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารจ้า ง ดัง นี้
๖.๒ ต้อ งผ่ านกระบวนการสรรหาและคัดเลือ ก หรือได้รบั การ
คัด เลือ กโดยวิธ ีประกาศรับ สมัค รทัว่ ไป กรณี บ รรจุ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาคณะ...
เมือ่ ทราบข้อเท็จจริงของคดีและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้ว มาดูคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดโดยสรุปกันเลยครับ
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ จ ารณาประเด็ น แรก : คื อ
คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์มี อ านาจหน้ าที ่
เพี ยงใด และการที ค่ ณะกรรมการฯ มี มติ ไม่ เห็นชอบในผล
การสรรหาและคัดเลือก เป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดพิ จารณาว่ า คณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นองค์กรที่ ม ีบทบาทส าคัญในการบริหาร
จัดการคณะ เนื่ อ งจากมีอ านาจหน้ าที่ใ นการวางนโยบายและ
แผนงานของคณะให้ส อดคล้อ งกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ านาจหน้ าที่ในการวางแผนการบริหารงาน
บุค คลให้สอดคล้อ งกับภาระงานและงบประมาณหรือ รายได้ท่ี
คณะได้รบั รวมทัง้ ก าหนดกรอบต าแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัย

๔๘
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่ งและคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยกาหนด
โดยที่ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
๑๐/๒๕๕๕) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี ารจ้าง การบรรจุและแต่ งตัง้ และการทาสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ใช้บงั คับขณะเกิดข้อพิพาท) ในข้อ ๖.๒ ได้กาหนด
ขัน้ ตอนให้การจ้างบุคคลเข้าปฏิบตั งิ านเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่ งประเภทวิชาการ จะต้ องได้ ร ับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ ดังนัน้ คณะกรรมการประจาคณะ
จึง มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการพิจ ารณาเกี่ ย วกับ การจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยคานึงถึงภาระงานที่จะมอบหมายให้กบั
บุ คคลที่จะเข้าปฏิบ ัติราชการ และมีดุ ลพินิ จตามอ านาจหน้ าที่
ในการพิจ ารณา เพื่อ ให้ก ารจ้า งสอดคล้อ งกับ ภาระงานและ
งบประมาณของคณะ รวมทัง้ สอดคล้องกับแผนการบริหารงาน
บุคคลของคณะทีว่ างไว้ล่วงหน้า
โดยขัน้ ตอนการรับบุคคลเข้ าปฏิ บตั ิ งานสายวิ ชาการ
ดังกล่าว ทีถ่ ูกต้องจะต้องเริม่ ต้นจากภาควิชาหรือหลักสูตรจัดทา
ข้อ ก าหนดการจ้า งโดยผ่ า นความเห็น ชอบจากภาควิช าหรือ
หลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรจัดทาหนังสือ
ถึงคณบดีให้เสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร โดยกาหนด
คุณสมบัติ วันคัดเลือก พร้อมเสนอชื่อกรรมการคัดเลือก แต่คดีน้ี

๔๙
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณบดีค ณะวิทยาศาสตร์ในขณะนัน้ เป็ น
ผูก้ าหนดคุณสมบัติ โดยไม่ได้ผ่านภาควิชาหรือหลักสูตรใดในคณะฯ
และยังไม่ได้ดาเนินการตามข้อ ๙ ของข้อ บังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีก่ าหนดให้
คณะวางแผนการบริหารงานบุคคลไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ
ภาระงานและงบประมาณหรือรายได้ทค่ี ณะได้รบั
ฉะนั ้น แม้ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีจ ะเป็ นผู้ ม ีคุ ณ สมบัติแ ละเป็ น
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก แต่เมื่อประกาศรับสมัครฯ ได้ออกโดยไม่ตรง
ตามความประสงค์ข องคณะวิท ยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ มีมติไม่เห็นชอบและมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลว่า
ไม่มผี ู้ผ่ านตามเกณฑ์ก ารคัด เลือ ก ซึ่ง ชอบด้ว ยกฎหมายและ
ไม่มเี หตุทจ่ี ะเพิกถอนประกาศดังกล่าวหรือมติของคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ
ประเด็นทีส่ อง : การที ม่ หาวิ ทยาลัยขอนแก่นประกาศ
ผลการคัดเลื อกโดยผู้ฟ้องคดี ไม่ผ่านการคัดเลื อก ถือเป็ น
การกระทาละเมิ ดต่อผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยประเด็นนี้ ว่า แม้ประกาศ
ดังกล่าวจะเป็ นการออกคาสังโดยชอบด้
่
วยกฎหมาย และไม่ม ี
เหตุทจ่ี ะเพิกถอนประกาศหรือมติของคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์กต็ าม แต่การทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เข้าปฏิบตั งิ านเป็ นพนักงานตาแหน่ ง
อาจารย์ โดยไม่ ป ฏิบ ัติ ตามขัน้ ตอนตามปกติใ นการรับบุ ค คล

๕๐
เข้าปฏิบตั ิงานสายวิชาการดังกล่าว อันเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุ ให้ผู้ฟ้ องคดีได้รบั ความเสียหายโดยเสีย
สิท ธิท่ีจ ะมีโ อกาสได้ร ับ การพิจ ารณาคัดเลือ กตามคุ ณ สมบัติ
ที่ก าหนดไว้ ใ นประกาศรับ สมัค รของมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
หากประกาศนัน้ ได้ออกตามขัน้ ตอนทีถ่ ูกต้อง จึงเป็ นการกระทา
ละเมิดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่ อผู้ฟ้อ งคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ที่ม หาวิทยาลัย ขอนแก่ น
ซึ่งเป็ นหน่ ว ยงานต้นสังกัดต้อ งรับผิดชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน
แก่ผฟู้ ้ องคดี
ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงเรียกร้องได้นัน้
จะต้องเป็ นค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่ าเสียหายที่เป็ นผลโดยตรง
จากการกระทาละเมิ ด เมื่อค่าเสียหายทีผ่ ฟู้ ้ องคดีใช้สทิ ธิเรียกร้อง
จากการที่ไม่ได้รบั เงินเดือนและค่าตอบแทนนัน้ เป็ นค่าเสียหาย
ที่เกิดจากการคาดการณ์ ว่ าจะมีรายได้ในอนาคตหากผ่ านการ
คัดเลือกและได้รบั การบรรจุ เนื่องจากแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็ นผู้ม ี
คุณสมบัตถิ ูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร แต่ก็ไม่เป็ นเหตุ
ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จะต้องรับผู้ฟ้ องคดีเข้าเป็ นพนักงาน
เสมอไป เงินเดือนและค่าตอบแทนดังกล่าวจึงไม่ใช่ความเสียหาย
ทีเ่ ป็ นผลโดยตรงจากการกระทาละเมิดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทีต่ ้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้รบั ความเสียหายโดยเสียสิทธิท่จี ะได้รบั การพิจารณาคัดเลือก
ตามคุ ณสมบัติของผู้ฟ้ องคดีท่ีร ะบุ ไ ว้ใ นประกาศรับ สมัค รของ

๕๑
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ แม้ว่าจะกาหนดเป็ นจานวนเงินแน่ นอน
ไม่ ไ ด้ก็ต าม แต่ ศ าลย่อ มมีอ านาจก าหนดให้ต ามสมควร โดย
คานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด (คาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๓/๒๕๖๓)
รู้ไว้บอกต่อ
คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดงั กล่าว ได้วาง
แนวทางการปฏิบตั ริ าชการทีด่ เี กี่ยวกับกระบวนการขัน้ ตอนในการ
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทีไ่ ม่เพียงแต่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นประโยชน์แก่การสรรหาบุคลากร
ของหน่ วยงานของรัฐอื่น ๆ ด้วยที่จะต้องพิจารณาและดาเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีไ่ ด้วางไว้ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรตรงตาม
ความประสงค์แ ละเกิด ประโยชน์ ต่ อ องค์กรอย่างแท้จ ริง เช่ น
ในคดีน้ี . .. ที่ม ีก ารก าหนดคุ ณ สมบัติผู้ ส มัค รโดยไม่ ไ ด้ ผ่ า น
ภาควิชาหรือหลักสูตรในคณะฯ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ เป็ นผล
ให้ได้บุค ลากรที่ไ ม่ต รงตามความจาเป็ นของหลักสูต ร อันเป็ น
ความบกพร่องทีเ่ กิดจากกระบวนการภายใน และถือเป็ นการกระทา
ละเมิดต่อผู้ได้รบั การคัดเลือกที่ศาลอาจกาหนดค่าสินไหมทดแทน
ให้ได้ตามความเหมาะสม

๕๒
(หมายเหตุ : ข้อกฎหมายทีร่ ะบุในบทความเป็ นกรณีทใี ่ ช้
บังคับในขณะเกิดข้อพิพาท ผู้สนใจสามารถศึกษาประกอบกับ
ข้อกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในปั จจุบนั )

๕๓
เรือ่ งที ่ ๘
อายุเกิ น ๖๐ ปี ไม่ต้องห้ามเป็ นอธิ การบดี
มรภ. ธนบุรี
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓
สาระสาคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี (มรภ. ธนบุร)ี ได้ออกประกาศ
เพือ่ สรรหาผู้ดารงตาแหน่ งอธิการบดีแทนผู้ทกี ่ าลังจะหมดวาระลง
โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบและมีคาสังแต่
่ งตัง้ ให้อธิการบดี
รายทีจ่ ะพ้นวาระซึง่ มีอายุ ๖๒ ปี ดารงตาแหน่ งต่อไป ซึง่ ผู้ทจี ่ ะ
เป็ นอธิก ารบดี มรภ. ธนบุร ี นัน้ เมือ่ พิจารณามาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วพบว่า
คุณสมบัติประการหนึง่ ทีก่ าหนดให้ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่า
ระดับปริญญาตรี และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ดา้ นการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นัน้ ไม่จาเป็ นต้องทาการสอนหรือ
มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารในมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นส่วนราชการ
เท่านัน้ แต่จะเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
เอกชนก็ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็มบี ทบัญ ญัติรองรับกรณี
การแต่ งตัง้ ผู้ทมี ่ ไิ ด้มสี ถานะเป็ นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุ ด มศึก ษาให้ด ารงต าแหน่ งอธิการบดีไว้ด้วย และมาตรา ๒๙

๕๔
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และข้อบังคับ มรภ.
ธนบุรฯี มิได้กาหนดว่าผูท้ สี ่ มัครเข้ารับการสรรหาจะต้องมีอายุไม่เกิน
๖๐ ปี บริบูรณ์ อีกทัง้ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ยังได้กาหนดให้อธิการบดีมวี าระการดารงตาแหน่ งคราวละ
๔ ปี และมีสทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ ใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ งเกิน
๒ วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึง่ ก็มไิ ด้มขี ้อกาหนดมิให้ผู้ ทมี ่ อี ายุเกิน
๖๐ ปีบริบรู ณ์สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนัน้ ผูด้ ารงตาแหน่ งดังกล่าว
จึงไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในขณะสมัคร และไม่จาเป็ นต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์
มติและคาสังแต่
่ งตัง้ อธิการบดีของสภา มรภ. ธนบุร ี จึงเป็ นคาสัง่
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งใด จะต้องพิจารณากฎหมาย
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้สาหรับตาแหน่งนัน้ อย่างเคร่งครัด
ซึง่ กรณีการแต่งตัง้ หรือการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งอธิการบดีแทน
ผูท้ กี ่ าลังจะพ้นวาระของมหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ นอกจากจะต้อง
ยึดถือและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทกี ่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ยังจะต้อง
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักเกณฑ์การสรรหาตามที ่
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ ๆ กาหนดไว้ดว้ ย

๕๕
อายุเกิ น ๖๐ ปี ไม่ต้องห้ามเป็ นอธิ การบดี
มรภ. ธนบุรี
ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติอธิ การบดี มรภ.
มรภ. หรือ “มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ” เป็ นสถาบั น
อุดมศึกษาที่ถอื กาเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์หรือโรงเรียน
ฝึ ก หัด ครูท่ีต ัง้ อยู่ใ นส่ ว นกลางและส่ ว นภูม ิภ าค ต่ อ มา ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๓ กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ป ระกาศยกฐานะ และ
เปลี่ยนชื่อ เป็ น “วิทยาลัยครู” ในเวลาต่ อ มา วิทยาลัยครูได้รบั
การยกฐานะเป็ น “สถาบัน” โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
เป็ นชื่อของสถาบัน พร้อมทัง้ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ใช้
พระราชลัญจกรประจาพระองค์ ซึง่ เป็ นรูปพระทีน่ งั ่ อัฐทิศอุทุมพร
ราชอาสน์ ประกอบด้ว ยวงจัก ร กลางวงจักรมีอ ักขระเป็ น “อุ ”
หรือ “เลข ๙” รอบวงจักรมีรศั มีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็ น
รูปพระสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร ๗ ชัน้ ) ให้เป็ นตราประจา
สถาบัน ภายหลังได้มกี ารตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึง่ มี
ผลให้ ส ถาบัน ราชภัฏ ทัว่ ประเทศได้ ร ับ การยกฐานะขึ้น เป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

๕๖
อย่างไรก็ดี เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสถานะเป็ นสถาบัน
การศึกษาชัน้ สูงเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเหล่านัน้ กล่าวคือ การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะประกอบไปด้วยองค์กรหลัก ๒ ส่วน
คือ ๑) สภามหาวิทยาลัย ซึง่ ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ๒) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ซึ่ง ประกอบด้ว ย อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี ผู้ช่ ว ยอธิก ารบดี
คณบดี ฯลฯ รวมถึงตาแหน่ งทางวิชาการอื่น ๆ เช่น ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ เพื่อทาหน้าที่
ด าเนิ น งานขับ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตัง้
สาหรับบุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึง่ ไม่รวมถึงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในปั จจุบนั จะมีอยู่
ด้วยกัน ๒ ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยทีบ่ รรจุ
และแต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุ ด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพนัก งานมหาวิท ยาลัย
ทีบ่ รรจุและแต่งตัง้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
ในการแต่งตัง้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ ดารง
ตาแหน่ งต่าง ๆ ทัง้ สายบริหารและสายวิชาการก็จะต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ ตามที่ระเบียบข้อ บังคับที่อ อกตามความใน

๕๗
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวกาหนด เช่น ตาแหน่ งผู้ช่วยอธิการบดี
ต้อ งแต่ ง ตัง้ จากข้า ราชการพลเรือ นในมหาวิท ยาลัย เป็ น ต้ น
แต่ ต าแหน่ ง ที่ก าลัง เป็ น ที่จ ับ ตามองของสัง คมอย่ า งน่ า สนใจ
คือ ตาแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ซึง่ ไม่มกี ฎหมายหรือ
ข้อบังคับใดกาหนดไว้ว่าจะต้องแต่งตัง้ จากข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีกแ็ ต่เพียงคาสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรือ่ ง การแก้ไข
ปั ญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๐ เท่านัน้ ทีก่ าหนดว่า ให้สถาบันอุดมศึกษามีอานาจแต่งตัง้
บุคคลที่ไม่ได้เป็ นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
เป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึก ษามาดารงตาแหน่ งอธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่ วยงาน
ทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะได้ แต่สาหรับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามอื่นให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษาและกฎหมายจัด ตัง้
สถาบันอุดมศึกษานัน้
ประเด็ น ที น่ ่ าสนใจมี อ ยู่ ว่ า เมื อ่ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนด
คุณ สมบัติเรื อ่ งอายุ ข องผู้ด ารงตาแหน่ ง อธิ การบดี เอาไว้
ผู้มีอ ายุเกิ นกว่ า ๖๐ ปี จะสามารถเข้ ารับ การสรรหาเป็ น
อธิ การบดี มรภ. ได้หรือไม่ ???

๕๘
ส่วนที่ ๒ อายุเกิ น ๖๐ ปี ไม่ต้องห้ามเป็ นอธิ การบดี มรภ. ธนบุรี !
เมือ่ สองสัป ดาห์ ทีแ่ ล้ ว (วัน ที ่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๓)
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษาในคดีทมี ่ กี ารยืน่ ฟ้ องนายก
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรตี ่อศาลปกครอง
ในประเด็น การสรรหาอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ ร ี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุว่าผูไ้ ด้รบั การสรรหามีอายุ
เกิน ๖๐ ปี !!
โดยเรื่อ งราวทัง้ หลายที่จะมานาเสนอ เกิดขึ้นมาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรไี ด้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุร ี ว่ าด้ว ยเรื่องหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ และวิธกี ารสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งอธิการบดี
สืบแทน ผศ. เอ อธิการบดีท่กี าลังจะหมดวาระลง โดยมีผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาจานวน ๖ คน แต่มผี ู้ผ่านการแสดงวิสยั ทัศน์
จานวน ๓ คน คือ ผศ. เอ (อธิการบดีทจ่ี ะพ้นวาระ) ผศ. บี และ
อาจารย์ซี ซึง่ ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผศ. เอ ได้คะแนนสูงทีส่ ุด
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรจี งึ มีมติเห็นชอบ
ให้ ผศ. เอ ดารงตาแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ต่อมา สภามหาวิทยาลัยได้มมี ติและคาสังให้
่ ผศ. เอ เป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ อธิการบดีคนใหม่

๕๙
ในการนี้ ผศ. บี และอาจารย์ซี เห็นว่า ผศ. เอ เกษี ยณ
อายุราชการแล้ว ปัจจุบนั มีอายุ ๖๒ ปี จึงไม่มีสถานภาพใด
ในมหาวิ ท ยาลัย และขาดคุ ณ สมบัติ ก ารด ารงต าแหน่ ง
อธิ การบดี ดัง นั ้น ผศ. บี และอาจารย์ซีจ ึง มายื่น ฟ้ องต่ อ
ศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติและคาสังของสภามหาวิ
่
ทยาลัยที่
เห็นชอบให้ ผศ. เอ ดารงตาแหน่ งอธิการบดีและทีใ่ ห้รกั ษาราชการ
แทนอธิการบดี
ศาลปกครองสูงสุ ดวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อโต้แย้งดังกล่ าว
๒ ประเด็น คือ (๑) ผูท้ ีจ่ ะดารงตาแหน่ งอธิ การบดีมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ ธนบุรี จ ะต้ อ งเป็ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน
อุดมศึ กษาอยู่ในขณะสมัครหรือขณะดารงตาแหน่ งหรือไม่
และ (๒) ผู้เข้ ารับการสรรหาเป็ นอธิ การบดี จะต้ องเป็ นผู้ที ่
อายุไม่เกิ น ๖๐ ปี บริ บรู ณ์ หรือไม่
ในประเด็น ที ่ ๑ ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นว่า มาตรา ๑๘ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดว่า การแต่งตัง้
บุคคลให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ต้องเป็ นไปตามกฎหมายจัดตัง้
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานัน้ ๆ อีกทัง้ กรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้
อธิก ารบดีจากบุค คลที่มไิ ด้เ ป็ น ข้าราชการพลเรือ นในสถาบัน
อุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ ง และเงินเพิม่ พิเศษของ
ผูด้ ารงตาแหน่ งอธิการบดีดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย

๖๐
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง ซึ่งได้มบี ทกฎหมายที่บญ
ั ญัติ
เกี่ยวกับอัตราเงินประจาตาแหน่ งและการรับเงินประจาตาแหน่ ง
ของผู้ดารงตาแหน่ งผู้บริหาร (อธิการบดี) ซึ่งไม่เป็ นข้าราชการ
พลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ ไม่เ ป็ น ข้า ราชการไว้ต าม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารการจ่ายเงินประจาตาแหน่ งของข้าราชการ
และผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริหารซึง่ ไม่เป็ นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
สาหรับคุณสมบัตขิ องผู้ทจ่ี ะเป็ นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรนี นั ้ เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ ของ
ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ
หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
แล้ ว พบว่ า คุ ณ สมบัติป ระการหนึ่ ง ที่ก าหนดให้ ต้ อ งส าเร็จ
การศึ กษาไม่ตา่ กว่ าระดับปริ ญญาตรี และได้ ท าการสอน
หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า
๕ ปี นั ้น ไม่ จ าเป็ นต้ อ งท าการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ์
ด้ านการบริ หารในมหาวิ ทยาลัยที เ่ ป็ นส่ วนราชการเท่ านั น้
แต่ จะเป็ นมหาวิ ทยาลัย ในกากับของรัฐหรือมหาวิ ทยาลัย
เอกชนก็ได้ ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ ง่ และมาตรา ๖๕/๒
วรรคหนึ ง่ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็มีบทบัญ ญัติ รองรับ

๖๑
กรณี การแต่ ง ตัง้ ผู้ทีม่ ิ ไ ด้ มีส ถานะเป็ นข้ าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่ งอธิ การบดี ไว้ด้วยแล้ว
เช่ นกัน ดังนัน้ ผู้ทีส่ มัครเข้ ารับการสรรหาเป็ นอธิ การบดี
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไม่จาเป็ นต้ องเป็ นข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษาอยู่ ใ นขณะสมัค รหรื อ ขณะ
ดารงตาแหน่ งอธิ การบดี
ส่ ว นในประเด็ น ที ่ ๒ ศาลปกครองสู ง สุ ด เห็ น ว่ า
มาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีก่ าหนดคุณสมบัติของอธิ การบดี ประกอบกับ
ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิ ธีการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มี
การบัญญัติหรือกาหนดว่าผู้ทีส่ มัครเข้ ารับการสรรหาเป็ น
อธิ การบดี จะต้ องมีอายุไม่เกิ นหกสิ บปี บริ บูรณ์ ในขณะสมัคร
หรือขณะดารงตาแหน่ งอธิ การบดีแต่ อย่างใด อีกทัง้ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว กาหนดให้อธิการบดีมวี าระ
การดารงตาแหน่ งคราวละ ๔ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ แต่จะดารงตาแหน่ งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
โดยวรรคสองกาหนดถึงการพ้นจากตาแหน่ งในกรณีอ่นื ซึง่ ก็มไิ ด้
มีข้อ ก าหนดมิใ ห้ผู้ท่มี อี ายุเ กิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ส มัครเข้ารับการ
สรรหาหรือดารงตาแหน่ งอธิการบดีแต่อย่างใด และการที่ผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมอี ายุเกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ มิได้มผี ลกระทบหรือ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจในฐานะอธิการบดี

๖๒
ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็ น
อธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไม่จาเป็ นที จ่ ะต้อง
มี อ ายุไ ม่ เกิ น ๖๐ ปี บริ บูร ณ์ ใ นขณะสมัค รหรื อ ขณะด ารง
ตาแหน่ งอธิ การบดี
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคาพิ พากษายืนตามคาพิ พากษา
ศาลปกครองชัน้ ต้นให้ยกฟ้ อง !!!
อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การแต่ ง ตัง้ บุ ค คลให้ ด ารง
ตาแหน่ งใดจะต้อ งพิจารณากฎหมาย หลัก เกณฑ์ และวิธ ีการ
ทีก่ าหนดไว้สาหรับตาแหน่ งนัน้ อย่างเคร่งครัด ซึง่ ในกรณีน้ีเป็ นคดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี แม้ว่าจะมีคดีพพิ าทเกิดขึน้ ในลักษณะ
เดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น แต่ ก็อาจมีรายละเอียดของ
ข้อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาของศาลจึงจาเป็ น
ต้องอาศัยสาระสาคัญของระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละทีเ่ ป็ นสาคัญครับ
(ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓)
ส่วนที่ ๓ รู้ทนั การแต่งตัง้ อธิ การบดี มรภ.
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร ี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่ งอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรไี ว้ ดังนี้ (๑) ต้องสาเร็จการศึกษา

๖๓
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมี
ประสบการณ์ดา้ นการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดารง
ตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ (๒) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
(๓) มีว ิส ัยทัศ น์ ความคิด ริเ ริ่มสร้า งสรรค์ และเป็ น ผู้ท่ียอมรับ
ในความสาคัญและสนับสนุ นการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในทุก
สาขา (๔) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา หรือ การศึก ษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ (๕) สามารถอุทศิ เวลาให้แก่กจิ การของมหาวิทยาลัย
และ (๖) มีความรูค้ วามสามารถด้านการบริหาร

๖๔
เรือ่ งที ่ ๙
ข้อจากัดการใช้ดลุ พิ นิจแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการ
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๗๖/๒๕๕๗
สาระสาคัญ
ข้าราชการต ารวจสถานี ต ารวจภูธร จังหวัดประจวบคีร ีข นั ธ์
ได้รบั คาสังแต่
่ งตัง้ โยกย้ายให้ไปดารงตาแหน่ งสารวัตรสืบสวน
สอบสวน สถานีตารวจภูธร จังหวัดปั ตตานี ทัง้ ทีข่ ณะนัน้ ข้าราชการ
ตารวจรายนี้มรี ายชือ่ อยู่ในบัญชีแต่งตัง้ โยกย้ายให้ไปดารงตาแหน่ ง
สารวัตรป้ องกันปราบปราม สถานีตารวจภูธรอีกแห่งหนึง่ ในจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยสาเหตุในการแต่งตัง้ โยกย้ายเกิดจากผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตารวจภูธรภาค มีความประสงค์จะแต่งตัง้ ผู้อนื ่ มาดารงตาแหน่ ง
ในสังกัดแทนและให้ส บั เปลีย่ นต าแหน่ งกัน ซึง่ แม้ผู้บญ
ั ชาการ
ตารวจภูธรภาคจะได้ทาหนังสือ ชี้แ จงต่อ อ.ก.ตร. เกีย่ วกับการ
ร้องทุกข์ว่าเหตุทแี ่ ต่งตัง้ โยกย้ายดังกล่าว เนือ่ งจากข้าราชการ
ตารวจรายนี้มเี รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติก รรมทีไ่ ม่เ หมาะสม
แต่เมือ่ ปรากฏว่าไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
และไม่ได้ดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการตารวจตามทีก่ ล่าวอ้าง
กรณีจงึ เห็นได้ว่าสาเหตุการย้ายและมีคาสังแต่
่ งตัง้ มิได้เกิดจาก
ความจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการและเป็ นไปตามระบบ
คุณธรรมทีต่ ้องคานึงถึงความรูค้ วามสามารถ คุณสมบัตขิ องบุคคล
และการจัดคนให้เหมาะสมกับงานเป็ นสาคัญ ดังนัน้ การมีคาสัง่

๖๕
แต่ ง ตัง้ โยกย้า ยทีพ่ ิพ าทจึง ขัด หรือ แย้ง ต่ อ หลัก คุ ณ ธรรมและ
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการ
ตารวจฯ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การใช้ดุลพินิจในการออกคาสัง่ ฝ่ ายปกครองจะต้องพิจารณา
ว่าการออกคาสังอย่
่ างหนึง่ อย่างใดนัน้ จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หรือเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ หากการออกคาสัง่
ดังกล่าวไม่อาจทาให้วตั ถุประสงค์ทกี ่ ฎหมายกาหนดไว้บรรลุผล
ได้อย่างแน่ แท้ ถือว่าฝ่ ายปกครองมีความมุ่งหมายทีจ่ ะใช้คาสังนั
่ น้
เป็ นเครือ่ งมือดาเนินการเพือ่ ให้เกิดผลประการอืน่ นอกเหนือไปจาก
ทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้ อันเข้าข่ายเป็ นการใช้อานาจโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และแม้ว่าฝ่ ายปกครองจะมีอานาจตามกฎหมาย
ในการกระท าการใด ๆ อัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะก็ต าม
แต่การใช้อานาจนัน้ จะต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ ของประชาชน
ส่ ว นรวม และเป็ นไปตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมือ งทีด่ ี
โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามระบบคุณ ธรรม ปราศจาก
อคติ และไม่ใช้อานาจดุลพินิจไปตามอาเภอใจ

๖๖
ข้อจากัดการใช้ดลุ พิ นิจแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการ
การใช้ดุลพินิจเป็ นการใช้อานาจตามที่กฎหมายมอบให้
ฝ่ ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจภายในขอบเขตของกฎหมาย
เมือ่ มีขอ้ เท็จจริงเกิดขึน้ แล้ว ฝ่ ายปกครองสามารถตัดสินใจได้ว่า
สมควรทีจ่ ะใช้อานาจกระทาการหรือไม่กระทาการ หรือเลือกตัดสินใจ
ใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นวิธ ีการหรือ
มาตรการทีช่ อบด้วยกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมและเป็ นธรรมกับ
ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม การทีก่ ฎหมายได้
มอบอานาจให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า
กฎหมายอนุ ญ าตให้ฝ่ ายปกครองใช้ดุ ล พินิ จได้ต ามอ าเภอใจ
แต่การใช้ดุลพินิจจะต้องเป็ นไปโดยมีเหตุผลภายใต้หลักเกณฑ์
ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ (๑) หลัก ความสมเหตุ ผ ลที่จ ะท าให้
การใช้อานาจนัน้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีใ่ ห้อานาจ
(๒) หลักความจาเป็ นโดยการเลือกมาตรการทีก่ ่อให้เกิดความรุนแรง
น้ อยที่สุดหรือ กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ตกอยู่ใ น
อานาจน้ อยที่สุด และ (๓) การใช้อานาจนัน้ ต้องเกิดประโยชน์
ต่อ สาธารณะมากกว่า เมื่อเทียบกับความเสียหายของเอกชน
(หลักความได้สดั ส่วนในความหมายอย่างแคบ) ซึ่งหากการใช้
ดุลพินิจของฝ่ ายปกครองไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
กรณียอ่ มเป็ นการใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ ศาลปกครอง
มีอ านาจตรวจสอบความชอบด้ว ยกฎหมายของการใช้ อ านาจ

๖๗
ดุ ล พินิ จ ของฝ่ ายปกครอง และมีอ านาจที่จ ะเพิก ถอนค าสัง่ ที่
เกิดจากการใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ ได้ตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ดัง นั น้ ถึง แม้ว่ า กฎหมายฉบับ ที่ใ ห้ อ านาจจะบัญ ญัติ
โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้มอี านาจสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง
แต่ผมู้ อี านาจก็ไม่สามารถที่จะใช้อานาจได้ตามอาเภอใจ เพราะ
นอกจากต้องผูกพันกับหลักเกณฑ์สาคัญของการใช้อานาจดุลพินิจ
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องผูกพันกับบทกฎหมายฉบับอื่น
รวมทัง้ หลักกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้อานาจ
เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตาม “หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทาทางปกครอง” ทีม่ งุ่ หมายจะควบคุมให้ฝ่ายปกครอง
ใช้อานาจกระทาการในทางปกครองภายใต้กฎหมาย อาทิ การใช้
อานาจในการออกคาสังแต่
่ งตัง้ โยกย้ายข้าราชการตามกฎหมาย
ฉบับต่ าง ๆ เช่น พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ น ต้ น ซึ่ง ได้บ ัญ ญัติร ับ รองให้ผู้อ อกค าสัง่ จะต้ อ งใช้ อ านาจ
ในการบริห ารงานบุคคลตามระบบคุ ณธรรม คือ ต้องคานึงถึง
ความรู้ค วามสามารถ คุ ณ สมบัติของบุค คล และการจัดคนให้
เหมาะสมกับงานเป็ น ส าคัญ และสอดคล้อ งกับหลัก คุ ณ ธรรม
ซึ่ง ให้ย ึด มัน่ ในความถู ก ต้ อ งดีง ามและเป็ น หลัก การที่ ส าคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการภาครัฐทีด่ ี

๖๘
ดังเช่นคดีทจ่ี ะนามาเสนอในฉบับนี้ เป็ นกรณีท่ผี มู้ อี านาจ
ได้ใช้อานาจย้ายข้าราชการที่ขดั ต่อหลักคุณธรรม อันเป็ นผลให้
ศาลปกครองสูง สุ ดมีค าพิพ ากษาเพิก ถอนค าสังย้
่ ายดังกล่ า ว
ซึ่งคดีน้ีนอกจากจะเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ริ าชการที่ดใี ห้กบั
ฝ่ ายปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ในการใช้ อ านาจออกค าสัง่
ย้ายข้าราชการแล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจว่า หากในระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชัน้ ต้น ข้าราชการทีถ่ ูกย้ายได้รบั
การเลื่อนตาแหน่ งสูงขึน้ และไม่สามารถกลับไปดารงตาแหน่ งเดิม
ได้อีก จะถือ ว่าเหตุ แห่ งความเดือ ดร้อ นหรือ เสียหายสิ้นสุ ดลง
หรือไม่ อย่างไร
ค าพิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. ๗๗๖/๒๕๕๗
มีคาตอบทัง้ สองประเด็นข้างต้น และแม้ว่าจะเป็ นกรณีการใช้อานาจ
ตามพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ก็สามารถ
ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการใช้อานาจตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ ได้
เป็ นอย่างดี
ข้อเท็จจริงในคดีน้ี คือ ผู้ฟ้องคดีเมื่อครัง้ ดารงตาแหน่ ง
สารวัตรป้ องกันปราบปราม สถานีตารวจภูธรกุยบุร ี จังหวัดประจวบ
คีร ีข ัน ธ์ ได้ร ับ การเสนอชื่อ ตามบัญ ชีร ายชื่อ แต่ ง ตัง้ โยกย้า ย
ข้าราชการตารวจที่ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เสนอให้ไ ปด ารงต าแหน่ ง สารวัต รป้ อ งกัน ปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรสามกระทาย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในลาดับที่ ๑๒
แต่ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๔ (ผู้บญ
ั ชาการตารวจภูธ รภาค ๗) มีค วาม

๖๙
ประสงค์จะแต่ งตัง้ พัน ต ารวจตรี ย. สารวัต รสืบสวนสอบสวน
สถานีตารวจภูธรยะหริง่ จังหวัดปั ตตานี มาดารงตาแหน่ งในสังกัด
กองบัญ ชาการต ารวจภูธ รภาค ๗ โดยให้ผู้ฟ้อ งคดีสบั เปลี่ยน
ตาแหน่งแทน จึงได้มหี นังสือขอทาความตกลงกับกองบัญชาการ
ตารวจภูธรภาค ๙ ซึง่ ในวันเดียวกันผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตารวจภูธรภาค ๙) ได้มหี นังสือแจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ว่า ไม่ขดั ข้อง
ต่อมา เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ)
เห็นชอบแต่งตัง้ พันตารวจตรี ย. ตามทีเ่ สนอแล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
จึงได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ผู้ฟ้อ งคดีไปดารงตาแหน่ งสารวัตรสืบสวน
สอบสวน สถานีตารวจภูธรยะหริง่ จังหวัดปั ตตานี
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจึงได้รอ้ งทุกข์
แต่ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ มีมติให้ยกคาร้องทุกข์ดงั กล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มคี าพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สีเ่ พิกถอนคาสังดั
่ งกล่าวและมติทใ่ี ห้
ยกคาร้องทุกข์
ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสังในส่
่ วน
ทีแ่ ต่งตัง้ ผูฟ้ ้ องคดี โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีศ่ าลปกครองมีคาพิพากษา
เป็ นผลให้ ผู้ ฟ้ องคดีก ลับ คืน ต้ น สัง กัด เดิม ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
(คณะกรรมการข้าราชการตารวจ) และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงยื่น
อุ ท ธรณ์ ว่ า เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร ับ การเลื่อ นต าแหน่ ง สู ง ขึ้น เป็ น
รองผู้กากับการฝ่ ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งเป็ น
ต าแหน่ ง ที่สู ง กว่ า ระดับ สารวัต รแล้ว ท าให้ค าพิพ ากษาของ

๗๐
ศาลปกครองชัน้ ต้นที่เพิกถอนคาสัง่ ไม่มผี ลเป็ นการแก้ไขหรือ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผูฟ้ ้ องคดีอกี ต่อไป จึงมี
เหตุทจ่ี ะต้องสังจ
่ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ประเด็น ปั ญ หา คื อ การใช้ ดุล พิ นิ จในการแต่ ง ตัง้
ผู้ฟ้องคดี ชอบด้ วยหลักการใช้ ดลุ พิ นิจ และเป็ นไปตามระบบ
คุณธรรมในการบริ หารงานบุคคลหรื อสอดคล้ องกับหลัก
คุณธรรมหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูง สุดวิ นิจฉั ย ว่ า มาตรา ๕๕ (๓) และ
มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ต ารวจแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบข้อ ๑๔ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารแต่ งตัง้ โยกย้ายข้าราชการต ารวจระดับสารวัต รถึง
จเรตารวจแห่งชาติและรองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
ได้วางหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการ
ตารวจไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ผมู้ อี านาจแต่งตัง้ ใช้ดุลพินิจในการ
จัดสรรข้าราชการตารวจให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งทีเ่ หมาะสม
กับงาน ซึ่งจะเป็ นการส่ งเสริมให้ภารกิจของสานักงานต ารวจ
แห่งชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล และเป็ นประโยชน์
อย่างแท้จริงแก่ทางราชการ
เมื่อ สาเหตุ ใ นการแต่ ง ตัง้ โยกย้า ยผู้ ฟ้ องคดีเ กิด จาก
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔ มีค วามประสงค์จ ะแต่ ง ตัง้ พัน ต ารวจตรี ย.
มาด ารงต าแหน่ ง ในสัง กัด กองบัญ ชาการต ารวจภูธ รภาค ๗
โดยให้สบั เปลีย่ นตาแหน่ งกับผูฟ้ ้ องคดี และแม้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔

๗๑
จะได้ทาหนังสือชีแ้ จงต่อ อ.ก.ตร. เกีย่ วกับการร้องทุกข์ว่า เหตุท่ี
แต่ งตัง้ โยกย้า ยผู้ฟ้ อ งคดี เนื่ อ งจากมีเ รื่อ งร้อ งเรีย นผู้ฟ้ อ งคดี
เกี่ย วกับ พฤติก รรมที่ไ ม่เ หมาะสม แต่ เ มื่อ ปรากฏว่ า ไม่ม ีก าร
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและไม่ได้ดาเนินการ
ทางวินัยกับผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากในการสอบสวนทางลับทราบว่า
ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนทัง้ สองรายนัน้ รายหนึ่งไม่ม ี
ตัวตน ส่วนอีกรายหนึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็ นผู้ทาหนังสือร้องเรียน
จึงเห็นได้ว่าสาเหตุการย้ายผูฟ้ ้ องคดีมิได้เกิ ดจากความจาเป็ น
เพื่ อประโยชน์ ของทางราชการ และมิ ได้ เป็ นไปตามระบบ
คุณธรรมที่ต้องค านึ งถึงความรู้ค วามสามารถ คุ ณสมบัติของ
บุค คล และการจัดคนให้เ หมาะสมกับงานเป็ นสาคัญ ซึ่ ง หาก
ไม่รกั ษาระบบคุณธรรมดังกล่าวไว้ ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบ
อุปถัมภ์
ดังนัน้ การมีค าสังแต่
่ งตัง้ โยกย้ายผู้ฟ้อ งคดีจงึ ขัดหรือ
แย้ง ต่ อ หลัก คุ ณ ธรรม และขัด หรือ แย้ง ต่ อ กฎ ก.ตร. ว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการตารวจฯ จึงเป็ น
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่ ว นการที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ การเลื่อ นต าแหน่ ง สู ง ขึ้น
และไม่สามารถกลับไปดารงตาแหน่ งเดิมได้อกี จะถือว่าเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนหรือเสียหายสิ้นสุดลงหรือไม่ ? ศาลปกครอง
สูงสุดวิ นิจฉั ยว่า คาสังที
่ ่พพิ าทก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
เสียหายทางด้านจิตใจแก่ผฟู้ ้ องคดี ทาให้ผฟู้ ้ องคดีมคี วามรูส้ กึ ว่า

๗๒
ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากผู้บงั คับบัญชา ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายจึงยังคงมีอยู่ อันเป็ นเหตุให้ศาลปกครองต้องมีคาพิพากษา
เพื่อ แก้ไ ขเยียวยาความเดือ ดร้อ นหรือเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้อ งคดี
แต่เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั การเลื่อนตาแหน่งสูงขึน้ แล้วและการเพิกถอน
ค าสังจะมี
่ ผ ลเสมือ นหนึ่งว่าไม่เ คยมีค าสังมาก่
่
อ นตัง้ แต่ ว นั ที่ม ี
ค าพิพ ากษา ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งจึง มีห น้ า ที่ต้อ งกลับ ไปด าเนิ น การ
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามผลแห่งคาพิพากษา โดยมิให้
ส่งผลกระทบกระเทือ นกับการดารงต าแหน่ งปั จจุบนั และสิทธิ
ตามกฎหมายของผูฟ้ ้ องคดี
จากคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี การใช้
ดุลพินิจในการออกคาสัง่ จึงมิใช่การใช้อานาจตามอาเภอใจของ
ผูม้ อี านาจ แต่ผมู้ อี านาจจะต้องพิจารณาว่า การออกคาสังอย่
่ างหนึ่ง
อย่างใดจะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหรือไม่ หากการออกคาสังนั
่ น้ ไม่อาจทาให้วตั ถุประสงค์
ที่ก ฎหมายก าหนดไว้บ รรลุ ผ ลได้อ ย่า งแน่ แท้หรือเป็ นไปด้ว ย
ความยากลาบาก ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่ ายปกครองมีความ
มุ่งหมายภายในใจทีจ่ ะใช้คาสังนั
่ น้ เป็ นเครื่องมือดาเนินการเพื่อให้
เกิดผลเป็ นประการอื่นนอกเหนือ ไปจากกฎหมายฉบับทีใ่ ห้อานาจ
ประสงค์จะให้เกิดขึน้ อันเข้าข่ายเป็ นการใช้อานาจโดยมิชอบ เช่น
กรณีการแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการซึ่งกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์
ให้ฝ่ ายปกครองมีอานาจใช้ดุ ลพินิจในการออกคาสังเพื
่ ่อให้ได้
ข้าราชการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เหมาะสมกับงานในตาแหน่ ง

๗๓
หน้าทีน่ ัน้ และได้มกี ารสับเปลี่ยนกันปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อให้ภารกิจ
ของราชการสัมฤทธิ ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทงั ้ นี้ การใช้อานาจ
ดังกล่าวต้องกระทาเท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
อย่างแท้จริง โดยมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูอ้ ยู่ในบังคับ
ของค าสังน้
่ อ ยที่สุ ดและทางราชการได้ร บั ประโยชน์ ม ากที่สุ ด
เมือ่ เปรียบเทียบกับความเสียหายทีผ่ ถู้ ูกโยกย้ายจะได้รบั ดังนัน้
แม้ว่าฝ่ ายปกครองจะมีอานาจตามกฎหมายทีจ่ ะกระทาการใด ๆ
เพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์อ ัน เป็ น ประโยชน์ ส าธารณะก็ต าม
แต่การใช้อานาจจะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
ต้องใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ โี ดยตัง้ อยู่บนความถูกต้อง
ตามหลัก คุณธรรม ปราศจากอคติ ทัง้ นี้ เนื่องจากการแต่งตัง้
โยกย้ายมีผลกระทบต่อตัวข้าราชการผู้ถูกย้ายทัง้ ในทางที่เป็ น
ประโยชน์ คือ ข้าราชการผูถ้ ูกโยกย้ายพึงพอใจ และในลักษณะ
ทีเ่ ข้าใจว่าถูกลงโทษ คือ ถูกกลันแกล้
่ งหรือไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
จากผูบ้ งั คับบัญชา

๗๔
เรือ่ งที ่ ๑๐
สังให้
่ ช่วยราชการต่ าง อบต. ... ทาได้
ถ้ามีเหตุ “จาเป็ น” !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๓๙/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มีคาสังให้
่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ปลัด อบต.) ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการทีส่ านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดมีกาหนด ๖ เดือน เนือ่ งจาก
มีค วามขัด แย้ง และไม่ ส นองการปฏิบ ัติง านตามนโยบายของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต่อมา ปลัด อบต. มีหนังสือขอกลับไปปฏิบตั หิ น้าที ่
ที ่ อบต. เดิม (ยังไม่ครบกาหนด ๖ เดือ น) แต่ไม่ได้รบั อนุ ญาต
เพราะมีขอ้ เท็จจริงว่าถูกร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าที ่ ซึง่ ถือว่า
มีเหตุจาเป็ นและมีความสาคัญยิง่ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
โดยรวม การทีป่ ลัด อบต. ทาหนังสือยินยอมสมัครใจไปช่วยปฏิบตั ิ
ราชการตามคาขอของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
อีกทัง้ เป็นการสังให้
่ ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการชัวคราวไม่
่
เกิน ๖ เดือน
คาสังของ
่ อบต. จึงเป็ นไปตามเงือ่ นไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลฯ และเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย เมือ่ คาสัง่
ดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ ประกอบกับยังมีขอ้ เท็จจริงตามข้อร้องเรียน
ว่าปลัด อบต. ปฏิบ ัติหน้ าทีไ่ ม่เป็ นกลางในการเลือกตัง้ ท้องถิน่
การให้ปลัด อบต. อยูช่ ่วยปฏิบตั ริ าชการต่อไปจนครบ ๖ เดือน จึงเป็ น
การใช้ดุลพินิจทีม่ เี หตุผลเหมาะสมเพียงพอและชอบด้วยกฎหมาย

๗๕
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การสังให้
่ ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในราชการส่วนท้องถิน่ อืน่
หรือส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแห่งอืน่ นัน้
โดยหลักแล้วผูบ้ งั คับบัญชาไม่มอี านาจทีจ่ ะสังได้
่ แต่หากมีความ
“จาเป็ น” อย่างยิง่ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการโดยรวม ก็อาจ
ดาเนินการได้และต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนดเท่านัน้
กรณีพนักงานส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั งิ านไม่สนองนโยบายของผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ เกิดปั ญหาความขัดแย้งในการบริหารงาน รวมถึงเกิดปั ญหา
ข้อร้องเรียนในพื้นทีจ่ ากการวางตัวหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ถือ เป็ น เหตุ จ าเป็ น ทีอ่ าจสัง่ ให้ไ ปช่ ว ยปฏิบ ัติร าชการได้ ทัง้ นี้
ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการกาหนดไว้ เช่น หน่ วยงานต้องทาความตกลงกัน ผูถ้ ูกสัง่
ให้ไปช่วยปฏิบตั ิราชการสมัครใจโดยมีหนังสือยินยอม มีความรู้
ความสามารถในงานทีไ่ ปช่ ว ยปฏิบ ัติร าชการ และระยะเวลา
ช่ ว ยปฏิบ ัติร าชการเป็ น ไปตามกรอบเวลาทีก่ าหนด เป็ น ต้ น
หากการใช้ ดุ ล พินิ จ เป็ น ไปภายใต้ เ งือ่ นไขหรือ หลัก เกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ โดยมีเ หตุ ผ ลและมีค วามจาเป็ น เพือ่ ให้ประโยชน์
ของทางราชการบรรลุผลแล้ว ย่อมถือเป็ นการใช้อานาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

๗๖
สังให้
่ ช่วยราชการต่ าง อบต. ... ทาได้
ถ้ามีเหตุ “จาเป็ น” !
ในการสัง่ ให้ ไ ปช่ ว ยปฏิ บัติ ราชการของพนั ก งาน
ส่วนท้อ งถิ่น ผู้บงั คับบัญ ชาซึ่งหมายถึง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี มีอานาจออกคาสังให้
่ พนักงานส่ วนท้องถิน่ คนหนึ่ง
คนใดในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในอีกส่วนราชการ
หนึ่งภายในท้องถิน่ เดียวกันได้ แต่การสังให้
่ ช่วยปฏิบตั ริ าชการ
ในท้องถิ่นอื่น หรือ ส่วนราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิน่ อื่นนัน้ โดยหลักแล้วผูบ้ งั คับบัญชาไม่ม ี
อานาจทีจ่ ะสังได้
่ แต่หากมีความ “จาเป็ น” อย่างยิง่ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการโดยรวมก็อาจดาเนินการได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข
ทีก่ ฎหมายกาหนดเท่านัน้
กรณีอ ย่า งไรถือ เป็ น เหตุ “จ าเป็ น” ที่ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
จะใช้อานาจในลักษณะดังกล่าวได้
ดัง เช่ น คดีป กครองที่น ามาฝากกัน ในฉบับ นี้ แม้เ ป็ น
ข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมุกดาหาร
แต่ก็ถอื เป็ นตัวอย่างที่ดสี าหรับผู้บงั คับบัญชาหรือฝ่ ายปกครอง
ในท้องถิน่ อื่น ๆ จะใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ และยังเป็ น
อุทาหรณ์ทด่ี ใี ห้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะทาความเข้าใจ

๗๗
ถึงเหตุจาเป็ นของการใช้อานาจของผู้บงั คับบัญชาในการสังให้
่
พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ริ าชการทีห่ น่วยงานราชการอื่น
(นอกจาก อบต. ต้นสังกัด) ซึง่ ข้อ ๒๕๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๔๕ กาหนดว่า ห้ ามสังพนั
่ กงานส่ วนตาบล
ไปช่ วยปฏิ บตั ิ ราชการในหน่ วยงานราชการอื่น เว้นแต่ มีความ
จาเป็ นและส าคัญ อย่ างยิ่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
โดยรวม ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่ ว นต าบล
หรือ นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตามพระราชบัญ ญัติส ภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
อาจสังให้
่ ไปช่วยปฏิบตั ิราชการได้ แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่ วยงานทีจ่ ะขอยืมตัวทาความ
ตกลงกันเป็ นหนังสือ (๒) ผูท้ จ่ี ะถูกสังให้
่ ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการต้อง
สมัครใจโดยมีหนังสือยินยอม (๓) ผูน้ นั ้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ
ในงานที่ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการ (๔) ให้สงได้
ั ่ ชวคราวครั
ั่
ง้ ละไม่เกิน
๖ เดือน และกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สงได้
ั ่ ไม่เกิน ๒ ครัง้ และเมื่อ
ครบกาหนดแล้ว ให้ส่งตัวผูน้ นั ้ คืนต้นสังกัดโดยเร็ว
คดีน้ีเกิดขึน้ ขณะที่ผฟู้ ้ องคดีดารงตาแหน่ งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ช. ได้มคี วามขัดแย้งและไม่สนองการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่ นาย ม. นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจึงมีหนังสือหารือกรณีดงั กล่าวไปยังท้องถิ่นจังหวัด

๗๘
มุกดาหาร จนท้ายทีส่ ุดท้องถิน่ จังหวัด (ตาแหน่ งหัวหน้าสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่นจังหวัดมุก ดาหาร) ได้ดาเนินการ
ตามมติของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดมุกดาหาร) โดยมีหนังสือขอยืมตัวผูฟ้ ้ องคดีไปช่วยปฏิบตั ิ
ราชการทีส่ านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่ง ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ท าหนั ง สือ ยิน ยอม จากนั ้ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
(องค์การบริหารส่วนตาบล ช.) จึงมีคาสังลงวั
่ นที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบตั ริ าชการยังหน่ วยงานดังกล่าว
มีกาหนด ๖ เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ภายหลังจากนาย ม. พ้นจากตาแหน่งแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
ตนควรจะได้กลับไปปฏิบตั หิ น้าทีย่ งั ต้นสังกัดเดิม จึงได้มหี นังสือ
ขอกลับไปปฏิบตั ิห น้ าที่ท่อี งค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล ช. ตัง้ แต่
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ และได้ปฏิบตั งิ านนับแต่วนั ดังกล่าว
แต่ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติให้ผฟู้ ้ องคดีช่วยปฏิบตั ริ าชการต่อไป
จนครบกาหนด ๖ เดือน (วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) เนื่องจาก
มีเรื่องร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบตั งิ านทีต่ ้นสังกัดโดยไม่ม ี
หนังสือส่งตัว และวางตัวไม่เป็ นกลางในการเลือกตัง้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ช. แทนตาแหน่งทีว่ ่างลง
คดีน้ีผู้รบั มอบอ านาจจากท้อ งถิ่นจังหวัดให้ถ้อ ยค าว่า
ในการพิจารณาปั ญหาความขัดแย้งนัน้ หากให้ผฟู้ ้ องคดีไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ประจาสานักงานเลขานุ การของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะมีผล

๗๙
เสมือนเป็ นการลงโทษผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงใช้วธิ ใี ห้ทอ้ งถิน่
จังหวัดขอตัวผูฟ้ ้ องคดีไปช่วยปฏิบตั ริ าชการแทน
ผู้ฟ้อ งคดีเ ห็นว่า การสังให้
่ ต นไปช่วยปฏิบตั ิราชการที่
หน่ วยงานอื่นไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการมีมติ
ให้ผฟู้ ้ องคดีอยูช่ ่วยปฏิบตั ริ าชการต่อไปอีกไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้อ งคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องต่ อศาลปกครองขอให้มคี าพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนมติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการประชุมครัง้ ที่
๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
คดีมปี ระเด็นทีน่ ่าสนใจประเด็นแรก คือ การสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการเป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนดหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่ า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ช. เป็ นผู้ใช้อ านาจในการสังให้
่ พนักงานส่วนตาบล
ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการ และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ใช้วธิ ใี ห้ทอ้ งถิน่
จังหวัดขอตัวผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบตั ริ าชการ ซึ่งหากปล่อยให้ม ี
ความขัดแย้งในหน่ วยงานย่อมเป็ นปั ญ หาและอุ ปสรรคในการ
ปฏิบตั ริ าชการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๒ จึงถือได้ว่ามีเหตุจาเป็ นและ
ความสาคัญยิง่ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการโดยรวม เมื่อท้องถิน่
จังหวัดได้มหี นังสือ ถึงผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ขอยืมตัว ผู้ฟ้องคดีไป
ช่วยปฏิบตั ริ าชการ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี าสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการ จึงถือว่าได้ทาความตกลงกันเป็ นหนังสือโดย
ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้ทาหนังสือยินยอมสมัครใจไปช่วยปฏิบตั ริ าชการแล้ว
และการที่ผฟู้ ้ องคดีดารงตาแหน่ งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

๘๐
ย่อมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในงานตามภารกิจของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดมุกดาหาร รวมถึงการให้ช่วย
ทาหน้าทีใ่ นการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อีกทัง้
เป็ นการสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีไปช่วยปฏิบตั ริ าชการเป็ นการชัวคราวไม่
่
เกิน
๖ เดือน คาสังของผู
่
้ถกู ฟ้ องคดี ที่ ๒ จึงเป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้อ ๒๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล
จังหวัดมุกดาหารฯ และเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับ ประเด็น ว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีต้ อ งช่ ว ยปฏิบ ัติร าชการ
ครบตามกาหนดเวลาหรือไม่นนั ้ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า เมื่อ ค าสัง่ ได้ร ะบุ ใ ห้
ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบตั ิราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัด มีกาหนด ๖ เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๑๕ มิถุ นายน ๒๕๕๕ ดังนัน้ ระหว่ า งเวลาดัง กล่ า ว
ผู้ฟ้ อ งคดีต้ อ งอยู่ ช่ ว ยปฏิ บ ตั ิ ราชการจนครบกาหนดเวลา
หรือเว้ นแต่ ผ้ถู กู ฟ้ องคดี ที่ ๒ จะมีคาสังแก้
่ ไขเปลี่ยนแปลง
ซึ่ง อ านาจในการออกค าสัง่ หรือ แก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงค าสัง่ ให้
พนัก งานส่ว นท้องถิ่นไปช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่น ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิน่ อื่น เป็ นอานาจของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ภายใต้
เงื่อนไขตามข้อ ๒๕๖ ของประกาศดังกล่าว หาใช่เป็ นอานาจของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ นอกจากนี้ เมื่อคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีช่วยปฏิบตั ิ
ราชการยังมีผลใช้บงั คับอยู่ ประกอบกับยังมีข้อเท็จจริงทีผ่ ฟู้ ้ องคดี

๘๑
ถูกร้องเรียนว่าปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เป็ นกลาง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องอยู่ช่วย
ปฏิบตั ริ าชการตามคาสังดั
่ งกล่าวต่อไปจนครบ ๖ เดือน ดังนัน้
การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติให้ผฟู้ ้ องคดีช่วยปฏิบตั ริ าชการต่อไป
จนครบกาหนด ๖ เดือน เนื่องจากเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีมเี หตุถูกร้องเรียน
หากให้กลับไปปฏิบตั ริ าชการยังต้นสังกัด อาจเป็ นอุปสรรคขัดขวาง
การปฏิบ ัติร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการและ
เจ้าหน้ าที่ท่จี ดั การเลือกตัง้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ม ี
คาสังแต่
่ งตัง้ นาย ศ. รักษาการในตาแหน่ งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ช. ไว้แล้ว นอกจากนัน้ คณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดมุกดาหารได้แต่งตัง้ ให้นาย ศ. เป็ นผู้อานวยการ
การเลือ กตัง้ ประจาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ช. แล้ว ดังนัน้
มติข องผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีช่ ว ยปฏิบ ัติร าชการที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มุกดาหาร จนถึง
วัน ที่ ๑๕ มิถุ น ายน ๒๕๕๕ จึง เป็ น การใช้ดุ ล พินิ จทีม่ ีเ หตุ ผ ล
เหมาะสม เพีย งพอ และเป็ น การกระท าทีช่ อบด้ว ยกฎหมาย
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๓๙/๒๕๕๘)
คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางการปฏิบตั ริ าชการ
ทีด่ ใี นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ กรณีเหตุ “จาเป็ น” ในการ
สังให้
่ พ นัก งานส่ ว นท้อ งถิ่นไปช่ว ยปฏิบ ัติราชการต่ างท้อ งถิ่น
หรือหน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจอื่น โดยถือ เป็ นดุลพินิจ
ของผูม้ อี านาจในการสังให้
่ พนักงานส่วนท้องถิน่ ช่วยปฏิบตั ริ าชการ

๘๒
ณ หน่ วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของ
พนักงานส่วนท้องถิน่ ผูน้ นั ้ ประกอบกับประโยชน์ทท่ี างราชการจะ
ได้รบั เป็ นเกณฑ์ ซึ่งการเกิดปั ญหาความขัดแย้งในการบริหารงาน
และการเกิดปั ญหาข้อร้องเรียนในพืน้ ที่จากการวางตัวไม่เหมาะสม
ดัง เช่ น ที่ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได้ ว ินิ จ ฉั ย ในคดีน้ี ถือ เป็ นเหตุ
“จาเป็ น” ทีน่ ามาประกอบการพิจารณาร่วมกับความรูค้ วามสามารถ
ของผู้ทจ่ี ะถูกสังให้
่ ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการ ตลอดจนภารกิจที่ได้รบั
มอบหมายว่า การสัง่ ให้ช่ว ยปฏิบ ัติร าชการนัน้ จะเป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการหรือไม่ ซึง่ หากการใช้อานาจดังกล่าว
เป็ นไปตามกรอบหรือ ภายใต้เ งื่อ นไขที่ก ฎหมายกาหนด และ
การใช้ดุ ล พินิ จมีเ หตุ ผ ลความจ าเป็ นและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถในอันทีจ่ ะทาให้ประโยชน์ของทางราชการบรรลุผล
สัมฤทธิ ์แล้ว ย่อมถือเป็ นการใช้อ านาจโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
และพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่น ผู้ท่ีถู ก สัง่ ให้ไ ปช่ ว ยปฏิบ ัติร าชการ
ก็จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตามคาสังภายในระยะเวลาที
่
ก่ าหนด
หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาสังดั
่ งกล่าว

๘๓
เรือ่ งที ่ ๑๑
คาสังย้
่ าย ... (ไม่) ต้องให้โอกาสคู่กรณี ช้ ีแจง ครับ !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๘๑/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
ค าสัง่ ย้ายผู้ อ านวยการกลุ่ มงานวิทยาการคอมพิว เตอร์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘ วช.) ไปดารงตาแหน่ งวิทยากร ๘ ว.
ซึง่ ได้รบั เงินประจาตาแหน่งลดลงและไม่ได้รบั เงินค่าตอบแทนอืน่
ผูอ้ านวยการฯ เห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์
ในฐานะข้าราชการ ทาให้ไม่ก้าวหน้ าในอาชีพ เพราะหากยังอยู่ใน
ตาแหน่ งเดิมจะสามารถทาผลงานด้านวิชาการเพือ่ เลือ่ นตาแหน่ ง
ทีส่ ูงขึ้นได้ทนั ที แต่เมือ่ คาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ ผู้ อานวยการฯ เป็ น
คาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกฎกระทรวง
ฉบับที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
(๑) การบรรจุ การแต่งตัง้ ... ซึง่ เป็ นข้อยกเว้นทีไ่ ม่จาต้องแจ้งให้
คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงและให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนออกคาสังแต่
่ อย่างใด และการทีผ่ บู้ งั คับบัญชาของผูอ้ านวยการฯ
ได้มหี นังสือลับถึงเลขาธิการวุฒสิ ภาขอให้พจิ ารณาสภาพปั ญหา
และอุปสรรคในการบริหารราชการภายในของผูอ้ านวยการฯ เช่น
การขาดประสิทธิภาพในการทางาน มีปัญหาในการประสานงาน
กับผู้อนื ่ ไม่ให้เกียรติและไม่เคารพการตัดสินใจของผู้บงั คับบัญชา

๘๔
ทาลายขวัญ และก าลังใจของข้าราชการในสานัก ประกอบกับ
งานวิทยาการคอมพิวเตอร์กย็ งั ไม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วรทัง้ ที ่
ผูอ้ านวยการฯ ได้จบการศึกษาด้านนี้มาโดยเฉพาะ ดังนัน้ คาสังย้
่ าย
และแต่งตัง้ ผู้อานวยการฯ ไปดารงตาแหน่ งวิทยากร ๘ ว. จึงเป็ นไป
โดยถูกต้องตามขัน้ ตอนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. คาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ไปดารงตาแหน่ งอืน่
ซึง่ กระทบสิท ธิข องผู้ร บั ค าสัง่ ถือ เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตาม
มาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติว ิธ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของการต้องให้ค่กู รณีมโี อกาส
ได้ท ราบข้อ เท็จ จริง อย่ างเพียงพอและมีโอกาสได้โ ต้ แ ย้ง และ
แสดงพยานหลักฐานของตน ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
๒. การออกค าสัง่ ย้ า ยเจ้ า หน้ า ทีถ่ ื อ เป็ น ดุ ล พินิ จ ของ
ผู้บงั คับบัญชาหรือผู้มอี านาจตามกฎหมาย ซึง่ หากได้ใช้อานาจ
ดุล พินิจ อย่างสมเหตุ ส มผลและจ าเป็ น เพือ่ ประโยชน์ ข องทาง
ราชการ แม้คาสังย้
่ ายนัน้ จะกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคู่กรณี
แต่หากทางราชการได้รบั ประโยชน์มากกว่าเมือ่ เทียบกับผลกระทบ
ทีค่ ู่ก รณีจะได้รบั แล้ว กรณีย่อมถือเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

๘๕
คาสังย้
่ าย ... (ไม่) ต้ องให้โอกาสคู่กรณี ชี้แจง ครับ !
คดีท่ีน ามาเล่ า สู่ ก ัน ฟั ง ในคอลัม น์ ค ดีป กครองฉบับ นี้
เป็ นเรื่องของการย้ายข้าราชการซึ่งปฏิบตั งิ านตาแหน่ งประเภท
วิชาชีพเฉพาะที่มเี งินประจาตาแหน่ งและเงินค่าตอบแทนให้ไป
ดารงต าแหน่ งประเภททัวไปที
่
่มเี งินประจาต าแหน่ งลดลงและ
ไม่มเี งินค่าตอบแทน
กรณีดงั กล่าวผูม้ อี านาจจะต้องให้โอกาสข้าราชการได้รบั
ทราบข้อ เท็จจริงและมีโอกาสโต้แ ย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนออกคาสังย้
่ ายตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่
เรื่องราวมีอยู่ว่า เดิมผูฟ้ ้ องคดีดารงตาแหน่ งผู้อานวยการ
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘ วช.)
ซึ่งมีส ิทธิท่จี ะได้รบั เงินประจาตาแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
จานวน ๕,๖๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนอื่นอีกจานวน ๕,๖๐๐ บาท
รวมเป็ นเงินจานวน ๑๑,๒๐๐ บาท เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (เลขาธิการ
วุฒสิ ภา) มีคาสังย้
่ ายให้ไปดารงตาแหน่ งวิทยากร ๘ ว. ซึง่ มีสทิ ธิ
ได้รบั เงินประจาตาแหน่ งเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ทาให้เงินประจา
ตาแหน่ งของผูฟ้ ้ องคดีลดลงเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท และไม่ได้รบั
เงินค่าตอบแทน อีกทัง้ ทาให้ผฟู้ ้ องคดีไม่กา้ วหน้าในอาชีพข้าราชการ
เพราะหากผู้ฟ้องคดียงั อยู่ในตาแหน่ งเดิมจะสามารถทาผลงาน

๘๖
ด้านวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่ งทีส่ ูงขึน้ ได้ทนั ที แต่ตาแหน่ งใหม่
จะต้องรออีกระยะหนึ่ง
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คาสังดั
่ งกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและ
ประโยชน์ ใ นฐานะข้าราชการ จึงต้อ งให้โอกาสตนได้รบั ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าว
คาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลังจากผูฟ้ ้ องคดีได้รอ้ งทุกข์แต่ถูกยกคาร้องทุกข์ จึงนา
คดีมาฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่
เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และให้ชดใช้เงินประจาตาแหน่ง
และเงินค่าตอบแทนทีล่ ดลง
ประเด็นทีน่ ่าสนใจมีว่า คาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ ทีไ่ ม่ให้โอกาส
คู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้โอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? โดยมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญ ญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดว่า ในกรณีทค่ี าสังทางปกครองอาจกระทบ
่
ถึง สิท ธิข องคู่ ก รณี เจ้า หน้ า ที่ต้ อ งให้ คู่ ก รณี ม ีโ อกาสที่จ ะได้
รับทราบข้อ เท็จจริง อย่ างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้ แย้งและ
แสดงพยานหลักฐาน แต่ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) ก าหนดว่ า
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณีตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ

๘๗
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่ า วคือ (๑) การบรรจุ
การแต่งตัง้ ...
ดังนัน้ การออกค าสังย้
่ ายผู้ฟ้ อ งคดีจะต้อ งปฏิบ ัติต าม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ย ว่ า คาสังย้
่ ายและแต่งตัง้
ผู้ฟ้องคดีเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๓๐ วรรคสอง (๖)
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติเดียวกัน (๑) การบรรจุ การแต่ งตัง้ ... จึงเป็ น
การออกคาสังที
่ ่ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ค่กู รณีทราบข้อเท็จจริงและ
ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสังแต่
่ อย่างใด
การดาเนินการออกคาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ ผูฟ้ ้ องคดีของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ จึงเป็ นไปโดยถูกต้องตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
สาหรับคาสังย้
่ ายเป็ นการใช้อานาจทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือไม่นนั ้ ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
(สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา) โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะออกคาสังย้
่ าย
ผูฟ้ ้ องคดี ผูบ้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดีในขณะนัน้ ได้มหี นังสือลับ
ถึงผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ขอให้พจิ ารณาถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรค
ในการบริหารราชการภายใน อันเนื่องมาจากผูฟ้ ้ องคดีเป็ นปั ญหา
อุปสรรคในการบริหารงาน คือ ประการที่ ๑ ขาดประสิทธิภาพ
ในการทางาน ทางานล่าช้า ขาดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีปัญหา
ในการประสานงานกับ บุคคลอื่น และไม่อุทิศเวลาให้กบั ราชการ

๘๘
สมกับตาแหน่ งผู้อานวยการ ประการที่ ๒ ไม่ให้เกียรติและเคารพ
การตัดสินใจของผู้บงั คับบัญชา ประการที่ ๓ ทาลายขวัญและ
กาลังใจของข้าราชการในส านั ก มีพฤติกรรมส่ อเสียด ถากถาง
เปรีย บเปรยข้า ราชการนอกกลุ่ ม งานที่ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ พึง พอใจ
ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ขอให้ทป่ี รึกษาด้านต่างประเทศ
ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีระดับสูงของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาเสนอ
ความเห็น ซึง่ เห็นด้วยกับความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดี
และขณะผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่ งผู้อานวยการ ผู้บงั คับบัญชาของ
ผู้ฟ้อ งคดีใ นขณะนัน้ ได้ประเมินผู้ฟ้อ งคดีต ามมาตรการพัฒนา
และบริหารกาลังคน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพระบบราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรีว่า งานวิทยาการคอมพิว เตอร์เป็ นงานหลักของ
การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ปัจจุบนั งานยังไม่ม ี
ความก้าวหน้าเท่าทีค่ วรกับเวลา ๑๒ ปี ทัง้ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจบการศึกษา
ด้านนี้มาโดยเฉพาะและอยู่ในงานนี้มาตลอด แม้จะมีปัญหาด้าน
บุคลากร ครุภณ
ั ฑ์ และเทคโนโลยีกต็ าม แต่ผลงานออกมาไม่คุม้ ค่า
กับเม็ดเงินของทางราชการ
ดังนัน้ การดาเนินการออกคาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ ผู้ฟ้องคดี
ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จึง เป็ น ไปโดยถู ก ต้อ งตามขัน้ ตอนของ
กฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที ่ อ. ๔๘๑/๒๕๕๘)
คดีน้ีจงึ เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิราชการที่ดี กรณี
การออกคาสังย้
่ ายซึง่ ถือเป็ นดุลพินิจของผูม้ อี านาจทีจ่ ะใช้อานาจ

๘๙
ตามกฎหมาย ซึง่ หากได้ใช้อานาจดุลพินิจอย่างสมเหตุสมผลและ
จาเป็ นเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ แม้คาสังย้
่ ายนัน้ จะกระทบ
ต่อสิทธิของคู่กรณี แต่หากราชการได้ประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับ
ความเสียหายดังกล่าว ย่อมเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
และไม่จาต้องให้โอกาสแก่ คู่ก รณีท่จี ะได้ทราบข้อเท็จจริงและ
มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสังย้
่ าย
แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็ นอุทาหรณ์ท่ดี สี าหรับ ข้าราชการ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมันเพี
่ ยร อุทศิ ตนและ
เวลาให้กบั การทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ ... ครับ !

๙๐
เรือ่ งที ่ ๑๒
นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิ มพระเกียรติ ฯ
พ้นจากตาแหน่ งหรือไม่ ?
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๐๒/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (นายก อบต.) อุปสมบท
ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีทใี ่ ห้
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกและผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมอุปสมบทโดยไม่ถอื เป็ นวันลา การทีน่ ายอาเภอ
ได้มหี นังสือ แจ้งและประชาสัมพันธ์เ กีย่ วกับโครงการดังกล่ าว
รวมทัง้ เป็ นผู้รบั รองว่านายก อบต. สมควรทีจ่ ะได้รบั การอุปสมบท
ตามโครงการนี้ ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั รองคุณสมบัตแิ ละเห็นควร
ให้เข้าร่วมอุปสมบทตามโครงการฯ แล้ว ประกอบกับนายก อบต.
สามารถใช้สทิ ธิเกีย่ วกับการลาอุปสมบทกรณีดงั กล่าวได้ตามข้อ ๒๑
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผู้ช่ว ยผู้บริห ารท้อ งถิน่ และสมาชิก สภาท้อ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ข้อ ๓๐ ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ ค าวินิจฉัย ของนายอ าเภอทีใ่ ห้ค วามเป็ น
นายก อบต. สิ้นสุดลง เพราะเหตุมลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยการเลือ กตัง้ สมาชิก สภาท้อ งถิน่ หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิน่
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อนายก อบต.

๙๑
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้
ผู้มสี ิทธิส มัค รรับเลือ กตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่ ว นต าบล
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ กรณีการบวช
เป็ นพระภิกษุหรือสามเณรถือเป็ นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ฉะนัน้
หากผู้บริห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิน่ ผู้ช่ว ยผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บวชเป็ นพระภิกษุหรือ
สามเณร อาจมีผ ลต่ อ การพิจ ารณาคุ ณสมบัติและต้อ งพ้น จาก
ตาแหน่งได้
แต่ในกรณีทผี ่ ู้บริหารท้องถิน่ อุปสมบทในโครงการอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั รอง
คุณสมบัติและเห็นควรให้ผู้บริหารท้องถิน่ เข้าร่วมอุปสมบทได้
ประกอบกับ ผู้บ ริห ารท้อ งถิน่ สามารถใช้ส ิท ธิเ กีย่ วกับ การลา
อุปสมบทได้โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลา
ของผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบว่าด้วย
การลาของข้า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ การอุ ป สมบทดัง กล่ า ว
จึงไม่มผี ลทาให้ผู้บริหารท้องถิน่ ต้องพ้นจากตาแหน่ ง เพราะเหตุ
ทีม่ ลี กั ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายว่าด้ว ยการเลือ กตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่

๙๒
นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิ มพระเกียรติ ฯ
พ้นจากตาแหน่ งหรือไม่ ?
โดยหลักแล้ว ... กฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กาหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ซึง่ กรณีการบวชเป็ นพระภิกษุหรือสามเณรถือเป็ นลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ ฉะนัน้ หากผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูช้ ่วย
ผู้บริห ารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นบวชเป็ น
พระภิกษุหรือสามเณร อาจมีผลต่อการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละ
ต้องพ้นจากตาแหน่งได้
การอุปสมบทเป็ นพระภิกษุมสี องลักษณะ คือ กรณีแรก
อุปสมบทเพื่อศึกษาปฏิบตั ิธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยไม่ม ี
กาหนดลาสิกขาบท กรณีทสี ่ อง อุปสมบทตามจารีตประเพณีแห่ง
พุทธศาสนาในระยะเวลาสัน้ ๆ กาหนดช่วงเวลาลาสิกขาบทไว้
แน่ นอนไม่มากกว่าหนึ่งพรรษา ซึ่งการอุปสมบทในกรณีท่สี องนี้
ระเบียบว่ าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนด
รับรองสิทธิไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้นามาใช้โดยอนุ โลมได้ ในกรณีท่รี ะเบียบ

๙๓
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาฯ มิได้กาหนดการลาในเรื่อง
ดังกล่าวไว้
กรณีทน่ี ามาฝากท่านผูอ้ ่านวันนี้ ... เป็ นกรณีนายองอาจ
ซึ่งดารงตาแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ อุปสมบท
ในโครงการอุปสมบทเฉลิ มพระเกียรติ ฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี
ทีใ่ ห้ขา้ ราชการประเภทต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกและผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมอุปสมบท โดยไม่ถอื เป็ นวันลา และ
ผู้บงั คับบัญ ชาได้รบั รองคุ ณสมบัติ รวมทัง้ เห็นควรให้เ ข้าร่ว ม
อุปสมบทตามโครงการดังกล่าวแล้ว
การอุ ปสมบทในกรณีน้ี ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่ า
ไม่ ท าให้ น ายองอาจต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง นายกองค์ก าร
บริ หารส่วนตาบล เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายอาเภอได้ม ี
หนังสือแจ้งและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ นายองอาจ
จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยที่นายอาเภอเป็ นผู้รบั รองว่า
นายองอาจสมควรทีจ่ ะได้รบั การอุปสมบทตามโครงการนี้ ได้
อีกทัง้ นายอาเภอย่อมทราบดี มาโดยตลอดถึงเหตุแห่ งการ
อุปสมบทของนายองอาจ ประกอบกับนายองอาจสามารถ
ใช้ สิทธิ เกีย่ วกับการลาอุปสมบทได้ ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ฯ ประกอบ
ข้อ ๓๐ ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ดัง นัน้ การที่ นายอ าเภอมี ค าวิ นิจฉั ย ให้ ค วามเป็ น
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลของนายองอาจสิ้ นสุดลง

๙๔
จึ ง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายและไม่ เ ป็ นธรรม (ค าพิพ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๐๒/๒๕๕๘)
คดีน้ ี ... ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้พ ิจ ารณาโดยปรับ ใช้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเกี่ยวกับการพ้นจากตาแหน่ งของสมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ว่า อุปสมบทแล้วจะต้องพ้นจาก
ตาแหน่งโดยไม่มเี งื่อนไขทุกกรณี อาจทาให้เกิดปั ญหาการปรับใช้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เพราะย่อมทาให้ระเบียบว่าด้วยการลา
ของข้าราชการในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการลาอุปสมบทจะไม่อาจนามาใช้
กับสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้
ดัง นัน้ คดีน้ ี จ ึง ถือ เป็ น บรรทัด ฐานการปฏิบ ัติร าชการ
เกีย่ วกับการวินิจฉัยคุณสมบัตขิ องผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิก
สภาท้อ งถิน่ ในกรณีทมี ่ กี ารอุ ปสมบทซึง่ อาจไม่ถือว่าเป็ นการ
ขาดคุ ณ สมบัติทุ ก กรณี ดัง เช่ น การอุ ป สมบทตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยทีผ่ ู้บงั คับบัญชาได้รบั รองและอนุ ญาตให้
อุ ปสมบทตามโครงการฯ ได้ ไม่ถือ เป็ น ลัก ษณะต้อ งห้า มตาม
กฎหมายว่าด้ว ยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้อ งถิน่ หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ ทีจ่ ะส่งผลให้ผดู้ ารงตาแหน่ งดังกล่าวต้องพ้นจากตาแหน่ ง
เป็นต้น ครับ …

๙๕
เรือ่ งที ่ ๑๓
บรรพชาเป็ นสามเณร สิ้ นสุดสมาชิ กภาพ
สมาชิ กสภา อบต. หรือไม่ ?
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๕๙/๒๕๖๒
สาระสาคัญ
กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (สมาชิกสภา
อบต.) บวชเป็ นสามเณร (บวชหน้าไฟ) เพือ่ ทดแทนบุญคุณและ
อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ในวันอาทิตย์ซงึ ่ เป็ นวันหยุดราชการ
และใช้เวลาเพียง ๓ ชัวโมง
่
แล้วจึงลาสิกขาบท โดยการบรรพชา
เป็นภิกษุหรือสามเณร ถือเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้
และสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ ตามกฎหมายว่ าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่ การทีส่ มาชิกสภา อบต. ได้บรรพชาหรือบวช
เป็ นสามเณรหน้าไฟ จึงทาให้มลี กั ษณะเป็ นผูต้ ้องห้ามไม่ให้มสี ทิ ธิ
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภา อบต. ตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และส่ ง ผลให้ ส มาชิก ภาพต้ อ งสิ้น สุ ด ลงตามมาตรา ๔๗ ตรี
วรรคหนึ ง่ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนัน้ ค าสัง่ ของ
นายอาเภอทีใ่ ห้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต. สิ้นสุดลง จึงเป็ น
คาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย

๙๖
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณ สมบัติห รือลัก ษณะต้อ งห้ามประการหนึง่ ของผู้ดารง
ตาแหน่ งผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ คือ การบรรพชา
เป็นภิกษุหรือสามเณร ไม่ว่าการบรรพชานัน้ จะมีเจตนาเพือ่ ศึกษาและ
ปฏิบตั ธิ รรม อันเป็ นการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยไม่มกี าหนดเวลา
หรือเป็นการบรรพชาเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ โดยมีกาหนดเวลาแน่ นอน
เช่น การบวชหน้าไฟเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผมู้ พี ระคุณ เป็ นต้น
ถือ เป็ น ลัก ษณะต้ อ งห้ า มมิใ ห้ ใ ช้ ส ิท ธิเ ลือ กตัง้ และสิท ธิส มัค ร
รับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๕ (๓) และส่งผลให้
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้นัน้ เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้อ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และผู้มอี านาจในการวินิจ ฉัยคุ ณสมบัติ
(นายอาเภอ) ย่อมมีคาวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของผูด้ ารงตาแหน่ งนัน้
สิ้นสุดลงได้ตามกฎหมาย แต่หากเป็ นการบรรพชาตามโครงการ
ทีร่ ฐั หรือ หน่ วยงานของรัฐจัดทาขึ้นเพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศ ล
ในโอกาสต่าง ๆ และผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั รองหรืออนุ มตั ใิ ห้เข้าร่วม
บรรพชาตามโครงการดังกล่าวแล้วตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การลาของข้าราชการ กรณีย่อมไม่เป็ นเหตุให้สมาชิกภาพของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ต้องสิ้นสุดลงแต่อย่างใด
(ทัง้ นี้ ตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๐๒/๒๕๕๘)

๙๗
บรรพชาเป็ นสามเณร สิ้ นสุดสมาชิ กภาพ
สมาชิ กสภา อบต. หรือไม่ ?
การบวช ... นับว่าเป็ นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย
ทีน่ ั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาทีส่ ัง คมไทยยึด ถือ ปฏิบ ัติกัน สืบ มา
แต่โบรา่ โบราณ อันเนือ่ งมาจากความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ซึง่ ถือ เป็ น การขัด เกลากิเ ลสหรือ อบรมบ่ ม นิ ส ัย ให้เ ป็ น คนดี
มีศีลธรรม และทดแทนคุ ณบิดามารดาให้ได้เกาะชายผ้าเหลือง
เพือ่ ให้ได้อานิสงส์จากการบวชของบุตรชาย หรือการบวชหน้าไฟ
ให้แก่ผวู้ ายชนม์ รวมทัง้ เพือ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย
คดีปกครองทีจ่ ะนามาเล่าสู่กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
คุณสมบัตขิ องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยนายสุเทพ
เป็ นสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลได้บวชเป็ นสามเณร
(บวชหน้ าไฟ) เพื่ อ ทดแทนบุญ คุณ และอุ ทิศ ส่ ว นกุ ศ ลให้แ ก่
ผู้วายชนม์ซ่งึ ได้เลี้ยงดูมาตัง้ แต่ เด็ก โดยได้บวชเป็ นเวลาเพียง
สามชัวโมงแล้
่
วก็ลาสิกขาบทและบวชในวันอาทิตย์ซง่ึ เป็ นวันหยุด
ราชการ
ต่ อ มา นายอ าเภอได้ม ีค าสัง่ ให้ส มาชิก ภาพการเป็ น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลของนายสุเทพสิน้ สุดลง
ปั ญหาว่า การบวชดังกล่าวจะถือเป็ นการขาดคุ ณสมบัติ
หรือมีล กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๕ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร

๙๘
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ อั น จะท าให้ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิน้ สุดลงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า การบรรพชาเป็ น
สามเณรในขณะเป็ นสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นลัก ษณะต้อ งห้ามมิใ ห้ใ ช้ส ิทธิเ ลือ กตัง้ สมาชิกสภาท้อ งถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
และต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้อ งถิ่นตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และการบรรพชา (บวช) ทาให้นายสุเทพเป็ นผูม้ ลี กั ษณะ
ต้องห้ามไม่ให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นผลให้
สมาชิก ภาพของสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลของ
นายสุ เ ทพสิ้น สุ ด ลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ ง (๗) แห่ ง
พระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
ดัง นัน้ ค าสัง่ ของนายอ าเภอที่ ใ ห้ ส มาชิ ก ภาพของ
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลของนายสุเทพสิ้ นสุดลง
จึ ง ชอบด้ ว ยกฎหมาย (ค าพิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที ่
อ. ๔๕๙/๒๕๖๒)
คดีน้ีถือเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ริ าชการที่ดเี กี่ยวกับ
การวินิจฉัยคุณสมบัตขิ องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ รวมทัง้ ยังเป็ นประโยชน์

๙๙
แก่ประชาชนทัวไปว่
่ า การบวชเป็ นพระภิกษุสามเณรในขณะดารง
ตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็ นการบวชโดยมีเจตนาทีจ่ ะปล่อยวางวิถชี วี ติ
ของฆราวาส หรือบวชหน้ าไฟเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ ย่อมถือเป็ น
ลักษณะต้องห้ามทีท่ าให้เป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ และทาให้
สมาชิก ภาพต้องสิ้นสุ ดลง แต่ ถ้าเป็ นการบวชตามโครงการเพื่อ
เป็ นพระราชกุศลในโอกาสต่าง ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาได้อนุ มตั ถิ ูกต้อง
ตามระเบีย บ ศาลปกครองสู ง สุ ด วินิ จ ฉั ย ไว้ต ามค าพิพ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๐๒/๒๕๕๘ ว่าไม่เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง ...
(หมายเหตุ : ปั จ จุ บ ัน นี้ ไ ด้ม ีก ารตราพระราชบัญ ญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึง่ ได้กาหนดเกีย่ วกับลักษณะการเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิ
เลือกตัง้ หรือสมัครรับเลือกตัง้ กรณีของพระภิกษุ สามเณร นักพรต
หรือนักบวชไว้เช่นเดิม)

๑๐๐
เรือ่ งที ่ ๑๔
คาสังให้
่ พ้นจากตาแหน่ ง (ไม่) ชอบด้วยกฎหมาย ...
เพราะ (ไม่) ตรวจสอบปี เกิ ดให้ ถกู ต้อง
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๔๓๔/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
กรณีแ พทย์ป ระจ าต าบลได้รบั แจ้ง จากนายอ าเภอว่า จะ
ครบวาระการดารงต าแหน่ งเนือ่ งจากมีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที ่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และได้โต้แย้งว่าตนเกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๕ มิใช่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตามทีป่ รากฏในทะเบียนประวัตกิ านัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(สน. ๑๑) นายอาเภอจึงมีหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารทางทะเบียนอืน่ ๆ
ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนนักเรียน และใบสุทธิจบการศึกษา การออกคาสังให้
่ พน้ จาก
ตาแหน่งโดยไม่ตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ถือว่ามิได้มกี ารพิจารณา
ตามคาโต้แย้ง และแม้ว่าข้อมูลเกีย่ วกับวัน เดือน ปี เกิดตามสาเนา
เอกสารข้างต้นจะไม่ตรงกันทัง้ หมด โดยมีเพียงทะเบียนประวัติ
ตามแบบ สน. ๑๑ เท่านัน้ ทีร่ ะบุว่าเกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๒ แต่เมือ่ สาเนา
เอกสารทางทะเบียนอืน่ ๆ ระบุปีเกิดตรงกันว่าเป็ นปี พ.ศ. ๒๔๙๕
ประกอบกับทะเบียนประวัตติ ามแบบ สน. ๑๑ มีร่องรอยการแก้ไข
และมีขอ้ พิรุธน่ าสงสัย จึงรับฟั งได้ว่าแพทย์ประจาตาบลเกิดในปี
พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามทีโ่ ต้แย้งไว้ การทีน่ ายอาเภอมีคาสังให้
่ พ้นจาก

๑๐๑
ต าแหน่ ง ในขณะทีม่ ีอายุย งั ไม่ครบ ๖๐ ปี จึงเป็ นค าสังที
่ ไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทาละเมิดทีจ่ งั หวัดต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายเป็ นค่าเสียสิทธิในการรับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์
อืน่ ๆ จากทางราชการ
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การใช้อานาจออกคาสังทางปกครองเรื
่
อ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นัน้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผู้มอี านาจจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานและ
แสวงหาข้อ เท็จ จริง เพือ่ ให้ ไ ด้ข้อ ยุ ติเ สีย ก่ อ น ซึง่ มาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้กาหนดให้เจ้าหน้าทีม่ อี านาจตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะเรือ่ ง และไม่จ าเป็ น ต้อ งผูก พัน
อยู่ก ับ ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานทีน่ าเสนอโดยคู่กรณี ดังนัน้
ในเบื้องต้นจึงถือเป็ นหน้ าทีข่ องเจ้าหน้ าทีท่ เี ่ กีย่ วข้องในการค้นหา
รวบรวม และตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้
ข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้องแท้จริงและเพียงพอสาหรับการดาเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครอง และเพือ่ ชัง่ น้ าหนักว่ าพยานหลักฐานใด
มีน้ าหนักน่ าเชือ่ ถือมากน้อยเพียงใด หากเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐมิได้
พิจ ารณาและตรวจสอบข้อ เท็จ จริง โดยละเอีย ดรอบคอบและ
รอบด้านแล้ว อาจส่ งผลให้ค าสัง่ ทางปกครองหรือ การกระท า
ทางปกครองนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๐๒
คาสังให้
่ พ้นจากตาแหน่ ง (ไม่) ชอบด้วยกฎหมาย ...
เพราะ (ไม่) ตรวจสอบปี เกิ ดให้ถกู ต้อง
ในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้ าที่ก่อ นที่จะมี
การวินิ จ ฉั ย สัง่ การในเรื่อ งหนึ่ ง เรื่อ งใดนั ้น สิ่ง ที่จ าเป็ นและ
มีความสาคัญประการหนึ่งเพื่อให้ก ารพิจารณาทางปกครองของ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การแสวงหาข้อเท็จจริ ง
หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานต่ าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องผูกพันอยู่กบั คาขอ
หรือพยานหลักฐานของคู่กรณี ซึ่งหากเห็นว่าพยานหลักฐาน
ทีม่ อี ยู่หรือข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้ยงั ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าทีก่ ย็ ่อม
มีอ านาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ต ามที่เ ห็นสมควร
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และสามารถอ านวยความยุติธ รรมให้คู่กรณีไ ด้
อย่างแท้จริง
ดัง เช่ น คดีป กครองที่จ ะน ามาฝากเพื่อ เป็ น อุ ท าหรณ์
ในคอลัมน์ ระเบียบกฎหมายฉบับนี้ มีประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและการตรวจสอบพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้ าที่ กรณีข้อมูลวัน เดือน ปี เกิดที่ปรากฏในเอกสาร
ต่าง ๆ ของทางราชการไม่สอดคล้องตรงกัน
คดีน้ีเป็ นกรณีของผู้ฟ้องคดีขณะที่ดารงตาแหน่ งแพทย์
ประจาตาบล ได้รบั แจ้งจากผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ (นายอ าเภอ) ว่า

๑๐๓
ผูฟ้ ้ องคดีจะครบวาระการดารงตาแหน่ งเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปี
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจงึ ไปตรวจสอบทะเบียน
ประวัติแ ละพบว่ ามีก ารแก้ไ ขปี เ กิดของตนจาก พ.ศ. ๒๔๙๕
เป็ น พ.ศ. ๒๔๙๒ จึง ได้โ ต้ แ ย้ง และแจ้ง ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ท าการแก้ ไ ขให้ถู ก ต้ อ ง แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ร ับ ฟั ง และ
รายงานผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (จังหวัด) เพื่อออกคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากตาแหน่ง
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้รบั รายงานดังกล่าวและตรวจสอบ
ทะเบียนประวัตขิ องผูฟ้ ้ องคดีแล้ว จึงมีคาสังให้
่ ผู้ ฟ้องคดีพน้ จาก
ตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็น ว่ า การออกค าสัง่ ดัง กล่ า วไม่เ ป็ น ธรรม
จึงยื่นอุทธรณ์ และหลังจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์
ผู้ฟ้อ งคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องต่ อศาลปกครองขอให้มคี าพิพากษา
หรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ และให้แต่ งตัง้
ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดารงตาแหน่ งเช่นเดิม หากไม่อาจแต่งตัง้ ได้
ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ปั ญ หา คื อ การพิ จ ารณาก่ อ นที่ จ ะออกค าสัง่ ให้
ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตาแหน่ งนั น้ เจ้ าหน้ าที่ จะต้ องตรวจสอบ
และรับฟั งข้อเท็จจริ งโดยพิ จารณาจากเอกสารหลักฐานใด ?
เพราะเป็ นเอกสารหลักฐานที่ ทางราชการออกให้ แต่ ระบุ
ข้ อ มูลไม่ ถกู ต้ อ งตรงกัน โดยข้อ มูล เกีย่ วกับวัน เดือ น ปี เ กิด
ของผู้ฟ้องคดีทปี ่ รากฏตามเอกสารสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา

๑๐๔
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนนักเรียน ระบุว่าเกิด
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยไม่ระบุวนั ทีแ่ ละเดือนเกิด แต่ใบสุทธิ การจบ
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ ๔ ระบุว่า เกิด วันที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๕
ส่วนทะเบียนประวัติกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (สน. ๑๑) ซึง่ มีร่องรอย
การแก้ไข ระบุว่าเกิดวันที ่ ๑ เมษายน ๒๔๙๒
ผู้ถูกฟ้ องคดีที ่ ๑ อ้างว่า ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนาเอกสาร
หลักฐานมาขอแก้ไขให้ถู กต้องแล้ว แต่ ผู้ฟ้อ งคดีกลับเพิกเฉย
และกรณีท่ีไ ม่ส ามารถวินิจ ฉัยได้ว่ า เอกสารหลัก ฐานใดแสดง
วัน เดือ น ปี เ กิดที่แ ท้จริง การนับอายุของบุค คลเพื่อ ทราบว่ า
จะพ้น จากต าแหน่ ง เมื่อ ใดนั น้ จึง ต้ อ งพิจ ารณาจากทะเบีย น
ประวัตกิ านัน ผูใ้ หญ่บา้ น (สน. ๑๑) เป็ นสาคัญ
การมีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตาแหน่ งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยพิจารณาจากเอกสารทะเบียนประวัตกิ ารดารงตาแหน่ งของ
ผูฟ้ ้ องคดี จะถือว่าเป็นการดาเนินการทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้โต้แย้งว่า
เกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่เหตุท่ที ะเบียนประวัตติ ามแบบ สน. ๑๑
ระบุว่าเกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื่องจากมีการแก้ปี พ.ศ. เกิด จึงเป็ น
การโต้ แ ย้ ง ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีม ิไ ด้ ม ีอ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริบู ร ณ์ ใ นปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ครบวาระการดารงตาแหน่ งเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีห น้ าที่ตรวจสอบและ
พิจารณาข้อ โต้แ ย้งดังกล่ าว และรายงานผลการตรวจสอบให้
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ซึ่ง เป็ นเจ้าพนัก งานผู้มหี น้ าที่เ พื่อ พิจารณา

๑๐๕
สังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีพ้นจากตาแหน่ งต่อไป การทีผ่ ู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
เพียงแต่ พิจารณาเอกสารทะเบียนประวัติตามแบบ สน. ๑๑
โดยไม่ตรวจสอบเอกสารทางทะเบีย นอื่ น ๆ ประกอบการ
พิจารณา จึงถือว่ ามิ ได้ พิจารณาตามคาโต้ แย้ งของผู้ฟ้องคดี
ก่ อ นมีค าสัง่ ให้ผู้ฟ้ อ งคดีพ้นจากต าแหน่ ง อัน เป็ นการไม่ช อบ
ด้วยกฎหมาย
แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัน เดือน ปี เกิดของผู้ฟ้องคดีตาม
เอกสารต่าง ๆ จะไม่ตรงกันทัง้ หมด แต่กม็ เี พียงทะเบียนประวัติ
ตามแบบ สน. ๑๑ เท่านัน้ ที่ระบุว่าเกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๒ และเมื่อ
การบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัตติ ามแบบ สน. ๑๑ ต้องอาศัย
ฐานข้อมูลจากหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และหลักฐานการศึกษาเป็ นสาระสาคัญ ดังนัน้ ข้อมูล
ตามเอกสารต่ าง ๆ จึงต้อ งถูก ต้อ งตรงกัน เมื่อ พยานหลักฐาน
ตามสาเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน และ
หลักฐานการศึกษาระบุขอ้ มูลปี เกิดของผูฟ้ ้ องคดีตรงกันว่าเกิดปี
พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดว่าผู้ฟ้องคดีขอแก้ไข
ปี เกิดในภายหลัง จึงเชื่อได้ว่าการบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติ
อาจมีข้อผิดพลาดหรือ มีก ารแก้ไ ขข้อ มูล ภายหลัง ประกอบกับ
ทะเบียนประวัตมิ รี ่องรอยการแก้ไข จึงมีขอ้ พิรุธน่ าสงสัย ไม่อาจ
รับฟั งข้อ มูล ตามเอกสารดังกล่ าวได้ เมื่อ หลักฐานตามสาเนา
ทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และหลักฐานการ
ศึกษาเป็ นเอกสารราชการที่ออกให้เพื่อใช้เป็ นพยานหลักฐาน

๑๐๖
ไม่ ป รากฏข้ อ พิ รุ ธ สงสัย ในความไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
จึงรับฟังข้อเท็จจริ งได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีเกิ ดในปี พ.ศ. ๒๔๙๕
ส่วนวันที่และเดือ นเกิดของผู้ฟ้องคดีนัน้ เมื่อหลักฐาน
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนไม่ได้ระบุ
วันที่และเดือนเกิดไว้ และใบสุทธิของโรงเรียนระบุว่าเกิดวันที่
๑๖ ตุล าคม ๒๔๙๕ ก็เ ป็ นเพียงหลัก ฐานที่รบั รองว่าผู้ฟ้อ งคดี
จบการศึก ษาระดับประถมศึก ษาปี ท่ี ๔ เท่านัน้ มิใ ช่หลักฐาน
ที่รบั รองวัน เดือ น ปี เ กิดโดยตรง จึงไม่อ าจฟั งยุติว่าผู้ฟ้องคดี
เกิดในวันดังกล่ าว จึงเป็ นกรณีท่รี ู้ปีเ กิด แต่พ้นวิสยั ที่จะหยังรู
่ ้
เดือ นและวัน เกิด การนั บ อายุบุ ค คลจึง ให้เ ริ่ม นั บ ตั ้ง แต่ ต้ น ปี
ปฏิทนิ ซึ่งเป็ นปี ท่บี ุคคลนัน้ เกิดตามที่กาหนดไว้ใ นมาตรา ๑๖
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีถอื ได้ว่าผู้ฟ้องคดี
เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๕ และครบวาระการดารงตาแหน่ ง
เมือ่ อายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
การมีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่ งในขณะที่มอี ายุ
ยังไม่ครบ ๖๐ ปี ซึง่ ยังไม่ครบวาระการดารงตาแหน่ ง จึงเป็ นคาสัง่
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็ นการกระทาละเมิดต่ อผู้ฟ้อ งคดี
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็ นค่าเสียสิทธิ
ในการรับเงินเดือนหรือเงินตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น
จากทางราชการ ซึง่ เป็ นความเสียหายโดยตรงจากคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๔๓๔/๒๕๕๘)

๑๐๗
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ีเป็ นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบตั ิราชการที่ดใี ห้แก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐว่า ก่อนที่จะใช้
อานาจออกคาสังทางปกครองในเรื
่
่องหนึ่งเรื่องใด เจ้าหน้าทีจ่ ะต้อง
ตรวจสอบพยานหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ขอ้ ยุติ
เสียก่อน ซึง่ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กาหนดให้เจ้าหน้าทีม่ อี านาจที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง
โดยไม่จาเป็ นต้องผูก พันอยู่ก ับข้อเท็จจริงหรือ พยานหลักฐาน
ของคู่ก รณี ดัง นัน้ ในเบื้อ งต้น ถือ เป็ น หน้ า ที่ของเจ้า หน้ า ที่ ท่ี
เกี่ยวข้องที่จะต้องค้นหา รวบรวม และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีถ่ ูกต้อง
แท้จริงและเพียงพอสาหรับการพิจารณาในเรื่องทางปกครอง และ
เพื่อชังน
่ ้ าหนักหรือพิสูจน์ให้ทราบว่าพยานหลักฐานใดมีน้ าหนัก
ควรแก่การรับฟั งหรือเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด และหากเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการเช่นว่านัน้ อย่างรอบด้านแล้ว ย่อมส่งผลทาให้การใช้
อานาจออกคาสังเป็
่ นไปอย่างถูกต้อง ...

๑๐๘
เรือ่ งที ่ ๑๕
สังให้
่ ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิ งสถิ ติ
ใช้ดลุ พิ นิจโดยมิ ชอบ !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๕๕/๒๕๖๐
สาระสาคัญ
ผู้อ านวยการโรงเรียนอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีคาสังให้
่ ครูผชู้ ่วยออกจากราชการโดยอ้างว่าครูผชู้ ่วย
ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ซึง่ ก่อนออกคาสังเช่
่ นว่านี้จะต้อง
มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ความเป็ นทีย่ ุติ ก่อนว่า
ครูผชู้ ่วยเป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีตามมาตรา ๓๐ (๗) หรือ
เป็นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการมาก่อนตาม
มาตรา ๓๐ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกันหรือไม่ เมือ่ ปรากฏว่า
การออกคาสังพิ
่ พาทอาศัยแต่เพียงการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการสอบ
ในเชิงสถิตเิ บื้องต้น (รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนการสอบ
ของผู้เข้าสอบคัดเลือก) และความน่ าจะเป็ นหรือการคาดคะเน
เพียงอย่างเดียว โดยมิได้คน้ หาข้อเท็จจริงทีร่ บั ฟั งได้เป็ นทีย่ ุตหิ รือ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และพยานแวดล้อมทีจ่ ะรับฟั งได้ว่าครูผชู้ ่วย
รายนี้ ม ีพฤติกรรมตามทีถ่ ูกกล่ าวหาหรือไม่ กรณีจงึ เป็ นการใช้
ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพือ่ ออกคาสังโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
และส่งผลให้คาสังของผู
่
้อานวยการโรงเรีย นเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

๑๐๙
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้มอี านาจ
วินิจฉัยเพือ่ ออกคาสังทางปกครอง
่
ดังเช่นคาสังลงโทษให้
่
ออก
จากราชการ เพราะเหตุเป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือเป็ น
ผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบตั งิ าน
ในหน่ วยงานของรัฐนัน้ จะต้องมีการดาเนินการสืบสวนสอบสวน
เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงในเชิงประจักษ์และพยานแวดล้อมต่าง ๆ ว่า
มีกรณีตามทีก่ ล่าวหาอย่างรอบด้านและเพียงพอเพือ่ นามาประกอบ
การพิจารณาให้เป็ นทีย่ ุติแ ละเชือ่ ได้ว่าเจ้าหน้ าทีผ่ ู้ถูกกล่ าวหา
มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ รวมถึงต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที ่
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนด้วย ซึง่ การใช้ดุลพินิจเพือ่ ออกคาสังลงโทษ
่
โดยอาศัยแต่เพียงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงสถิตเิ บื้องต้นและ
การคาดคะเนหรือความน่ าจะเป็ นเพียงอย่างเดียว ถือเป็ นการใช้
ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคาสังนั
่ น้ อาจถูกเพิกถอนได้
โดยคาพิพากษาของศาลปกครอง ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑)
ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๐
สังให้
่ ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิ งสถิ ติ
ใช้ดลุ พิ นิจโดยมิ ชอบ !
Topic : สาระดี..ดี.. จากคดีปกครอง
แม้ว่าพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะให้ผอู้ านวยการโรงเรียนมีอานาจ
ออกคาสังให้
่ ขา้ ราชการครูออกจากราชการได้โดยพลัน ในกรณีท่ี
ปรากฏว่า เป็ น ผู้ข าดคุ ณ สมบัติท วั ่ ไปตามที่ ก าหนด เช่ น เป็ น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพครู
หรือเป็ นผู้เคยกระทาการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการหรือ
เข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐมาก่อน ซึง่ ก่อนทีจ่ ะออกคาสัง่
ดังกล่าวจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ความ
เป็ นทีย่ ุตกิ ่อนว่าบุคคลทีถ่ ูกกล่าวหาได้กระทาความผิดจริงหรือไม่
โดยจะต้อ งพิจ ารณาจากข้อ เท็จ จริง ที่ร ับ ฟั ง ได้เ ป็ น ที่ยุ ติห รือ
เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่เพียงการรับฟั งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นในเชิงสถิตมิ าประกอบการพิจารณาออกคาสัง่ ฉะนัน้
การออกคาสังให้
่ ขา้ ราชการออกจากราชการโดยอาศัยเพียงข้อมูล
เชิงสถิติ โดยที่มไิ ด้มกี ารสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
ในเชิง ประจัก ษ์ แ ละพยานแวดล้อ มมาประกอบการพิจ ารณา
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๑๑
คาสาคัญ : ดุลพินิจ, การทุจริตการสอบ, ให้ออกจากราชการ
เหตุเดือดร้อนของผูฟ้ ้ องคดี
มูลเหตุของข้อพิ พาทเกิดจากผู้อานวยการโรงเรียนได้ม ี
คาสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการในตาแหน่ งครูผชู้ ่วย
ต่อมา ผู้อานวยการโรงเรียนโดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ได้มคี าสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดย
อ้างว่าขาดคุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา
ั่
๓๐ (๗) และ (๑๓) แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ซึ่งค าสังดั
่ งกล่ าวไม่ไ ด้ดาเนิน การสอบสวนเพื่อ ให้ได้ค วามว่ า
ผู้ฟ้ องคดีก ระท าผิด จริง หรือ ไม่ และผู้ฟ้ องคดีไ ม่ ไ ด้ร ับ ทราบ
ข้อกล่าวหาหรือมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งแก้ขอ้ กล่าวหา
จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่มขี อ้ เท็จจริงเพียงพอและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันเป็ นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทาให้ผู้ฟ้อ งคดีเสียสิทธิ
และสวัสดิการในตาแหน่ งหน้าที่ราชการ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื หนังสือ
ร้องทุกข์ต่อประธาน ก.ค.ศ. แต่จนถึงวันฟ้ องคดียงั ไม่ได้รบั แจ้ง
ผลการพิจารณา จึงนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาล
มีคาพิพากษาเพิกถอนคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ และให้
ผู้ฟ้ อ งคดีก ลับ เข้ารับ ราชการในต าแหน่ ง เดิม พร้อ มทัง้ ขอให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดี

๑๑๒
ความเป็ นธรรม ... จากคาพิ พากษาศาลปกครอง
ข้ อ กฎหมายที ่ส าคั ญ : พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๓๐ ก าหนดว่ า ภายใต้บงั คับ กฎหมายว่ าด้ว ย
สภาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาส าหรับการเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซ้ ง่ึ จะเข้ารับราชการเป็ น
ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาได้ต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
ทัวไปดั
่ งต่อไปนี้… (๗) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับ
การเป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา...
(๑๓) ไม่เ ป็ นผู้เ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หรือเข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๔๙ ผู้ได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาตามมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผูน้ นั ้
ขาดคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ หรือขาดคุณสมบัตติ ามมาตรฐานตาแหน่ ง
ตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัตพิ เิ ศษตามมาตรา ๔๘ อยู่ก่อน
ก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็ นผู้ขาด
คุณสมบัตเิ นื่องจากกรณีตอ้ งหานัน้ ก็ดี ให้ผมู้ อี านาจตามมาตรา ๕๓
สังให้
่ ผนู้ นั ้ ออกจากราชการโดยพลัน แต่ทงั ้ นี้ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผู้นัน้ ได้ปฏิบตั ิไปตามอานาจและหน้ าที่ และการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ได้รบั หรือมีสทิ ธิจะได้รบั จาก

๑๑๓
ทางราชการก่ อ นมีค าสัง่ ให้อ อกจากราชการนัน้ และถ้ า การ
เข้ารับราชการเป็ นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นการสังให้
่ ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
คดีน้ ี มีประเด็น สาคัญว่ า : คาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการเป็ น ค าสังที
่ ช่ อบด้ว ยกฎหมายหรือ ไม่ ? และเป็ น การ
กระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ ?
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยสรุปได้ว่า แม้มาตรา ๔๙
แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทาง
การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะให้ผู้ อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจ
ออกค าสังให้
่ ผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการได้โดยพลัน ในกรณีท่ี
ปรากฏว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัตทิ วไปตามที
ั่
่กาหนดในมาตรา ๓๐
(๗) หรือ (๑๓) แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจ่ ะออกคาสังเช่
่ นว่านัน้ ได้
ก็จะต้ องมี การสื บสวนสอบสวนหาข้ อ เท็จจริ ง ให้ ได้ ค วาม
เป็ นที่ ยุ ติ ก่ อ นว่ า ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศีล ธรรมอัน ดี
สาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา (๓) (๗) หรือเป็ นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบ
เข้ารับราชการหรือ เข้าปฏิบตั ิงานในหน่ ว ยงานของรัฐมาก่ อ น
ตามมาตรา ๓๐ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวจริงหรือไม่
เมื่อ ผู้ อ านวยการโรงเรีย นได้ว ินิ จ ฉั ย โดยอ้ า งอิง จาก
พยานหลักฐานทีป่ รากฏ คือ รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนน
การสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่ว ย (ว. ๑๒) รายงานผล

๑๑๔
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของอนุ กรรมการฝ่ ายวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลการสอบของผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกประจาคณะกรรมการ
ประจาศูนย์ใ ห้ค าปรึก ษาและติดตามผลการคัดเลือ กครูผู้ช่ว ย
และผลการสอบข้อ เท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริง
ตามคาสังของกระทรวงศึ
่
กษาธิการที่สรุปว่า มีการทุจริตในการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นข้าราชการครู ตาแหน่ ง
ครูผู้ช่ ว ย ในครัง้ ที่ผู้ฟ้ องคดีร่ว มเข้า สอบอยู่ด้ว ย โดยอ้ า งว่ า
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการสอบในเชิงสถิตแิ ละความน่ าจะเป็ น
แล้วสรุปว่า ผลคะแนนการสอบคัดเลือกมีลกั ษณะผิดปกติในช่วง
ปลายสุดด้านขวาของการแจงความถี่ ข้อมูลจึงมีความสอดคล้อง
กับข้อสงสัยว่าคาเฉลยของข้อสอบมีการรัวไหลมี
่
ผลการกระทา
ทีส่ ่อไปในทางไม่สุจริต โดยนาคาเฉลยไปลอกในห้องสอบอย่างน้อย
๓๔๔ คน รวมผู้ฟ้ องคดี และคะแนนของกลุ่ มผู้กระทาที่ส่ อไป
ในทางไม่สุ จริต มีก ารแจกแจงความถี่แ ตกต่ า งจากกลุ่ มปกติ
อย่างชัดเจน
จากพยานหลัก ฐานที่ผู้ อ านวยการโรงเรีย นน ามาอ้า ง
ในการออกคาสังให้
่ ผู้ฟ้ องคดีออกจากราชการดังกล่ าวข้างต้น
เห็นได้ว่าเป็ นเพี ยงการวิ เคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ นในเชิ งสถิ ติ
เกี่ ย วกับ ผลการสอบคัด เลื อ กครูผ้ ูช่ ว ยเท่ า นั ้น มิ ไ ด้ เ ป็ น
ข้อเท็จจริ งที่ รบั ฟั งได้ เป็ นที่ ยุติหรือเป็ นข้ อมูลเชิ งประจักษ์
ทีจ่ ะให้รบั ฟั งได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นบุคคลผูม้ พี ฤติกรรมเป็ นผูบ้ กพร่อง
ในศีลธรรมอันดี หรือ เป็ นผู้กระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับ

๑๑๕
ราชการในตาแหน่ งครูผู้ช่วยครัง้ ดังกล่าวแต่อย่างใด ทัง้ ในรายงาน
ดังกล่าวก็สรุปได้แค่เพียงว่ามีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูฟ้ ้ องคดีอาจจะ
เป็ นผูห้ นึ่งทีไ่ ด้กระทาการทุจริตในการสอบครัง้ นัน้ ด้วยเท่านัน้
ดังนัน้ การที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวินิจฉัยโดยนาเอา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตเิ บื้องต้นและการคาดคะเนดังกล่าว
แต่ เ พียงอย่างเดียว โดยมิไ ด้ค้นหาข้อ เท็จจริงในเชิงประจักษ์
และพยานแวดล้อ มกรณีท่มี กี ารกล่ าวหาผู้ฟ้องคดีมาประกอบ
การพิจารณาให้เ ป็ น ที่ยุติแ ละทาให้เ ชื่อ ได้ว่าผู้ฟ้อ งคดีเ ป็ นผู้ม ี
พฤติกรรมตามทีถ่ ูกกล่าวหาจริงมาออกคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีออกจาก
ราชการ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อออกคาสัง่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คาสังที
่ ่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คดีน้ี... ศาลปกครองชัน้ ต้นได้พพิ ากษา
เพิกถอนคาสังของผู
่
้อานวยการโรงเรียนที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ โดยให้ม ีผ ลย้อ นหลัง ไปถึง วัน ที่ค าสัง่ ดัง กล่ า วมีผ ล
ใช้บงั คับ โดยต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีในชัน้ อุทธรณ์
ของศาลปกครองสูงสุด ผูอ้ านวยการโรงเรียนได้มคี าสังเพิ
่ กถอน
ค าสัง่ ที่ ใ ห้ ผ้ ูฟ้ องคดี อ อกจากราชการ และให้ ผู้ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการในตาแหน่ งครูผ้ชู ่ วย โดยให้มีผลย้อนหลัง
ตัง้ แต่ วนั ที่ ถกู สังให้
่ ออกจากราชการ ดังนัน้ เมื่อ คาสังที
่ ่ให้
ผู้ฟ้อ งคดีอ อกจากราชการถู ก เพิก ถอนย้อ นหลังไปตัง้ แต่ ว นั ที่
ออกคาสังแล้
่ ว ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิได้กลับเข้ารับราชการไปปฏิบตั ิ

๑๑๖
หน้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวเช่นเดิม และได้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ ต่ าง ๆ ตามกฎหมายตัง้ แต่ ว นั ที่อ อกค าสัง่
ให้ออกจากราชการจนถึงวันที่กลับเข้าปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่ ง
ดังกล่ าว เสมือนกับผู้ฟ้ องคดีมไิ ด้ถู ก ค าสังให้
่ อ อกจากราชการ
ศาลจึงไม่จาต้องออกคาบังคับตามคาขอของผู้ฟ้องคดี (ผู้สนใจ
สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที ่ อบ. ๕๕/๒๕๖๐)
หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิ บตั ิ ราชการ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ม ีอานาจในการพิจารณา
ทางปกครองและวินิจฉัยเพื่อออกคาสังทางปกครอง
่
เช่น คาสัง่
ให้ออกจากราชการเพราะเหตุทุจริตการสอบ จะต้องมีการสืบสวน
สอบสวนเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงในเชิงประจักษ์และพยานแวดล้อม
ต่าง ๆ อย่างรอบด้านและเพียงพอมาประกอบการพิจารณาให้เป็ น
ทีย่ ุตแิ ละเชื่อได้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหามีพฤติกรรมตามทีถ่ ูกกล่าวหาจริง
หรือไม่ และให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาส
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย การใช้ดุลพินิจออกคาสัง่
ให้ออกจากราชการโดยอาศัยเพียงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงสถิติ
จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อออกคาสังโดยไม่
่
ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย คาสังให้
่ ออกจากราชการจึงเป็ น คาสังที
่ ่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็ นการกระทาละเมิดต่อเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั คาสัง่

๑๑๗
เรือ่ งที ่ ๑๖
มีมลทิ นมัวหมอง ... ไม่ต้องปรากฏหลักฐาน
ความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!!
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๐๖๗/๒๕๖๐
สาระสาคัญ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบนและสับเปลีย่ นตัว
ผู้ต้องหาชาวเมียนมาในคดียาเสพติด ซึง่ แม้ผลการสอบสวนจะ
ไม่ปรากฏประจักษ์พยานหรือไม่มพี ยานหลักฐานทีพ่ อฟั งได้อย่าง
ชัดเจนว่าเจ้าหน้าทีต่ ารวจเรียกร้องเงินจากผูต้ ้องหา แต่เมือ่ พยาน
บุคคลให้การต้องตรงกันว่าตารวจรายนี้ได้มกี ารพูดคุยและส่งคืน
รถยนต์ทยี ่ ดึ ไว้หรือมีส่วนรูเ้ ห็นในการยึดทรัพย์สนิ อืน่ ของผูต้ ้องหา
ซึง่ พฤติการณ์เชือ่ ได้ว่ามีส่วนร่วมรูเ้ ห็นอยู่ดว้ ยจริง อันถือว่ามีส่วน
พัวพันและเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยมิชอบ หากให้
รับราชการตารวจต่อไปอาจทาให้ประชาชนทัวไปขาดความศรั
่
ทธา
และเชือ่ ถือในการปฏิบตั ิห น้ าที ่ ประกอบกับกรณีทเี ่ กิดขึ้นเป็ น
ข่าวสาธารณะและคาบเกีย่ วถึงการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์
ชายแดนระหว่างประเทศ จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าทีต่ ารวจมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีทถี ่ ูกสอบสวนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่ ใช้บงั คับขณะนัน้ (ปั จจุบนั
เทียบเคียงได้กบั มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗) ดังนัน้ การทีผ่ ู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติมคี าสังให้
่

๑๑๘
เจ้าหน้ าทีต่ ารวจดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบ
ด้วยกฎหมายแล้ว
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การกระทาทีม่ ลี กั ษณะอันจะเข้าข่ายมีมลทินหรือมัวหมอง
ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชามีอานาจสังให้
่ เจ้าหน้าทีต่ ารวจออกจากราชการ
เพือ่ รับบาเหน็ จบ านาญเหตุ ทดแทนได้ต ามมาตรา ๑๐๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องปรากฏข้อเท็จจริง
ดังนี้ (๑) ได้ผ่านกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาก่อน
โดยมีก ารตัง้ ข้อ กล่ า วหาและได้แ สวงหาพยานหลัก ฐานตาม
กระบวนการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงโดยชอบแล้ว (๒) ผลการ
สอบสวนไม่ปรากฏประจักษ์พยานทีส่ ามารถลงโทษทางวินัยตาม
ข้อกล่าวหาได้ และ (๓) พยานหลักฐานมีความสอดคล้องตรงกัน
ทาให้น่าเชือ่ ว่า เจ้าหน้ า ทีต่ ารวจผู้ถูก กล่ าวหามีส่ ว นร่ว มรู้เ ห็น
อยู่ด้ว ยในการปฏิบตั ิห น้ าทีร่ าชการโดยมิชอบ หรือ มีส่ ว นร่ว ม
กระทาความผิดไม่ว่าในทางหนึง่ ทางใด

๑๑๙
มีมลทิ นมัวหมอง ... ไม่ต้องปรากฏหลักฐาน
ความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!!
ส่วนที่ ๑ ถูกให้ออกจากราชการ ... เพราะมีมลทิ นมัวหมอง
“ข้ า ราชการ” ต้อ งเป็ น ผู้ท่ีร กั ษาวินัย อย่างเคร่ง ครัด
เพื่อ ให้ส ามารถด ารงตนในราชการได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณของทางราชการ
หากข้าราชการผู้ใ ดไม่ ร ัก ษาวินั ยก็จะต้ อ งถู กลงโทษทางวินั ย
ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ ๑) โทษทางวิ นัยร้ายแรง ประกอบด้ว ย
การปลดออก และการไล่ออกจากราชการ และ ๒) โทษทางวิ นัย
ไม่ ร้ า ยแรง ประกอบด้ว ย การภาคทัณ ฑ์ ตัด เงิน เดือ น และ
ลดขัน้ เงินเดือน และหากการไม่รกั ษาวินัยนัน้ เป็ นความผิดตาม
กฎหมายบ้านเมือง ข้าราชการผูน้ นั ้ ก็จะต้องถูกลงโทษทางอาญา
อีกทางหนึ่งแยกต่างหากจากความผิดทางวินยั ด้วย ... ครับ
แต่ ก ระนั ้น ... หลายครัง้ ที่ ม ี ก ารลงโทษทางวิ นั ย
อัน เนื่ อ งมาจากการกระท าผิด ทางอาญา แต่ พ ยานหลักฐาน
ไม่เพียงพอจะรับฟั งว่ากระทาความผิดอาญา ศาลจึงไม่ลงโทษ
ทางอาญา ข้าราชการทีถ่ ูกลงโทษทางวินัยจึงมักจะกล่าวอ้างว่า
เมือ่ “ความผิดทางอาญาศาลยกฟ้ อง ก็ไม่ต้องรับผิดทางวิ นัย”

๑๒๐
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยเรือ่ งนี้ไว้อย่างนี้นะครับ... ว่า...
“...การลงโทษทางวินยั แตกต่างกับการลงโทษทางอาญา
โดยในคดีอ าญานัน้ ศาลจะพิพ ากษาลงโทษจ าเลยได้ต่ อ เมือ่
พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าจาเลยกระทาความผิดตามฟ้ องจริง
หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือยังเป็ นทีน่ ่ าสงสัยว่าจาเลย
กระทาความผิดหรือไม่ ศาลจะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้
จาเลยโดยพิพากษายกฟ้ อง ส่วนการลงโทษทางวินยั นัน้ แม้ผฟู้ ้ องคดี
จะมิได้กระทาความผิดทางอาญา แต่หากการกระทานัน้ ถือเป็ น
ความผิดทางวินัยแล้ว ผู้บงั คับบัญชาย่อมมีอานาจตามกฎหมาย
ทีจ่ ะลงโทษทางวินัยได้ …” (ค าพิพ ากษาศาลปกครองสูงสุ ดที ่
อ. ๓๘๔/๒๕๖๐)
ดัง นั น้ โทษทางวิ นั ย กับ โทษทางอาญา ... จึ ง เป็ น
คนละเรือ่ งกันครับ !
การให้ “ออกจากราชการ” เพราะคาสังปลดออกจาก
่
ราชการและคาสังไล่
่ ออกจากราชการเป็ นเรื่องการลงโทษทางวินัย
จากการที่ข้าราชการผู้นัน้ กระทาผิดวินัย ... ครับ แต่ มคี าสังให้
่
“ออกจากราชการ” อีกลักษณะหนึ่ง... คือ การออกจากราชการ
ทีไ่ ม่ใช่การลงโทษทางวินัย แต่เพราะมี “มลทิ นหรือมัวหมอง”
ในกรณีท่ถี ูกสอบสวนนัน้ หากจะให้ข้าราชการผู้นัน้ รับราชการ
ต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาก็อาจสังให้
่ ผนู้ นั ้
ออกจากราชการได้...

๑๒๑
การให้ อ อกจากราชการเพราะ “มี ม ลทิ นหรื อ
มัวหมอง” ... มีลกั ษณะอย่างไร
ฉบับ นี้ ไ ด้น าอุ ท าหรณ์ จากคดีปกครองมาให้ ศึกษากัน
นะครับ ... คดีน้ี เ ป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ การให้ข้า ราชการต ารวจ
ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ซึง่ เป็ น
กฎหมายทีใ่ ช้อยู่ในขณะกระทาความผิด ปั จจุบนั คือ มาตรา ๑๐๒
แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗)
มูลเหตุของคดีน้ ีเกิดจาก ร้อยตารวจเอก สอพินยา ตารวจ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งเมืองเมียนมา มีหนังสือถึงนายจะเด็ด
ผอ. กองกฎหมายยาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. แจ้งว่า มีขา้ ราชการ
ตารวจ ๓ นาย สมมติช่อื คือ ดาบเหี้ยม จ่าหาญ และจ่าแห้ว
มีพฤติการณ์เรียกรับสินบนและสับเปลีย่ นตัวผูต้ ้องหาคดียาเสพติด
สัญ ชาติเ มีย นมา ๓ คน และตรวจยึด รถเก๋ ง โทรศัพ ท์ม ือ ถือ
สร้อยคอ แหวน และเงินสด
จากนัน้ สานักงานตารวจแห่งชาติจงึ มีการตัง้ คณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง และผลการสืบสวนเห็นว่าคดีมมี ลู เป็ นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติจงึ มีคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการตารวจ ๓ นาย
และคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงพิจารณาแล้วเห็นว่า
พยานหลักฐานต่าง ๆ ฟังไม่ได้ว่าผู้ถกู กล่าวหากระทาความผิ ด

๑๒๒
อย่างร้ายแรง และไม่มมี ลทินหรือมัวหมองในกรณีทถ่ี ูกสอบสวน
จึงเห็นควรยุตเิ รือ่ ง
แต่ อ นุ กรรมการคณะกรรมการข้ าราชการตารวจ
เกีย่ วกับการดาเนิ นการทางวิ นัย ไม่เห็นด้วยครับ เพราะจาก
ประจักษ์พยานแม้จะยังรับฟั งได้ความไม่เพียงพอทีจ่ ะลงโทษถึง
ปลดออกหรือไล่ออกได้ แต่ตามพฤติการณ์เป็ นกรณีมมี ลทินหรือ
มัวหมองในกรณีทถี ่ ูกสอบสวน หากจะให้รบั ราชการต่อไปจะเป็ น
การเสียหายแก่ราชการ และคาบเกี่ยวถึงการกระทบกระเทือ น
ความสัมพันธ์ชายแดนระหว่างประเทศ จึงมีมติให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติสงให้
ั ่ ขา้ ราชการตารวจ ๓ นาย ออกจากราชการ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติจงึ ได้มคี าสังตามมติ
่
ดงั กล่าว
ข้าราชการตารวจ ๓ นาย จึงยืน่ อุทธรณ์คาสัง่ แต่อนุ กรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับการอุ ทธรณ์ ม ีมติใ ห้
ยกอุทธรณ์
ข้าราชการตารวจ ๓ นาย (ผู้ฟ้ องคดี) จึงฟ้ องผู้บญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๑) และคณะกรรมการข้าราชการ
ตารวจ (ผู้ถูกฟ้ องคดีที ่ ๒) ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสัง่
ให้ออกจากราชการ … ครับ
ส่ ว นที่ ๒ มี ม ลทิ นมัว หมอง ... ไม่ ต้ อ งปรากฏหลัก ฐาน
ความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!!
อย่างทีไ่ ด้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่า การให้ออกจากราชการ
เพราะเหตุ มมี ลทินหรือ มัว หมองนัน้ ไม่ใ ช่การลงโทษทางวินัย

๑๒๓
นะครับ แต่เป็ นกรณีท่ขี ้าราชการผู้หนึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยร้ายแรง แม้ผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงไม่ปรากฏพยาน
หลัก ฐานที่พ อจะฟั ง ลงโทษได้ แต่ ข้า ราชการผู้นั น้ ก็ไ ม่ไ ด้ร ับ
ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ดารงอยู่ในราชการต่อไปได้อกี ถ้าเปรียบ
ง่าย ๆ ก็เหมือนกับผู้ที่ล้มละลายในทางสังคมนัน่ แหละครับ
ผู้บงั คับบัญชาก็สามารถสังให้
่ ข้าราชการผู้นัน้ ออกจากราชการ
ได้ครับ
การกระทาที่จะมีลกั ษณะเข้าข่ายมีมลทินหรือมัวหมอง
ผูบ้ งั คับบัญชามีอานาจสังให้
่ ออกจากราชการได้… มีลกั ษณะอย่างไร
คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยไว้ว่า แม้พยานบุคคล
ไม่ใช่ประจักษ์พยานรูเ้ ห็นเหตุการณ์ขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามกับพวก
เรียกรับเงินผู้ต้องหา แต่เห็นว่าคาให้การของพยานต้องตรงกัน
เป็ นลาดับ จนฟั งได้ว่าได้มกี ารพูดคุยและส่งคืนรถยนต์ทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
ทัง้ สามทาการยึดหรือมีส่วนรู้เห็นในการยึดทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งหาก
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามกับพวกมิได้จบั กุมผูต้ อ้ งหาไว้ดาเนินคดีในความผิด
อาญาข้อหาใดแล้ว ก็ไม่มเี หตุท่จี ะยึดรถยนต์ไว้ ส่วนทรัพย์สนิ อื่น
หากผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามไม่ไ ด้เ อาไว้ ก็ไ ม่ม ีกรณีต้อ งคืนทรัพย์ส ิน
ให้แ ก่ก ัน แม้จะไม่มพี ยานหลัก ฐานที่พอฟั งได้อ ย่างชัดเจนว่า
ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สามเรีย กร้อ งเงิน จากผู้เ สีย หายทัง้ สาม อันเป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา แต่กม็ พี ยานหลักฐาน
ที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามจะต้องมีส่วนร่วมรู้เห็นอยู่ด้วย
ในการยึดทรัพย์สนิ และส่งคืนให้กบั ผูเ้ สียหายทัง้ สามจริง

๑๒๔
พฤติการณ์และการกระทาของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามถือได้ว่า
มีส่วนพัวพันและเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีส่ อบสวนการปฏิบตั หิ น้าที ่
ราชการโดยมิชอบ ซึง่ หากจะให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามรับราชการตารวจ
ทีม่ อี านาจหน้าทีใ่ นการจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายต่อไป ก็อาจ
ทาให้ประชาชนทัวไปขาดความศรั
่
ทธาและเชือ่ ถือในการปฏิบตั ิ
หน้ าที ข่ องผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สาม ซึง่ เป็ น ผลให้ ทางราชการ ได้ แ ก่
สานักงานตารวจแห่งชาติได้รบั ความเสียหาย
กรณีจงึ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีท่ถี ูกสอบสวน ซึ่งจะให้รบั ราชการต่อไปอาจจะเป็ นการ
เสียหายแก่ ท างราชการตามมาตรา ๕๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
ดังนัน้ การมีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามออกจากราชการ
จึงชอบแล้ว (ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่ อ. ๑๐๖๗/๒๕๖๐)
โดยสรุป... การกระทาที่จะมีล กั ษณะเข้าข่ายมีมลทิน
หรือมัวหมองทีผ่ บู้ งั คับบัญชามีอานาจสังให้
่ ออกจากราชการได้…
ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า... (๑) ต้องผ่านกระบวนการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงมาก่ อน คือ การตัง้ ข้อกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรงและแสวงหาพยานหลักฐานตามกระบวนการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (๒) โดยผลการสอบสวนไม่ปรากฏ
ประจัก ษ์ พ ยานที่จ ะลงโทษทางวินัย ตามข้อ กล่ า วหา (๓) แต่
พยานหลัก ฐานมีค วามสอดคล้อ งตรงกัน ท าให้เชื่อได้ว่ าผู้ถู ก

๑๒๕
กล่าวหามีส่วนร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยในเรื่องที่สอบสวน การปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการโดยมิชอบ หรือมีส่วนร่วมกระทาความผิดไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง... ครับ !!! อุทาหรณ์จากคดีปกครองนี้เป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึง
ความสาคัญในการรักษาวินัยของข้าราชการว่า ผู้ทเ่ี ป็ นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นอกจากจะต้องปฏิบตั ติ นให้อยู่ในขอบเขต
ไม่กระทาการใดทีเ่ ป็ นการละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและวินัย
ของข้าราชการแล้ว ก็ยงั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดความน่ าเชื่อถือ
และศรัทธาแก่ประชาชนทัวไปด้
่ วยครับ
อัน ที่จ ริง ... คดีน้ี ย งั มีป ระเด็น ที่น่ า สนใจอีก เรื่อ งหนึ่ ง
นะครับ... คือ “ปั ญหาความสงบเรีย บร้อยของประชาชน”
ซึง่ แม้ว่าคู่กรณีไม่ได้กล่าวอ้างหรือโต้แย้งไว้ในคดี ศาลปกครองก็ม ี
อานาจทีจ่ ะยกขึน้ มาวินิจฉัยได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ...เรือ่ งนี้ ถือ ว่ า มีค วามส าคัญ มาก
ต่อการอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้ กบั ประชาชน...
ตามหลักนิ ติธรรม... ครับ
ส่วนที่ ๓ รู้ทนั การให้ออกจากราชการตารวจ
โดยทัวไปแล้
่
วข้าราชการตารวจจะต้องออกจากราชการ
ก็เพราะเหตุถงึ แก่ความตาย เกษียณอายุราชการตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้าราชการ ลาออกจากราชการ หรือ
ถูกลงโทษวินัย อย่างร้ายแรงโดยการปลดออกหรือไล่อ อกจาก

๑๒๖
ราชการตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) (๓) และ (๕) แห่ ง
พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
นอกจากนี้ ก็ยงั มีเหตุ ใ นการออกจากราชการกรณีอ่ื น
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้อกี หลายกรณี กล่าวคือ (๑) ถูกสังให้
่
ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
(๒) ถูกสังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟั งผลการสอบสวน
พิจารณาทางวินยั (๓) ถูกสังให้
่ ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ
หรือ มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมาย (๔) ถู ก สัง่ ให้อ อกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน (๕) ถูกสังให้
่ ออกจาก
ราชการเพราะหย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
บกพร่องในหน้าทีร่ าชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ ง
ในอันที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ (๖) ถู กสังให้
่ ออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมัวหมองจากการถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
และ (๗) ถูกสังให้
่ ออกจากราชการเพราะถูกจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงทีส่ ุดให้จาคุกในความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน

๑๒๗
เรือ่ งที ่ ๑๗
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้หลักฐาน
สด. ๔๓ ปลอม !!!
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๗/๒๕๖๒
สาระสาคัญ
ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรซึง่ เป็ นต้นสังกัดมีคาสังให้
่ ขา้ ราชการ
ตารวจออกจากราชการ เนือ่ งจากขาดคุณสมบัตติ ามท้ายประกาศ
รับสมัครทีก่ าหนดให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด. ๔๓) โดยหลักฐาน
ทางทหารดัง กล่ า วถือ เป็ น พยานหลัก ฐานส าคัญ ทีต่ ้อ งยืน่ ใน
การสมัครสอบแข่งขัน เมือ่ ปรากฏตามรายงานการสืบสวนของ
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน
ได้แ จ้งผลการตรวจสอบว่าแบบ สด. ๔๓ ทีม่ กี ารนามายืน่ เพือ่
สมัครสอบนัน้ ไม่ใช่เอกสารทีท่ างราชการออกให้ และมีขอ้ ความ
ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง กรณีจงึ ถือว่ามิได้ มกี ารเข้ารับการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการและ
มิได้รบั ใบรับรองผลการตรวจเลือกตามแบบ สด. ๔๓ ทาให้เป็ น
ผู้ขาดคุ ณสมบัติและต้องถู กตัดสิทธิในการเป็ นผู้สอบแข่งขันได้
ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในประกาศรับสมัคร แม้ต่อมาพนักงานอัยการ
จะมีคาสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องข้าราชการตารวจรายนี้ ในข้อหาปลอม
และใช้เอกสารราชการแบบ สด. ๔๓ ปลอมก็ตาม แต่คาสังไม่
่ ฟ้อง

๑๒๘
ดังกล่าวรับฟั งได้เพียงว่าข้าราชการตารวจมิได้เป็ นผูป้ ลอมแปลง
เอกสารเท่านัน้ แต่ขอ้ เท็จจริงก็ยงั คงปรากฏว่าแบบ สด. ๔๓ ทีน่ ามา
ยืน่ นัน้ เป็ นเอกสารปลอม ดังนัน้ คาสังให้
่ ออกจากราชการจึงเป็ น
คาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. ผูส้ มัครสอบเข้ารับราชการหรือเข้าทางานในหน่ วยงาน
ของรัฐจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไป
ั่
และมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งตรงตามทีป่ ระกาศรับสมัคร
ก าหนดไว้ห รือ ไม่ โดยต้ อ งยืน่ และแสดงหลัก ฐานให้ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ซึง่ การใช้หลักฐานทางทหาร เช่น
แบบ สด. ๔๓ ปลอม หรือการใช้วุฒกิ ารศึกษาและเอกสารรับรอง
คุณ สมบัติประเภทอืน่ ปลอม ถือเป็ นการยืน่ เอกสารทีไ่ ม่ถูกต้อ ง
ครบถ้วน และอาจถูกตัดสิทธิในการสอบหรืออาจถูกสังให้
่ ออกจาก
ราชการอันเนือ่ งมาจากเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้
๒. การนาเอกสารปลอมมายืน่ เป็ นหลักฐานในการสมัครสอบ
แม้ว่าผูใ้ ช้เอกสารดังกล่าวจะไม่ได้เป็นผูก้ ระทาการปลอมด้วยตนเอง
หรือมิได้มสี ่ว นรู้เห็นในขัน้ ตอนของการปลอมแปลง หรือแม้ว่า
พนักงานอัยการจะมีคาสังไม่
่ ฟ้องผูส้ มัครในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
แต่ ก ารนาเอกสารปลอมมายืน่ เป็ นหลัก ฐานในการสมัค รสอบ
ย่อมถือว่าบุคคลนัน้ ขาดคุณสมบัตติ ามประกาศรับสมัคร

๑๒๙
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้ หลักฐาน
สด. ๔๓ ปลอม !!!
ส่วนที่ ๑ ชายไทยทุกคนต้องเป็ นทหาร
“ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร” วลีอมตะทีเ่ ชื่อว่าหลายท่าน
คงเคยได้ย ิน ได้ฟั ง หรือ ประสบพบมากับ ตนเอง ซึ่ง ก็ม าจาก
บทบัญ ญัติม าตรา ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ับ ราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่บญ
ั ญัตวิ ่า “ชายทีม่ สี ญ
ั ชาติเป็ นไทยตามกฎหมาย
มีหน้าทีร่ บั ราชการทหารด้วยตนเองทุกคน”
บทบัญญัตดิ งั กล่าว หลายท่านอาจคุน้ ๆ เพราะเคยเป็ น
ประเด็นร้อนทางการเมืองทีถ่ ูกหยิบยกขึน้ มาใช้อภิปรายหาเสียง
เลือกตัง้ กันอย่างเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดมันในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ซึง่ มีทงั ้
ฝ่ ายทีเ่ ห็นว่าต้องยกเลิกบทกฎหมายโดยไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหาร
อีกต่อ ไป ให้ค งเหลือแต่เพียงผู้ท่สี มัครใจเข้ารับราชการทหาร
เท่านัน้ ส่วนอีกฝ่ ายก็พยายามโน้มน้าวให้เห็นถึงเหตุผลความจาเป็ น
ของการเกณฑ์ทหารเพื่อมาเป็ นกาลังสาคัญในการปกป้ องบ้านเมือง
แล้วยังฝึกความอดทนมีระเบียบวินยั ให้กบั ชายไทย ... และอภิปราย
ยาวกันไปถึงการอ้างอิงระบบการรับราชการทหารของต่างประเทศ
ซึ่งก็มที งั ้ ระบบบังคับให้บุคคลต้องเป็ นทหารราว ๒๐ กว่าประเทศ
เช่น ไทย เกาหลีใ ต้ นอร์เ วย์ สวิต เซอร์แลนด์ อิส ราเอล หรือ
สิงคโปร์ เป็ นต้น และมีบางประเทศทีก่ าหนดให้ทงั ้ ชายและหญิง

๑๓๐
ต้ อ งเป็ น ทหารนะครับ นอกนั ้น ก็จ ะเป็ น ระบบสมัค รใจอย่ า ง
สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรังเศส
่ และญีป่ ่ นุ เป็ นต้น
เอาละ ... การวิพากษ์วจิ ารณ์แสดงความเห็นถือเป็ นเรื่อง
ปกติของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยครับ ! เบือ้ งต้นขอให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั นี้สกั เล็กน้ อย
เพราะเกี่ยวข้องกับอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่นามาเล่าสู่กนั ฟั ง
ในฉบับนี้
อย่างที่เรียนให้ทราบไปตอนต้นว่า กฎหมายกาหนดให้
ชายไทยทุกคนต้องเป็ นทหารโดยเริม่ แรกชายไทยทีม่ อี ายุย่างเข้า
๑๘ ปี ต้องไปแสดงตนเพือ่ ลงบัญชีทหารกองเกิน โดยทางราชการ
จะออกหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน หรือ สด. ๙ ให้ไว้เป็ นหลักฐาน
แสดงว่าบุคคลนัน้ ได้ทาการลงทะเบียนทหารกองเกินแล้ว
ต่อมา เมือ่ บุคคลนัน้ มีอายุครบ ๒๑ ปี บริบูรณ์ ก็จะได้รบั
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือ สด. ๓๕ ในช่วงนี้หากบุคคลใด
มีเหตุทต่ี ้องได้รบั การผ่อนผัน เช่น อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน
ก็สามารถขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารออกไป
ก่อนได้ แต่ถ้าไม่มเี หตุให้ผ่อนผันก็จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
เข้ากองประจาการ หรือการเกณฑ์ทหารนัน่ เองครับ นอกจากนี้
ก็ยงั มีกรณีของนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ทีส่ าเร็จหลักสูตรตัง้ แต่
ชัน้ ปี ท่ี ๓ ขึน้ ไป ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ในการเกณฑ์ทหาร หากผู้ ใดสมัค รเข้าเป็ นทหารหรือ
จับ สลากได้ “ใบแดง” จะได้รบั หมายนัด เข้า รับ ราชการทหาร

๑๓๑
กองประจาการ (สด. ๔๐) และเมือ่ พ้นจากราชการทหารก็จะได้รบั
สมุดประจาตัวทหารกองหนุ นประเภทที ่ ๑ (สด. ๘) แต่ในกรณีที ่
จับสลากได้ “ใบดา” หรือตรวจร่างกายไม่ผ่านก็จะได้รบั ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(สด. ๔๓) เพือ่ แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว
โดยเอกสาร สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ ข้างต้นนัน้ ก็เป็ นหลักฐาน
สาคัญว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ซึง่ ในปั จจุบนั การเข้ารับ
ราชการหรือเข้าทางานในหน่ วยงาน รวมถึงบริษทั ห้างร้านต่าง ๆ
ก็มกั จะมีเงื่อนไขที่ว่าผู้สมัครจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
แต่กจ็ ะมีบางคนหัวใสใช้ทางลัดนาเอกสารปลอมมาเป็ น หลักฐาน
การสมัครงาน โดยเฉพาะกรณี สด. ๔๓ ปลอมที่เคยเป็ นข่าว
ตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครัง้ ทาให้หน่ วยงานต้นสังกัดหรือ
นายจ้างต้องตามไปตรวจสอบกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกันจนวุ่น
ไปหมดเลยครับ
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจของเรือ่ งนี้จงึ เกีย่ วกับการใช้ “สด. ๔๓
ปลอม” เป็ นหลักฐานในการสมัครเข้ารับราชการครับ !!!
ส่วนที่ ๒ ถูกให้ ออกจากราชการเพราะใช้ หลักฐาน สด. ๔๓
ปลอม !!!
หลายท่านอาจสงสัยว่า ทาไม ? สด. ๘ หรือ สด. ๔๓
จึงมีความสาคัญถึงกับต้องกาหนดเป็ นเงื่อนไขการสมัครเข้ารับ
ราชการหรือ ท างานในที่ต่ า ง ๆ นั น่ เป็ นเพราะส่ ว นราชการ
หน่ วยงานของรัฐ หรือบริษทั ห้างร้าน ต่างก็อยากจะรับบุคลากร

๑๓๒
ที่ไม่มภี าระการเกณฑ์ทหารแล้วนัน่ เอง ด้วยความที่หน่ วยงาน
เหล่ า นี้ ก ลัว ว่ า ถ้า บุ ค ลากรที่ร ับ เข้า ท างานแล้ว ต่ อ มาต้อ งถู ก
เกณฑ์ไปเป็ นทหาร ก็อ าจทาให้เกิดความยุ่งยากหรือ เสียหาย
แก่ระบบงานของตนได้ ซึง่ เอกสารเหล่านี้เองทีแ่ สดงว่าบุคคลทีม่ ี
ชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารเป็ นผู้ท่ผี ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
แต่ ด้ ว ยเหตุ ท่ี ส ัง คมปั จจุ บ ัน มีก ารแข่ ง ขัน ที่ สู ง มาก
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานมีน้อยกว่าจานวนของคนหางาน ทาให้มี
บางคนที อ่ ยากท างานดี แ ต่ มี คุณ สมบัติ ไ ม่ ค รบ จึ ง อาศัย
ช่ อ งทางลัด โดยการใช้ เ อกสารยื น ยัน คุ ณ สมบัติ ปลอม
ในการสมัครเข้าทางานทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาจ
ไม่เฉลียวใจว่าจะถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบในภายหลัง
อย่างเช่นอุทาหรณ์จากคดีปกครองในฉบับนี้ เป็ นกรณี
ของกระทาชายนายธนู ซ่ึง ไปสมัค รสอบแข่ ง ขัน เพื่อ เข้า เป็ น
ข้าราชการตารวจตามประกาศตารวจภูธรภาค ๗ เรื่อง รับสมัคร
และสอบแข่ง ขัน บุ ค คลภายนอกผู้ม ีวุ ฒ ิป ริญ ญาตรีเ พื่อ บรรจุ
และแต่ ง ตัง้ เป็ น ข้า ราชการต ารวจชัน้ ประทวน พ.ศ. ๒๕๕๓
และได้รบั การแต่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผู้บงั คับหมู่ งานป้ อ งกัน
ปราบปราม สถานีตารวจภูธรในจังหวัดแห่งหนึ่ง
ต่อมา ผู้บงั คับการตารวจภูธรต้ นสังกัดได้ มีคาสังให้
่
นายธนูออกจากราชการ เนื อ่ งจากนายธนูใช้ สด. ๔๓ ปลอม
เป็ นเอกสารในการสมัครสอบเข้ารับราชการตารวจ จึงเป็ น

๑๓๓
ผู้ข าดคุณ สมบัติและต้ อ งถูกตัด สิ ท ธิ ในการเป็ นผู้ส อบได้
ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในประกาศตารวจภูธรภาค ๗ ดังกล่าว
พร้อมทัง้ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี
อาญากับนายธนูในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการ สด. ๔๓
ปลอมด้ วย แต่ ภายหลังพนั กงานอัยการมีค าสัง่ ไม่ ฟ้ องนายธนู
เนือ่ งจากไม่มพี ยานหลักฐานใดยืนยันว่านายธนูเป็ นผู้ปลอมแปลง
เอกสารดังกล่าว
นายธนู จงึ มายื่นฟ้ องสานักงานตารวจแห่งชาติกบั พวก
รวม ๔ ราย ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคาสังให้
่ ออกจาก
ราชการดังกล่ าว และมติของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ
ทีใ่ ห้ยกอุทธรณ์ของตนเอง
คดี จ ึง มีป ระเด็ น ส าคัญ ที ต่ ้ อ งพิ จ ารณาว่ า การยื น่
หลัก ฐาน สด. ๔๓ ปลอม เพื อ่ สมัค รสอบแข่ ง ขัน เข้ า รับ
ราชการตารวจของนายธนู ถือว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติการ
เข้ารับราชการตารวจตามประกาศตารวจภูธรภาค ๗ หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดพิ จารณาแล้วสรุปได้ ว่า การสอบ
แข่ง ขัน ครัง้ นี้ม ีเ งื่อ นไขส าคัญ ประการหนึ่ ง คือ ทหารกองเกิน
ที่ผ่ านการเกณฑ์ทหารต้อ งยื่น สด. ๔๓ มาเป็ นหลักฐานด้ว ย
ซึ่งนายธนู ก็ได้ย่นื สด. ๔๓ ของตนเองในการสมัครแล้ว ต่อมา
คณะอนุ กรรมการพิจารณาประวัติและภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งในการสอบแข่งขันดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติว่า นายธนู
เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตารวจ เนื อ่ งจาก

๑๓๔
ได้ตรวจสอบกับหน่ วยบัญชาการรักษาดิ นแดนพบว่า นายธนู
ไม่ เ คยไปแสดงตนเพื อ่ รับหมายเรี ย กและหรื อ ไม่ เข้ า รับ
การตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ า รับ ราชการทหารกอง
ประจาการ ดังนัน้ ใบ สด. ๔๓ ของนายธนูจึงไม่ใช่ เอกสาร
ทีท่ างราชการออกให้ (พูดง่าย ๆ ก็คอื “สด. ๔๓ ปลอม” นันเอง)
่
ดังนัน้ สด. ๔๓ ของนายธนูจงึ ไม่สามารถใช้เป็ นเอกสาร
หลักฐานยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นายธนู จงึ เป็ น
ผู้ขาดคุ ณสมบัติและต้องถู กตัดสิทธิในการเป็ นผู้สอบแข่งขัน ได้
ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในประกาศตารวจภูธรภาค ๗
ส่ ว นกรณี ท่ีน ายธนู ต่ อ สู้ ว่ า พนั ก งานอัย การมีค าสัง่
ไม่ฟ้องตนเอง เนื่องจากไม่มพี ยานหลักฐานใดยืนยันว่าตนเอง
เป็ นผู้ปลอมแปลง สด. ๔๓ ฉบับนี้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า
คาสังไม่
่ ฟ้องของพนักงานอัยการรับฟั งได้เพียงว่านายธนู มไิ ด้
เป็ นผูป้ ลอมแปลงเอกสาร แต่ขอ้ เท็จจริงก็ยงั คงปรากฏว่า สด. ๔๓
ทีน่ ายธนู นามายืน่ แสดงเพือ่ ใช้ในการสมัครเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ งเป็ นเอกสารปลอม จึงเป็ นการยืน่ เอกสาร
ทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วนตามท้ายประกาศตารวจภูธรภาค ๗
ดังนัน้ คาสังให้
่ นายธนูออกจากราชการตามมาตรา ๙๘
แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติของ
คณะกรรมการข้าราชการตารวจที่วนิ ิจฉัยว่านายธนู ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัค รสอบแข่ ง ขัน บุ ค คลภายนอกผู้ ม ี วุ ฒ ิป ริญ ญาตรี

๑๓๕
เพื่อบรรจุและแต่ งตัง้ เป็ นข้าราชการต ารวจ เนื่ องจาก สด. ๔๓
ที่นามายื่นแสดงไม่ใช่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ จึงเป็ นคาสัง่
และมติทช่ี อบด้วยกฎหมายแล้ว
อุทาหรณ์ในคดีปกครองเรื่องนี้ชดั เจนครับว่า นอกจาก
ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่ าเป็ นผู้ม ีคุ ณสมบัติหรือไม่ และมีคุ ณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ งตรงตามประกาศสอบ โดยยื่นและแสดง
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว การใช้ สด. ๔๓ ปลอม รวมไปถึง
วุฒกิ ารศึก ษาหรือ เอกสารรับรองคุ ณ สมบัติปลอมประเภทอื่น
เพื่อรับรองหรือยืนยันว่าตนเองเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนด ถือเป็ นการยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน อันเป็ น การ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าผู้ใช้เอกสารดังกล่าวจะไม่ได้
เป็ นผู้กระทาการปลอมเอกสารด้วยตนเอง หรือมีส่วนรู้เห็นในการ
ปลอมแปลงเอกสารนัน้ แต่การนา “เอกสารปลอม” ดังกล่าวมาใช้
ก็ถือว่ าบุ ค คลนัน้ ไม่ ไ ด้เ ป็ น ผู้ม ีคุ ณ สมบัติต ามที่ก ฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับก าหนด จึงเป็ นเหตุ ให้ต้อ งถู กสังให้
่ อ อกจาก
ราชการหรือถูกเลิกจ้างเช่นเดียวกับกรณีตามอุทาหรณ์น้ี... อ่อ !
เกือบลืมไปครับ ท่านสัสดีฝากมาเรียนท่านผูอ้ ่านว่ า ใบ สด. ๔๓
ทีถ่ ูกต้องจะต้องรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันและ
สถานที่ตรวจเลือกทหารเท่านัน้ หากไปนัดรับกันนอกรอบหรือ
รับกับบุคคลอื่น แม้จะมีลกั ษณะหน้าตาเหมือน สด. ๔๓ ของจริง
แต่ก็ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจ “เป็ นของเลียนแบบ” ที่จะใช้
เป็ นหลักฐานยืนยันตามกฎหมายไม่ได้ครับ...

๑๓๖
(ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่ อบ. ๗/๒๕๖๒)
ส่วนที่ ๓ รู้ทนั การบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการตารวจ
ผูท้ จ่ี ะได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการตารวจต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์ (๓) เป็ นผู้เลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(๔) ไม่เ ป็ นข้าราชการการเมือ ง ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือ ง
สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น (๕) ไม่เ ป็ น ผู้ด ารง
ต าแหน่ ง ใด ๆ ในพรรคการเมื อ ง (๖) มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ ม ี
ลักษณะต้องห้ามอื่นตามทีก่ าหนดในกฎ ก.ตร. หรือตามประกาศ
รับสมัค รสอบ และหากภายหลัง ปรากฏว่าผู้ได้รบั บรรจุเข้าเป็ น
ข้า ราชการต ารวจผู้ใ ดขาดคุ ณ สมบัติห รือ มีล ัก ษณะต้อ งห้า ม
หรือขาดคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งตามกฎหมายตัง้ แต่
ก่อนได้รบั การบรรจุ ให้ผมู้ อี านาจบรรจุและแต่งตัง้ สังให้
่ ออกจาก
ราชการได้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๙๘ แห่ ง
พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๓๗
เรือ่ งที ่ ๑๘
ให้รองอธิ การบดีพ้นตาแหน่ ง ...
ต้องสอบสวนก่อนหรือไม่
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๕๒/๒๕๖๒
สาระสาคัญ
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ รองอธิการบดีตามคาแนะนา
ของอธิการบดี ต่อมา อธิการบดีมคี วามประสงค์จะเปลีย่ นแปลง
รองอธิก ารบดี จึง เสนอต่ อ สภามหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ ถ อดถอน
ออกจากตาแหน่ง โดยการแต่งตัง้ และถอดถอนรองอธิการบดีถอื เป็ น
อานาจของอธิการบดีทจี ่ ะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ บุคคล
ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามกฎหมายและทีต่ นไว้วางใจให้เป็ นรองอธิการบดี
เพือ่ มาเป็ น ผู้ ช่ ว ยในการบริห ารงานของตน และหากต่ อ มา
อธิการบดีได้หมดความไว้วางใจต่อผูน้ ัน้ แล้ว ก็สามารถเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งได้เ ช่นกัน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการลงโทษ นอกจากนี้ เหตุทที ่ าให้อธิการบดี
เสือ่ มหรือหมดความไว้วางใจลง ก็ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการกระทา
หรือ พฤติก ารณ์ ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ ่งโดยเฉพาะเจาะจง แต่ อาจ
จะเป็นการกระทาหรือพฤติการณ์โดยรวมก็ได้ และแม้รองอธิการบดี
จะไม่ ม ีค วามผิด อธิก ารบดีก็ ม ีอ านาจทีจ่ ะเสนอปรับ เปลีย่ น
รองอธิก ารบดีต ามทีเ่ ห็นว่ าเหมาะสมได้โ ดยไม่จาต้อ งท าการ
สอบสวนว่าสมควรถอดถอนจากตาแหน่ ง หรือไม่ ดังนัน้ คาสัง่
สภามหาวิทยาลัยทีใ่ ห้รองอธิการบดีพน้ จากตาแหน่งจึงชอบแล้ว

๑๓๘
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. โดยทัวไปแล้
่
ว คาสังทางปกครองที
่
อ่ าจกระทบถึงสิทธิ
ของคู่กรณี เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคาสังต้
่ องให้ค่กู รณีได้มโี อกาสโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคาสัง่ ซึง่ กรณีของคาสัง่
ให้พน้ จากตาแหน่งนัน้ แม้จะเป็นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อันมีผลกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี แต่กถ็ อื เป็ นข้อยกเว้นทีไ่ ม่จาต้อง
รับฟั งคู่กรณีก่อนออกคาสัง่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ดังเช่นกรณีคาสังถอดถอนรองอธิ
่
การบดี
มหาวิท ยาลัย ซึง่ เป็ นไปในท านองเดีย วกัน กับ การทีผ่ ู้บ ริห าร
ท้องถิน่ มีคาสังถอดถอนรองผู
่
้บริหารท้องถิน่ ทีป่ รึกษาผู้บริหาร
ท้องถิน่ และเลขานุการผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒. การแต่ ง ตัง้ บุ ค คลให้ด ารงต าแหน่ ง ใดทีเ่ กิด ขึ้น จาก
ความไว้วางใจของผูด้ ารงตาแหน่ งตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยไม่ม ี
กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก อยูภ่ ายใต้แนวความคิดเดียวกัน
คือ การแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเหลือในการปฏิบตั หิ น้าที ่ ซึง่ ต้องแต่งตัง้ จาก
บุคคลทีต่ นให้ความไว้วางใจ และเมือ่ หมดความไว้วางใจก็สามารถ
ถอดถอนได้ เพราะเหตุว่าหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงตาม
กฎหมายไม่ใ ช่ของผู้ไ ด้รบั การแต่ งตัง้ แต่ เ ป็ นของผู้เ สนอให้ม ี
การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ หากผู้เสนอให้ มกี ารแต่งตัง้ พ้นจากตาแหน่ ง
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ย่อมต้องพ้นจากตาแหน่งตามไปด้วย

๑๓๙
ให้รองอธิ การบดีพ้นตาแหน่ ง ...
ต้องสอบสวนก่อนหรือไม่
ส่ ว นที่ ๑ การเข้ า สู่ ต าแหน่ งและพ้ น จากต าแหน่ งของ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
เดือ นกัน ยายนของทุ ก ปี ถื อ เป็ นเดือ นสุ ด ท้ า ยของ
ปี งบประมาณเดิมเพื่อเริม่ เข้าสู่ปีงบประมาณถัดไปในเดือนตุลาคม
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่ครบอายุเกษียณราชการตามที่กฎหมายกาหนด
ก็เป็ นอันต้องพ้นจากราชการเมือ่ สิน้ ปี งบประมาณ ส่วนเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีย่ งั คงอยูใ่ นราชการ ก็คงปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ต่อไปด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ
การทีข่ า้ ราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐคนหนึ่งรับราชการ
มาจนถึงจุดหมายปลายทาง คือ การเกษียณอายุราชการ จึงเป็ น
ความภาคภูมใิ จอย่างที่สุ ดประการหนึ่ง และยังเป็ นบทพิสูจน์
ให้เ ห็น ว่ า เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ผู้นั น้ ไม่เ คยถู ก กล่ า วหาว่ า กระท า
ความผิดและถูกลงโทษจนถึงขัน้ ต้องจบชีวติ ราชการก่อนเวลา
อันควร !
กล่าวมาถึงตรงนี้ ก็อ ยากจะเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ
ซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้ถึงระบบบริหารงานบุค คลภาครัฐ
เกีย่ วกับการเข้าสู่ตาแหน่งของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ โดยหลักการ
ทัวไปแล้
่
ว กฎหมายกาหนดให้ มีกระบวนการสรรหา บรรจุ

๑๔๐
และแต่ งตัง้ ตามที ก่ ฎหมายเกี ย่ วกับการบริ หารงานบุคคล
ของเจ้ า หน้ าที ข่ องรัฐ แต่ ล ะประเภทก าหนด รวมไปถึ ง
กระบวนการให้ พ้ นจากตาแหน่ ง ไม่ ว่าจะกาหนดโดยการ
เกษี ย ณอายุ ร าชการ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง หรื อ
แม้ ก ระทัง่ สิ้ นสุ ด ระยะเวลาการจ้ า งตามสัญ ญาจ้ า ง เช่ น
๑. กรรมการองค์ก รอิส ระที่ก ฎหมายก าหนดให้เ ข้าสู่ต าแหน่ ง
โดยการสรรหา และพ้นจากต าแหน่ งเมื่อครบวาระหรือมีเหตุ อ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด ๒. ตุ ลาการศาลปกครองเข้าสู่ต าแหน่ ง
โดยการคัดเลือก และพ้นจากตาแหน่ งเมื่อเกษียณอายุราชการ
หรือมีเหตุอ่นื ตามที่กฎหมายกาหนด หรือ ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็ นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ (ไม่รวมถึงพนักงาน
ราชการตามสัญ ญาจ้าง) เข้า สู่ต าแหน่ งโดยการคัดเลือ กหรือ
สอบแข่งขัน และพ้นจากตาแหน่ งเมื่อเกษียณอายุราชการหรือ
มีเหตุอ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
สาหรับเหตุอ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนดทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
ได้แก่ ตาย ลาออก ถูกสังให้
่ ออก หรือถูกสังลงโทษปลดออกหรื
่
อ
ไล่ออก โดยในสองกรณีหลังนี้ต้องมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนและลงโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนดเท่านัน้ ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าโดยทัวไปแล้
่
ว การเข้าสู่ตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ งของ
เจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ ต้ อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธ ีก ารของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การให้ พ้ นจากตาแหน่ งที ไ่ ม่ ได้
เกิ ดขึ้ นจากความตายหรื อความสมัครใจลาออก ก็จะต้ อง

๑๔๑
ปรากฏว่ ามีเหตุทีห่ ย่ อนสมรรถภาพหรือมีมลทิ นมัวหมอง
ที ไ่ ม่อาจให้ อยู่ในราชการต่ อไปได้ หรือมีความผิ ดและถูก
ลงโทษทางวิ นัย อันเป็ นหลักประกันที ส่ าคัญประการหนึ ่ง
ในด้านความมันคงทางอาชี
่
พของเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐ
แต่จะมีเจ้าหน้ าที ข่ องรัฐบางประเภทหรือบางตาแหน่ ง
ที่กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตาแหน่ งเอาไว้แตกต่าง
จากที่อ ธิบ ายไว้ ข้า งต้ น กล่ า วคือ ไม่ ต้ อ งผ่ า นการสรรหา
คัดเลือก หรือสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่ งตัง้ !!! หากแต่
เข้ามาโดยความไว้วางใจของผู้ดารงตาแหน่ งตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขานุ การหรือที่ปรึกษา
รัฐมนตรี เลขานุ ก ารหรือที่ปรึกษาของตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ
รวมถึงกรรมการองค์กรอิสระต่าง ๆ แม้กระทังรองนายกเทศมนตรี
่
หรือรองอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็ นต้น
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจของเรือ่ งนี้จงึ มีอยู่ว่า เจ้าหน้ าทีข่ องรัฐ
ทีแ่ ต่งตัง้ โดยอาศัยความไว้วางใจ อาจถูกสังให้
่ พ้นจากตาแหน่ ง
เพราะหมดความไว้วางใจได้หรือไม่ ???
ส่ วนที่ ๒ ให้ ร องอธิ การบดี พ้ นต าแหน่ ง ... ต้ อ งสอบสวน
ก่อนหรือไม่
มีอุ ท าหรณ์ จ ากคดีป กครองที่น่ า สนใจเกี่ ย วกับ การ
ให้พ้นจากตาแหน่ งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
มาฝากท่านผูอ้ ่านครับ

๑๔๒
เรื่องก็มอี ยู่ว่า นายสอนเป็ นอาจารย์สงั กัดมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่ งหนึ่ง ได้ร บั แต่ งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ ง รองอธิก ารบดี
และยังอยู่ในวาระการดารงต าแหน่ ง ต่ อมา สภามหาวิทยาลัย
ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นายสอนพ้นจากตาแหน่ งรองอธิการบดีตามที ่
อธิการบดีเสนอ จากนัน้ สภามหาวิทยาลัยได้มคี าสังให้
่ นายสอน
พ้นจากตาแหน่งดังกล่าว
นายสอนจึงได้ยืน่ ฟ้ องสภามหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้ องคดี)
ต่อศาลปกครอง เนื่องจากเห็นว่าตนเองไม่มปี ั ญหาหรือมีขอ้ บกพร่อง
อื่นใดที่ส มควรถอดถอนออกจากต าแหน่ งรองอธิการบดี โดย
ขอให้ศาลเพิ กถอนคาสังสภามหาวิ
่
ทยาลัยดังกล่าว
คดี จ ึ ง มี ป ระเด็ น ที ่จ ะต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การสั ง่ ใ ห้
รองอธิ การบดี พ้นจากตาแหน่ งต้ องมีการกระทาความผิ ด
และต้ อ งท าการสอบสวนหรื อ ตรวจสอบว่ า สมควรจะ
ถอดถอนก่อนหรือไม่ ???
ศาลปกครองสูงสุดพิ จารณาแล้วเห็นว่า สภามหาวิทยาลัย
ได้แต่งตัง้ ให้นายสอนดารงตาแหน่ งรองอธิการบดีตามคาแนะนา
ของอธิการบดี ต่อมา อธิการบดีมคี วามประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลง
รองอธิการบดี เนื่องจากมีรองอธิการบดีลาออกจากตาแหน่ ง ๑ ราย
จึงจาเป็ นต้องปรับปรุงการมอบหมายงานให้กบั รองอธิการบดีใหม่
ประกอบกับเพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพในการกากับดูแล ตลอดจน
เกิดความคล่องตัวในการตัดสินใจและการสังการ
่
จึงนามาสู่การ
ดาเนินการออกคาสังที
่ เ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้ องคดีน้ี

๑๔๓
เมือ่ อธิ การบดีมีอานาจที จ่ ะเสนอให้ สภามหาวิ ทยาลัย
แต่ ง ตัง้ บุค คลใดบุค คลหนึ ่ง ซึ ง่ มี คุณ สมบัติต ามกฎหมาย
และที ต่ นไว้ วางใจให้ เป็ นรองอธิ การบดี เพื อ่ มาเป็ นผู้ช่วย
ในการบริ หารงานของอธิ การบดี หากต่ อมาอธิ การบดี ได้
หมดความไว้ วางใจต่ อรองอธิ การบดี ผ้นู ั น้ แล้ ว ก็สามารถ
เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย เพื อ่ ให้ ถอดถอนผู้นัน้ ออกจาก
ตาแหน่ งรองอธิ การบดี ไ ด้ เช่ นกัน ซึ ง่ ไม่ อาจถือ ได้ ว่าเป็ น
การลงโทษรองอธิ การบดีผน้ ู ัน้
นอกจากนี้ การกระทาหรือพฤติการณ์ของรองอธิการบดี
ทีเ่ ป็ นเหตุให้อธิการบดีเสื่อมหรือหมดความไว้วางใจลง ก็ไม่จาเป็ น
ต้องเป็ นการกระทาหรือพฤติการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
เจาะจง แต่อาจจะเป็ นการกระทาหรือพฤติการณ์ของรองอธิการบดี
ผูน้ นั ้ โดยรวมก็ได้
การที่ส ภามหาวิท ยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี
เห็นว่ า มีค วามจ าเป็ นต้ อ งปรับปรุ งการมอบหมายงานให้กับ
รองอธิการบดีและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมากกว่า
แม้ น ายสอนจะไม่ มี ค วามผิ ด แต่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย โดย
ค าแนะน าของอธิ ก ารบดี ก็มี อ านาจตามมาตรา ๑๗ (๑๐)
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นรองอธิ การบดี
ตามที เ่ ห็น ว่ า เหมาะสมได้ โ ดยไม่ จ าต้ อ งท าการสอบสวน
หรือตรวจสอบว่ าสมควรจะถอดถอนหรือไม่ ดังนัน้ คาสัง่

๑๔๔
สภามหาวิทยาลัยที่ให้นายสอนพ้นจากตาแหน่ งรองอธิการบดี
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ขอเรียนให้ทราบเพิม่ เติมว่า โดยทัวไปแล้
่
วคาสังทางปกครอง
่
ทีอ่ าจกระทบสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคาสังต้
่ องให้ค่กู รณี
ได้มโี อกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสัง่ ซึง่ ในกรณี
ของคาสังให้
่ พ้นจากตาแหน่ ง แม้จะเป็ นคาสังทางปกครองที
่
อ่ าจ
กระทบสิทธิของคู่กรณี แต่ ม ีข้อยกเว้น ที่ไม่ จ าเป็ นต้ องรับฟั ง
คู่กรณี ก่อนออกคาสัง่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ครับ
สาหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองนี้ใ กล้เคียงกับกรณีท่ี
นายกเทศมนตรีมคี าสังถอดถอนรองนายกเทศมนตรี
่
รวมทัง้
ที่ป รึก ษาหรือ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรีใ ห้พ้น จากต าแหน่ ง
ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยไว้ในทานองเดียวกันว่า นายก
เทศมนตรีมดี ุลพินิจทีจ่ ะแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล
ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม และเป็ นผู้ทต่ี นไว้วางใจ
ให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว เพื่อให้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ของเทศบาล และสามารถถอดถอนหรือสังให้
่ พน้ จากตาแหน่ งได้
เมือ่ ตนหมดความไว้วางใจ (เทียบเคียงจากคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๘๘๔/๒๕๕๙)

๑๔๕
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งใด
ทีเ่ กิดขึน้ จากความไว้วางใจของผู้ดารงตาแหน่ งตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยไม่มกี ระบวนการสรรหาคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ าย
การเมือง ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารสถานศึกษาก็ตาม ต่างก็อยู่
ภายใต้ แ นวความคิด เดีย วกัน คื อ การแต่ ง ตัง้ ผู้ช่ ว ยเหลื อ
ในการบริ หารราชการหรือปฏิ บตั ิ หน้ าที ่ ก็ต้องแต่ งตัง้ จาก
บุคคลทีต่ นให้ความไว้วางใจ เมือ่ หมดความไว้วางใจก็สามารถ
ให้ พ้ น จากต าแหน่ งได้ เหตุ ว่ า หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
โดยตรงตามกฎหมายไม่ใช่ของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ หากแต่เป็ นของ
ผูเ้ สนอแต่งตัง้ และหากผูเ้ สนอแต่งตัง้ พ้นจากตาแหน่ ง ผูช้ ่วยเหลือ
ทัง้ หลายก็ต้องพ้นจากตาแหน่ งไปด้วย ดังนัน้ ผู้ทไ่ี ด้รบั แต่งตั ง้
ให้ดารงต าแหน่ งประเภทดังกล่ าวก็ไ ม่ค วรยึดติดกับต าแหน่ ง
โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า เมือ่ ได้รบั โอกาสให้ทาหน้าทีใ่ ดแล้วก็ต้อง
ปฏิบตั ิห น้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทัง้ นี้
เพื่อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติแ ละประชาชน ซึ่ง หากท่ า นมี
ผลงานเป็ น ที่ป ระจัก ษ์ ก็ไ ม่ จ าต้ อ งกัง วลกับ การถู ก ปลดจาก
ตาแหน่ง ดังคากล่าวทีว่ ่า “ตัวตรงไยต้องกลัวเงาเฉี ยง เท้าตรง
ไยต้ องกลัว รองเท้ าเบี้ยว” (ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จาก
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อบ. ๕๒/๒๕๖๒)
ส่วนที่ ๓ รู้ทนั การแต่งตัง้ และถอดถอนรองอธิ การบดี
พระราชบัญ ญัติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและ

๑๔๖
หน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัวไปของมหาวิ
่
ทยาลัย และโดยเฉพาะ
ให้มอี านาจหน้ าที่ดงั นี้... (๑๐) แต่งตัง้ และถอดถอนรองอธิการบดี
คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และกรรมการสภาวิชาการ... มาตรา ๒๔
ก าหนดให้ม ีอ ธิก ารบดีเ ป็ น ผู้บ ัง คับ บัญ ชาและรับ ผิด ชอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และอาจมีรองอธิการบดี
หรือผูช้ ่วยอธิการบดี หรือจะมีทงั ้ รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี
ตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกาหนด เพื่อทาหน้ าที่
และรับผิดชอบตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมายก็ได้ มาตรา ๒๕ วรรคสี่
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ รองอธิการบดีโดยคาแนะนา
ของอธิการบดีจากผูม้ คี ุณสมบัตติ ามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๒๕ วรรคหก กาหนดให้รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี
ต้องพ้นจากตาแหน่งเมือ่ อธิการบดีพน้ จากตาแหน่ง ซึง่ เป็ นไปใน
ทานองเดียวกันกับบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐอื่น

๑๔๗
เรือ่ งที ่ ๑๙
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จ
ต้องคืนตาแหน่ งและสิ ทธิ ประโยชน์
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๐๑/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
ข้าราชการตารวจถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
กรณีทถี ่ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาฐานปลอมและใช้เอกสาร
ราชการปลอม และเป็ นเจ้าพนักงานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบหรือโดยทุจริต ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาได้มคี าสังให้
่ ออก
จากราชการไว้ก่อนเพือ่ รอฟั งผลการสอบสวน แต่เมือ่ การดาเนินการ
สอบสวนพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาตามทีก่ าหนดไว้ใ น
มาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงต้องมีคาสังให้
่ ขา้ ราชการตารวจกลับคืนสู่
ฐานะเดิมก่ อน และให้ถือว่ าไม่เป็ นผู้ทีอ่ ยู่ ร ะหว่ า งถู กสอบสวน
นั บ แต่ ว ัน ครบก าหนดเวลาดัง กล่ า ว จนกว่ า การพิจ ารณาจะ
เสร็จสิ้น และเมือ่ มีคาสัง่ ให้กลับเข้ารับราชการในตาแหน่ งและ
อัตราเงินเดือนเดิมแล้ว ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติมหี น้าทีต่ ้อง
คืนสิทธิในการได้รบั เงินเดือนทีก่ นั ไว้ระหว่างถูกคาสังให้
่ ออกจาก
ราชการ คืนตาแหน่ งและเลือ่ นยศ รวมถึง สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ
ให้แก่ขา้ ราชการตารวจด้วย เมือ่ ต่อมาในระหว่างพิจารณาคดีของ
ศาลปกครอง ผลการดาเนินคดีอาญาถึงทีส่ ุดปรากฏว่าข้าราชการ

๑๔๘
ตารวจรายนี้มไิ ด้กระทาความผิด ผูบ้ งั คับบัญชาจึงยุตเิ รือ่ งทางวินัย
และคืนเงินเดือน คืนตาแหน่ ง และเลือ่ นยศให้ แต่การทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติยงั ไม่ได้เลือ่ นขัน้ เงินเดือนย้อนหลังให้นนั ้ ถือเป็ น
การละเลยต่ อ หน้ า ทีต่ ามทีก่ ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ ซึง่
ศาลปกครองมีอานาจออกคาบังคับให้ผบู้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือ นย้อ นหลังให้ ได้ต ามทีก่ าหนดไว้ใ นกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
ข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๘
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การทีพ่ ระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๗
วรรคสอง ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยไว้
๒๔๐ วัน (กรณีมเี หตุ จาเป็ นจะขยายได้ไ ม่เ กิน ๒ ครัง้ ครัง้ ละ
ไม่เ กิน ๖๐ วัน) มีเจตนารมณ์ และเหตุ ผล ๒ ประการ กล่ าวคือ
(๑) เพือ่ เป็ นมาตรการเร่งรัดให้มกี ารลงโทษทางวินัยแก่ขา้ ราชการ
ตารวจทีก่ ระทาผิดโดยไม่ชกั ช้า และ (๒) เพือ่ เป็ นมาตรการคุม้ ครอง
ป้ องกันไม่ให้ขา้ ราชการตารวจทีม่ ไิ ด้กระทาความผิดวินัยต้องได้รบั
ความเสียหายจากการใช้ระยะเวลาสอบสวนทีย่ าวนานจนเกินสมควร
และหากการสอบสวนพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว พระราชบัญญัตฉิ บับนี้กไ็ ด้กาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา
ในลักษณะเป็ นอานาจผูกพันไว้ โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาต้องมีคาสัง่
ให้ขา้ ราชการตารวจผูถ้ ูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน

๑๔๙
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จ
ต้องคืนตาแหน่ งและสิ ทธิ ประโยชน์
ส่วนที่ ๑ สอบวิ นัยไม่แล้วเสร็จตามเวลา ... เลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
ให้ด้วย
ในกระบวนการสอบสวนวินั ยข้าราชการเพื่อ แสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าผิด วินัยของ
ข้าราชการที่ถูกกล่าวหา รวมทัง้ พิจารณาโทษที่จะลงแก่ขา้ ราชการ
ผู้นัน้ กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการต่ าง ๆ เอาไว้
หลายประการ
ส าคัญ ที่สุ ด ประการหนึ่ ง คือ กฎหมายแทบทุ ก ฉบับ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น การทางวินั ย จะก าหนดเวลาการ
สอบสวนไว้ และให้อานาจดุลพินิจแก่ผบู้ งั คับบัญชาที่จะมีคาสัง่
ให้ ข้า ราชการที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิด วินั ย อย่ า งร้า ยแรง
“พักราชการหรือ ออกจากราชการไว้ ก่อ น” ในระหว่างการ
สอบสวนวินยั ร้ายแรงเพื่อรอฟั งผลการสอบสวน... ครับ
ปั ญ หาว่ า การที่ ก ฎหมายก าหนดกรอบระยะเวลา
การสอบสวนไว้ชดั แจ้ง ... มีค วามส าคัญ อย่า งไร ? และหาก
ผู้บงั คับบัญ ชามีค าสังให้
่ ข้าราชการ “ออกจากราชการไว้ก่อน”
ในระหว่างการสอบสวนวินัยร้ายแรง แต่การดาเนินการทางวินัย
ไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลา จะต้องคืนตาแหน่ ง เงินเดือน เลื่อนขัน้

๑๕๐
เงินเดือนในช่วงที่ออกจากราชการไว้ก่อน หรือสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ
ให้ขา้ ราชการทีถ่ ูกสังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ ?
มีคาตอบในอุทาหรณ์จากคดีปกครองวันนี้... ครับ !!
แต่ว่าอุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องนี้เป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
การสอบสวนวินัยข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตติ ารวจ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะแตกต่ างกับกฎหมายฉบับอื่น เช่ น
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑... นะครับ
เรือ่ งก็มอี ยู่ว่า ผู้กองสิ น (นามสมมติ) นายต ารวจสังกัด
กองทะเบีย น ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
โดยต้อ งหาคดีอ าญาในความผิด ฐานร่ว มกัน ปลอมแปลงและ
ใช้เอกสารราชการปลอม เป็ นเจ้าหน้ าที่มหี น้ าที่ทาเอกสารหรือ
กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลเอกสาร กระทาการปลอมแปลง
เอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นัน้ และเป็ นเจ้าพนักงาน
ปฏิบ ัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ห นึ่งผู้ใ ด หรือ ปฏิบตั ิหรือ ละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยทุจริต (หรือทีร่ จู้ กั กันทัวไปว่
่ าเป็ นการกระทาผิดตามมาตรา ๑๕๗
แห่งประมวลกฎหมายอาญา นันเองครั
่
บ)
ผูม้ อี านาจจึงมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัย
ร้า ยแรง และมี ค าสัง่ ให้ ผ้ กู องสิ น ออกจากราชการไว้ ก่ อ น
เพื่อรอฟั งผลการสอบสวนพิจารณา แต่การสอบสวนวินัยร้ายแรง
ผู้กองสิน ดาเนิ นการไม่เสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ผู้บงั คับบัญชาจึงมีคาสังให้
่ ผู้กองสินกลับคืนสู่ฐานะเดิมในอัตรา

๑๕๑
เงินเดือนเดิมตัง้ แต่วนั ที่ผกู้ องสินรายงานตัวกลับเข้ารับราชการ
แต่ว่าผูก้ องสินเห็นว่าไม่ถูกต้อง... จึงมีหนังสือร้องทุกข์... แต่ไม่ได้
รับแจ้งผลการพิจารณา
จึงฟ้ องผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้ องคดี) ต่ อ
ศาลปกครองขอให้คนื สิทธิในการได้รบั เงินเดือน เงินเพิม่ หรือ
เงินอื่นซึง่ ได้กนั ไว้ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย และให้มคี าสัง่
เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นย้อ นหลัง รวมทัง้ คืน สิท ธิป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ
ให้แก่ตน ... ครับ !!!
ส่วนที่ ๒ เมื่อกลับเข้ารับราชการ ... ต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์
เกี่ยวกับการสังให้
่ ข้าราชการพักราชการหรือ ออกจาก
ราชการไว้ก่ อ น เพื่อ รอฟั ง ผลการสอบสวนวินั ย ร้า ยแรงหรือ
รอฟั งผลคดีอ าญานี้ ในสมัยก่ อ นกฎหมายไม่ได้มกี ารกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการสอบสวนเอาไว้ ทาให้ขา้ ราชการที่ถูก
สอบสวนจะต้องรอจนกว่าการสอบสวนจะดาเนินการจนแล้วเสร็จ
และปรากฏผลการพิจารณาว่าปราศจากความผิด จึงจะได้รบั
การบรรจุกลับเข้ารับราชการอีกครัง้ หนึ่ง ทาให้ในบางครัง้ ข้าราชการ
ทีต่ อ้ งออกจากราชการในระหว่างสอบสวนและในภายหลัง พบว่า
ไม่ม ีความผิด จะต้องสูญเสียโอกาสความก้าวหน้ าในต าแหน่ ง
หน้าทีร่ าชการ
ต่ อ มา เพื่อ เป็ น การบรรเทาความเดือ ดร้อ นดัง กล่ า ว
ของข้าราชการ กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมาย

๑๕๒
ระเบียบข้าราชการตารวจก็ดี ต่างก็ม ีการกาหนดกรอบระยะเวลา
ในการสอบสวนวินัยร้ายแรงไว้
กรอบระยะเวลาในการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีความสาคัญ
อย่างไร ?
คดีน้.ี .. มาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดกรอบระยะเวลาการสอบสวน
ทางวินัยไว้ ๒๔๐ วัน เว้นแต่ ม ีเหตุ จ าเป็ นตามที่ก าหนดไว้ใ น
ระเบียบ ก.ตร. ซึ่งให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ โดย
แต่ละครัง้ จะต้องไม่เกิน ๖๐ วัน และหากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ให้ข้าราชการต ารวจผู้ถู กกล่ าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่ อน และ
ให้ถือ ว่ าไม่เ ป็ นผู้ท่ีอ ยู่ระหว่ างถู ก สืบสวนหรือสอบสวนนับแต่
วัน ครบก าหนดเวลาจนกว่ า การพิจ ารณาสัง่ การในเรื่อ งนั ้น
จะเสร็จ สิ้น และมีค าสัง่ ซึ่ง ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิจฉั ย ไว้ ว่ า
กฎหมายมีเ จตนารมณ์ ท่ีต้ อ งการก าหนดกรอบระยะเวลา
การสอบสวนไว้ชดั เจน โดยมีเหตุผล ๒ ประการ
ประการแรก... เพือ่ เป็ นมาตรการเร่งรัดให้มกี ารลงโทษ
ทางวินยั แก่ขา้ ราชการทีก่ ระทาผิดโดยไม่ชกั ช้า
ประการทีส่ อง... เพือ่ เป็นมาตรการคุม้ ครองป้ องกันไม่ให้
ข้าราชการทีม่ ไิ ด้กระทาความผิดวินัยได้รบั ความเสียหายจาก
การใช้ระยะเวลาสอบสวนทีย่ าวนานจนเกินสมควร
กรณีท่ีห ากการสอบสวนพิจารณาด าเนิ นการไม่เ สร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ กฎหมายก็ไ ด้กาหนดแนวทาง

๑๕๓
แก้ ไ ขปั ญ หาในลักษณะให้ เป็ นอ านาจผูกพัน โดยบังคับให้
ผู้ บ ังคับบัญ ชาต้ อ งมีค าสัง่ ให้ ข้ าราชการต ารวจผู้ ถู กกล่ าวหา
กลับ คืน สู่ ฐานะเดิม ก่ อ น และให้ ถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ นผู้ ท่ีอ ยู่ ร ะหว่ า ง
ถู ก สอบสวนนั บแต่ ว ัน ครบก าหนดเวลาการสอบสวน จนกว่ า
การพิจารณาเรื่องนัน้ จะเสร็จสิ้น และเมื่อผู้บงั คับ บัญชาได้ มี
คาสังให้
่ ผ้ฟู ้ องคดี กลับเข้ารับราชการในตาแหน่ งและอัตรา
เงิ นเดื อนเดิ มแล้ว ผู้ถกู ฟ้ องคดี จึงมีหน้ าที่ ต้องคื นตาแหน่ ง
อัตราเงิ นเดือน หรือสิ ทธิ ต่าง ๆ ให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดี
คดีน้ ีปรากฏข้อเท็จจริงในเวลาต่อมา (ระหว่างพิจารณาคดี
ของศาลปกครอง) ว่า ผลการดาเนินคดีอาญาถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดี
มิไ ด้ก ระท าความผิด ตามข้อ กล่ า วหา และผู้บ ัง คับ บัญ ชาได้ม ี
คาสังให้
่ ยุติเรื่องทางวินัย ส่วนการคืนสิทธิประโยชน์ ผู้ฟ้องคดี
ได้รบั การเลื่อนยศ ได้รบั การคืนเงินเดือน และต้นสังกัดได้มคี าสัง่
เลื่อ นเงิน เดือ นที่ร อเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น (๒ ปี ) และปรับ อัต รา
เงินเดือนตามสิทธิทก่ี ฎหมายกาหนด
สรุ ป ก็ ค ือ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ การคื น เงิ น เดื อ นที่ ก ัน ไว้
ระหว่างถูกคาสังให้
่ ออกจากราชการ ได้ รบั การคื นตาแหน่ ง
ได้รบั การเลื่อนยศที่ถูกระงับในระหว่างถูกแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนและถู กค าสังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่ อนเพื่อ รอฟั งผล
การสอบสวนพิจารณา แต่ ยงั ไม่ไ ด้เลือ่ นขัน้ เงินเดือนย้อ นหลัง
อีก ๔ ปี ตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย

๑๕๔
การก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารพิจ ารณาเลือ่ นเงิน เดือ น
ข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครับ... !!!
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า กรณี ที่ ผู้ฟ้ องคดี
ยังไม่ได้เลื่อนขัน้ เงิ นเดือน ถือว่าผู้ถกู ฟ้ องคดีละเลยต่ อหน้ าที่
ตามที่ กฎหมายก าหนดให้ ต้ องปฏิ บ ตั ิ ... ครับ จึงพิพากษาให้
ผู้ถู กฟ้ องคดีเ ลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นย้อ นหลัง ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีต าม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนด
(ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่ อ. ๑๑๐๑/๒๕๕๘)
คดีน้ีศ าลปกครองสูงสุ ดได้ว างหลัก ปฏิบตั ิราชการที่ดี
ตามพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า การสังให้
่
กลับเข้ารับราชการ และการคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ
ตารวจทีถ่ ูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็ น “อานาจ
ผูกพัน” ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาจะต้องปฏิบตั ิ หากการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก าหนด หรือ ในกรณีทีป่ รากฏว่ า
ข้าราชการผู้นัน้ ไม่มคี วามผิดทางอาญาหรือความผิดทางวินัย
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่ขา้ ราชการผูน้ นั ้ เสมือนว่า
ไม่เ ป็ นผู้ทอี ่ ยู่ร ะหว่า งถู ก สอบสวนนับ แต่ ว นั ครบก าหนดเวลา
การสอบสวน ซึง่ คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๒/๒๕๕๘
วินิจฉัยไว้ในทานองเดียวกันนี้ดว้ ย... ครับ

๑๕๕
ส่วนที่ ๓ รู้ทนั กรอบระยะเวลาการสอบสวนวิ นัยร้ายแรง
กรณีตามอุ ทาหรณ์นัน้ เป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์และ
กรอบระยะเวลาการดาเนินการสอบสวนวินัย ร้ายแรงข้าราชการ
ตารวจตามพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่สาหรับ
ข้าราชการพลเรือนนัน้ มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง วรรคหก และ
วรรคเจ็ ด แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข้ า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ ข้อ ๗๙ และข้อ ๘๔ ของกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้ขา้ ราชการ
พลเรือนสามัญทีม่ กี รณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตัง้ กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ผู้บงั คับบัญชามีอานาจสังพั
่ กราชการหรือ
สัง่ ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นเพื่อ รอฟั ง ผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแห่งคดีได้ ซึง่ การสังพั
่ กราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนนัน้ ให้สงพั
ั ่ กหรือสังให้
่ ออกจากราชการตลอดเวลา
ทีส่ อบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผถู้ ูกสังพั
่ กราชการผูใ้ ดได้รอ้ งทุกข์
และผู้ม ีอ านาจพิจ ารณาค าร้อ งทุ ก ข์เ ห็น ว่ า สมควรสัง่ ให้ผู้นั น้
กลับเข้า ปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการก่ อ นการสอบสวนหรือ พิจารณา
เสร็จสิน้ (๑) เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสังพั
่ กราชการไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือ (๒) เนื่องจากการดาเนินการทางวินัย
ได้ล่ ว งพ้น ๑ ปี นับแต่ ว นั พัก ราชการแล้ว ยัง ไม่แ ล้ว เสร็จ และ

๑๕๖
ผู้ถูก สังพั
่ ก ราชการไม่ม ีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มอี านาจสังพั
่ ก
ราชการสังให้
่ ผนู้ ัน้ กลับเข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จสิน้

๑๕๗
เรือ่ งที ่ ๒๐
ไม่เลือ่ นขัน้ เงิ นเดือนและไม่รบั ฟั งคู่กรณี ...
รับฟังให้สมบูรณ์ภายหลังได้ !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๗๖/๒๕๕๕
สาระสาคัญ
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาใช้ว ิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของ
ผู้ใต้บงั คับบัญชาแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็ น
รายบุคคลและได้ดาเนินการถูกต้องตามแบบประเมินแล้ว จึงไม่ถอื
เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม แม้ว่าการไม่เลือ่ นขัน้ เงินเดือน
โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลและไม่ได้เปิดโอกาสให้ช้แี จงหรือขอคาปรึกษา
ก่อนมีคาสัง่ จะเป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกาหนดให้
ต้องปฏิบตั กิ ็ตาม แต่เมือ่ ในชัน้ พิจารณาคาร้องทุกข์ ผู้บงั คับบัญชา
ได้ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาส่งเอกสารผลงานและนัดหมายให้เข้า
ปรึกษาหารือแล้ว แต่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาไม่ปฏิบตั ติ ามและไม่เข้าพบ
ตามวันทีน่ ดั หมาย กรณีจงึ ถือว่าได้จดั ให้มกี ารรับฟั งผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ซึง่ เป็นคู่กรณีก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคาร้องทุกข์ อันเป็ น
การดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว
คาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาจึงเป็ นการกระทา
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย

๑๕๘
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. การทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติให้ส่วนราชการนาหลักเกณฑ์
และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ข้าราชการนัน้ มีเจตนารมณ์เพือ่ ให้ผู้บงั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้
ผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาทีไ่ ม่ไ ด้ร บั การเลือ่ นขัน้ เงิน เดือ นได้ทราบผล
การประเมินพร้อมเหตุผล และเปิดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาชี้แจง
ข้อเท็จจริงในกรณีทกี ่ ารประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาไม่ถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็ได้รบั ทราบผลการประเมินในกรณี
ทีอ่ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุง ทัง้ นี้ เพือ่ ป้ องกันมิให้ผบู้ งั คับบัญชา
ใช้ดุลพินิจโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นธรรมก่อนมีคาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้
เงินเดือน
๒. ค าสังไม่
่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือ นถือ เป็ นค าสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ขณะมีคาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือน ผูบ้ งั คับบัญชา
จะมิได้มกี ารให้เหตุผลและมิได้ให้โอกาสผู้ใต้บงั คับบัญชาโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสังก็
่ ตาม แต่หากผูบ้ งั คับบัญชา
ได้จดั ให้มเี หตุผลและได้มกี ารรับฟั งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึง่ เป็ นคู่กรณี
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
อุ ทธรณ์ หรือร้องทุกข์แล้ว กรณีดงั กล่ าวไม่ถือเป็ นเหตุ ให้ ค าสัง่
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนนัน้ ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๕๙
ไม่เลื่อนขัน้ เงิ นเดือนและไม่รบั ฟังคู่กรณี ...
รับฟังให้สมบูรณ์ภายหลังได้ !
แม้การเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้กบั ข้าราชการจะเป็ นดุลพินิจ
ของผู้บงั คับบัญชาที่จะพิจารณา แต่ หลายครัง้ ที่มกี ารใช้อ านาจ
ดังกล่าว ก็มกั จะเกิดเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความเหมาะสมของ
การใช้ดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชา และส่งแรงกระเพื่อมต่อการ
บริหารงานขององค์กรมิใช่น้อย อันเนื่องมาจากความไม่พอใจและ
เคลือบแคลงสงสัยถึงการใช้อานาจของผูบ้ งั คับบัญชาในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ิ กลันแกล้
่
ง หรือมีอคติลาเอียง
ดัง เช่ น คดีป กครองที่น ามาฝากในฉบับ นี้ เป็ น กรณี ท่ี
ผู้ใต้บงั คับบัญชาไม่พอใจผลการประเมินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
โดยอ้างว่าผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูฟ้ ้ องคดีโดยใช้
มาตรฐานหรือวิธกี ารประเมินทีแ่ ตกต่างไปจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
รายอื่น ๆ อันเป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม
ข้อ เท็จจริงในคดีน้ ี คือ ผู้ฟ้ องคดีไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้
เงินเดือน ครัง้ ที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
(ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล)
ซึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญ ชาชัน้ ต้น ให้ค ะแนนผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูฟ้ ้ องคดี ๑๑๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ซึง่ ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นพนักงานเทศบาลสามัญ
ตาแหน่ ง นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ แต่ ไม่มผี ลงาน ไม่เ อาใจใส่

๑๖๐
ในหน้ าที่ ละทิ้งเวรยาม ไม่รกั ษาวินัยและประพฤติตนให้เหมาะสม
กับตาแหน่ง ได้มกี ารเตือนหลายครัง้ ก็ไม่เป็ นผล และผูบ้ งั คับบัญชา
ทีเ่ หนือขึน้ ไปตามลาดับต่างเห็นชอบร่วมกันว่าผู้ฟ้องคดีไม่ควร
ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
หลัง จากร้อ งทุ ก ข์แ ล้ ว ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ องต่ อ
ศาลปกครองขอให้ ม ี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั ง่ ยกเลิ ก ค าสั ง่
ไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือน โดยโต้แย้งว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ใช้มาตรฐาน
ในการประเมินผูฟ้ ้ องคดีแตกต่างจากพนักงานเทศบาลทีท่ างานใน
สังกัดหน่ วยงานเดียวกัน เป็ นการใช้ดุลพินิจไม่สุจริต เลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรม และไม่มกี ารแจ้งเหตุ ผ ลหรือให้โอกาสชี้แจง
หรือขอคาปรึกษาก่อนจะมีคาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือน
คดีน้มี ปี ระเด็นทีส่ าคัญ ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นทีห่ นึ ง่ การใช้ ดลุ พิ นิจของผู้บงั คับบัญชาที จ่ ะ
พิ จารณาผลการปฏิ บตั ิ งานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึ่งปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการให้คะแนนตามแบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของผู้ฟ้องคดีและของข้าราชการ
รายอื่นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ข้าราชการรายอื่น ไม่ได้ให้
คะแนนแยกเป็ นรายข้อตามรายการประเมินที่กาหนดไว้ในแบบ
ประเมิน แต่ ให้คะแนนผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมในช่องสุ ดท้า ย
ของตารางว่าแต่ละคนได้คะแนนรวมด้านผลงานเท่าใดและด้าน
คุณลักษณะงานเท่าใด ส่วนแบบประเมินของผูฟ้ ้ องคดีให้คะแนน

๑๖๑
ตามรายการทีก่ าหนดไว้ทุกรายการ และมีเพียงผูฟ้ ้ องคดีเท่านัน้
ทีไ่ ม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
การใช้ ว ิธ ีก ารประเมิน ที่ต่ า งกัน ดัง กล่ า วถือ เป็ นการ
เลือกปฏิบตั หิ รือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า วิธกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการรายอื่น เป็ นการไม่ปฏิบตั ิให้ถู กต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะต้อง
พิจารณาให้คะแนนในแต่ละรายการอย่างถูกต้องและเหมาะสมใน
แต่ละรายการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานที่ถู ก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์และวิธ ีการที่ก าหนด
และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแล้ว
เมื่อเป็ นดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชาที่จะพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาเป็ นรายบุคคล ความแตกต่ าง
ในทางวิธ ีก ารมิไ ด้ท าให้ก ารประเมินผลการปฏิบ ัติงานเสียไป
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิอาจกล่าวอ้างว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทาการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน (ซึง่ ปฏิบตั ติ ่อตนโดยถูกต้อง) ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็ นธรรม เพราะเป็ นส่ วนของรูปแบบของการประเมิน มิใช่
ข้อเท็จจริงในส่วนของเนื้อหาของการประเมิน และผลการประเมิน
ก็เป็ นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ ละบุ คคล หากผู้ฟ้ องคดีเห็นว่ า
ได้ปฏิบตั ิงานจนมีผลการปฏิบตั ิงานเช่ นเดียวกับบุคคลอื่น ที่ไ ด้

๑๖๒
เลื่อนขัน้ เงินเดือน ก็เป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีตอ้ งแสดงให้ปรากฏชัดแจ้ง
ว่ามีผลการปฏิบตั ิงานที่จะได้รบั การประเมินเช่นเดียวกันหรือ
แตกต่างกับข้าราชการรายอื่นอย่างไร
เมื่อ พิจ ารณาเหตุ ผ ลของผู้บ ัง คับ บัญ ชาที่ป ระเมิน ผล
การปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดีตามแบบประเมิน และผู้ฟ้องคดีไม่ได้
แสดงพยานหลักฐานสนับสนุ นข้อกล่าวอ้างของตนในชัน้ ร้องทุกข์
จึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่มผี ลงานหรือผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ม ีคุ ณ ภาพและปริม าณงานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ไม่ ร ัก ษาวินั ย
ของการเป็ นข้าราชการ ย่อมแสดงถึงการไม่มคี วามสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
และการจัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นพนักงาน
ระดับ ๗ ก็ส มควรปฏิบ ัติต นเป็ นแบบอย่ างแก่ พนั กงานระดับ
รองลงมา อันเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ปฏิบตั งิ านที่สมควร
จะได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปี เพื่อเป็ นการตอบแทน
การปฏิบ ัติง านและสร้า งขวัญ ก าลัง ใจแก่ ผู้ ป ฏิบ ัติง านให้ แ ก่
ทางราชการ
ประเด็ น ที ส่ อง การที ผ่ ้ ูบ ัง คับ บัญ ชาไม่ เ ลื อ่ นขัน้
เงิ นเดื อ นและไม่ แจ้ ง ให้ ผ้ฟู ้ องคดี ท ราบพร้ อ มด้ วยเหตุผล
และเปิ ดโอกาสให้ ช้ ี แจงให้ ความเห็นหรือขอคาปรึกษาก่อนมี
คาสังเลื
่ อ่ นขัน้ เงิ นเดือน จะทาให้เป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ยว่ า เมื่อ ไม่ได้ดาเนินการ
จึงถือ ว่า มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนดให้

๑๖๓
ต้องปฏิบตั ิ แต่เมื่อในชัน้ พิจารณาคาร้องทุกข์ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารหลักฐานผลงานและนัดหมาย
ให้เข้าปรึกษาหารือหรือแก้ไขความคับข้องใจแล้ว แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่ได้
ปฏิบตั ติ ามและเข้าพบตามวันทีน่ ดั หมาย กรณีจงึ ถือว่าได้จดั ให้ม ี
การรับฟั งผู้ฟ้องคดีก่อนสิน้ สุดกระบวนการพิจารณาคาร้องทุกข์
อันถือว่าเป็ นการดาเนินการแก้ไขข้อ บกพร่องตามมาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญ ญัติวธิ ีป ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
คาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือนจึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วย
กฎหมาย
คดีน้ี น อกจากจะท าให้ผู้ศึก ษาได้ รู้แ ละเข้า ใจการน า
บทบัญญัตมิ าตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้แล้ว ยังได้รถู้ งึ เจตนารมณ์ของการที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ส่วนราชการนาหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ิ
ในระบบเปิ ดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็ นต้นไป โดยให้ผู้บงั คับบัญชา
เปิ ดโอกาสให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาที่ไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ได้ทราบผลการประเมิน เหตุผลของการประเมิน และเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาชีแ้ จงให้ความเห็นหรือ ให้คาปรึกษาก่อนมีคาสัง่
เลื่อนขัน้ เงินเดือน โดยศาลปกครองสูงสุดอธิบายว่า เป็ นวิธกี าร
เพื่อให้ผู้รบั การประเมินมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีท่กี าร
ประเมินของผู้บงั คับบัญชาไม่ถู กต้อ งตรงตามข้อเท็จ จริง และ

๑๖๔
การเปิ ดโอกาสเป็ นการมุ่งเน้นให้ผรู้ บั การประเมินได้รบั ทราบผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในกรณีท่อี ยู่ใ นหลักเกณฑ์ต้อ ง
ปรับปรุง เพื่อ เป็ นการป้ อ งกันมิใ ห้ผู้บงั คับบัญ ชาผู้ประเมินใช้
ดุลพินิจไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นธรรมก่อนการมีคาสังที
่ จ่ ะมี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้รบั การประเมิน ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่กฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
คดีน้ศี าลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นมีความเห็น
แตกต่างกันทัง้ ๒ ประเด็น ส่ว นจะแตกต่ างกันอย่างไร ? และ
มีเหตุผลในคาพิพากษาเป็ นอย่างไร ? ศึกษารายละเอียดได้ใน
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๖/๒๕๕๕

๑๖๕
เรือ่ งที ่ ๒๑
ความไม่
ธรรมในการประเมิ
อ่ นขัน้ เงิ นเดือน
เมือ่ เเจ้ป็ านของตาย
... คาสังให้
่ นร้เลื
อื ถอนอาคาร
และสิ ทธิ อทุ ธรณ์
ทายาท !?
คาพิ พากษาศาลปกครองสู
งสุดมทีีผลถึ
่ อ. ง๔๘๑/๒๕๕๕
สาระส
ญ ๒๐๔๐/๒๕๕๙
คาพิ พากษาศาลปกครองสู
งสุดาคั
ที ่ อ.
นายกเทศมนตรีมคี าสัสาระส
งไม่
่ เลือ่ าคั
นขัญ
น้ เงินเดือนให้รองปลัดเทศบาล
โดยมิไเจ้ด้านพนั
าระบบเปิ
ประกอบการพิาจมีารณา
งผลการ
กงานท้ดอมาใช้
งถิน่ ตรวจสอบพบว่
การก่ไม่
อสร้แาจ้งสะพาน
ประเมิ
ทราบเป็ นรายบุยงเหล็
คคล กไม่รูปเปิพรรณเชื
ดโอกาสให้
ไม่ได้จดักทล้ าา
เหล็กรูนปให้
พรรณและระเบี
อ่ มต่เข้อากัพบ
บอาคารรุ
ข้ทางสาธารณะ
อตกลงในการปฏิ
งิ ่ านงและน
งิ านทีผ่ ่านพ้รนะงัไปบ
จึงมีคบาสัตั งแจ้
ไปยังเจ้าผลการปฏิ
าของหรือผูบค้ ตั รอบครองให้
ในรอบก่
ผลการปฏิ
บตั และให้
งิ านใน
การก่อสร้อนมาประกอบการพิ
าง ห้ามมิให้ใช้หรือจยิารณาประเมิ
นยอมให้บุคนคลใดใช้
อาคาร
รอบที
พ่ พิ าท ซึง่ วแม้
ดเทศบาลจะไม่
ได้ไปรายงานตัว๔๐
ต่อ
รื้อถอนสะพานส่
นทีว่าร่ รองปลั
ุกล้ าทางสาธารณะทั
ง้ หมดตามมาตรา
นายกเทศมนตรี
มือ่ เข้
ามาปฏิบตญ
ั งิ ญัานใหม่
ทเี ่ มทศบาล
าใจว่า
และมาตรา ๔๒เแห่
งพระราชบั
ตคิ วบคุ
อาคารเพราะเข้
พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ไปรายงานตัวต่ อปลัดเทศบาลอันเป็ นการปฏิบตั ิตามขัน้ ตอน
ซึง่ เป็นการแจ้งคาสังภายหลั
่
งจากทีเ่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ของกฎหมายแล้ว ส่วนการทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมประชุมเพราะเหตุ ไม่ได้
ถึงแก่ความตายไปแล้ว บุตรของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
รับ หนัง สือ แจ้ง ให้เ ข้า ร่ว มประชุ ม และไม่ไ ด้ร บั มอบหมายจาก
ซึง่ ได้ครอบครองอาคารดังกล่าวอยู่ในขณะทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่
ผูบ้ งั คับบัญชานัน้ ยังรับฟั งไม่ได้ว่าเป็ นการกระด้างกระเดือ่ งต่อ
มีคาสัง่ จึงอยู่ในบังคับและถือเป็ นผู้ได้รบั คาสังจากเจ้
่
าพนักงาน
นายกเทศมนตรีซงึ ่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา ประกอบกับเมือ่ นายกเทศมนตรี
ท้องถิน่ ทีม่ สี ทิ ธิอุทธรณ์คาสังต่
่ อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
มิไ ด้ด าเนิ นการทางวินั ยกับรองปลัดเทศบาลในกรณี ทีเ่ ห็นว่ า
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที ่
กระด้างกระเดือ่ งต่อตนแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่ารองปลัดเทศบาล
คณะกรรมการฯ ไม่รบั อุทธรณ์ของบุตรจึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วย
ถูกลงโทษทางวินยั ทีห่ นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ อันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
กฎหมาย
แต่เมือ่ บุจะไม่
ตรครอบครองอาคารที
อมาโดย
ทีน่ ายกเทศมนตรี
พจิ ารณาเลือ่ นขัน้ เงิเน่ ป็เดืนอสะพานต่
นให้ตามระเบี
ยบ
ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๒๑ และสะพาน

๑๖๖
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ คาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้รองปลัดเทศบาล
จึงเป็นคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การพิจารณาเพือ่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนในแต่ละปีงบประมาณ
ของผู้บ ังคับบัญชาซึง่ มีอ านาจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ใต้บงั คับบัญชานัน้ ผู้บงั คับบัญชาจาต้องยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแนวทางปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่ง ครัดและถูก ต้อ งครบถ้วนทุกขัน้ ตอน โดยต้องนาผล
การปฏิบ ัติงานเฉพาะทีเ่ กิดขึ้นในแต่ ละรอบการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาเพือ่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนในครัง้ นัน้ ๆ โดยต้อง
คานึงถึงคุณภาพงาน ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของงานทีผ่ ู้ใต้บงั คับบัญชาได้ รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ ซึง่ การใช้
ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านด้วยความเป็ นธรรม
ไม่ใช้อานาจโดยปราศจากเหตุผล เพราะนอกจากจะไม่ชอบด้วย
หลัก นิ ติธ รรมหรือ หลัก คุ ณ ธรรมแล้ว ยัง อาจส่ ง ผลกระทบถึง
ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจเพือ่ ออกคาสังเลื
่ อ่ นขัน้
เงินเดือนอันเป็นคาสังทางปกครองนั
่
น้ ด้วย

๑๖๗
ความไม่เป็ นธรรมในการประเมิ นเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
คอลัมน์กฎหมายใกล้ตวั ฉบับนี้ ได้นาคดีปกครองเกี่ยวกับ
การพิจารณาและใช้อานาจประเมินเลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการ
มาเล่าสู่กนั ฟั ง ถึงแม้ว่าคดีน้ีจะเป็ นเรื่องขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น (องค์การบริ ห ารส่ วนตาบล) ซึ่งมีกฎหมายกาหนด
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ในหลักการ
ของการใช้อานาจพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการก็ไม่ได้
มีความแตกต่างกัน เช่น การนาระบบเปิ ดมาใช้ ในการพิจารณา
เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นตามมติค ณะรัฐ มนตรี การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานทีไ่ ด้ปฏิบตั มิ า ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบตั ิงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการ
รักษาวินยั และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ูกประเมินชีแ้ จงหรือขอคาปรึกษา
เป็ นต้น
ดัง นั น้ คดีน้ี จ ึง เป็ น ตัว อย่ า งที่ดีท่ีจ ะท าให้ห น่ ว ยงาน
ของรัฐทุกแห่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องมีแนวทางในการ
ประเมินเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้กบั ข้าราชการในสังกัดอย่างถูกต้อง
และเป็ นธรรม สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) ที่มุ่งหมายให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖๘
คดีน้ีเกิดขึน้ จากการที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (นายกเทศมนตรี)
มีคาสังที
่ ่ ๑๘๙/๒๕๔๗ ไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ครัง้ ที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๖ – มีนาคม ๒๕๔๗) ให้ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ ดารง
ตาแหน่ งรองปลัดเทศบาล เนื่องจากมีผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ (ในระดับทีต่ อ้ งปรับปรุง) โดยผูฟ้ ้ องคดีประพฤติตน
กระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา ไม่เป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นการเคารพ
กฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และ
หลังจากกลับมาปฏิบตั ริ าชการก็ไม่ได้รายงานตัวต่อ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ แต่ไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาล
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการประเมิ นไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
หลังจากร้อ งทุ ก ข์ต่ อ ประธานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (คณะกรรมการพนักงานเทศบาล)
มีมติยกค าร้องทุกข์ จึงนาคดีมาฟ้ องต่ อศาลปกครองขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังที
่ ่ ๑๘๙/๒๕๔๗
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยคดี นี้ว่า คาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้
เงินเดือนให้ผฟู้ ้ องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเหตุผลดังนี้
(๑) ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มิไ ด้นาระบบเปิ ดมาใช้ ประกอบ
การพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือน โดยไม่ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน ไม่ ไ ด้แ จ้ง ผลการประเมิน
ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบเป็ นรายบุคคล ไม่เปิดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดีซงึ ่ ไม่อยู่
ในข่ายได้ร บั การพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงิน เดือ นเข้า พบในทันทีท่ี
ทราบผลการพิจารณาก่อนที่จะมีคาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือน และ

๑๖๙
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาไม่ได้จดั ทาข้อตกลง
ในการปฏิบตั งิ านเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ทอ่ี ้างว่าได้พจิ ารณาถึงงาน
และคุณภาพงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ ์ของงานของผู้ฟ้องคดีแล้ว
จึง ถือ ว่ า ไม่ ม ีข้อ เท็จ จริง ที่ช ัด เจนซึ่ง จะยืน ยัน ได้ว่ า ผู้ฟ้ องคดี
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งปรับปรุง
(๒) การน าผลการปฏิบ ัติงานทีผ่ ่ านพ้นไปในรอบก่ อน
มาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านในรอบนี้ด้วย
เป็ นการประเมินทีไ่ ม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดให้ใช้คะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในแต่ละรอบ
มาใช้ประกอบการพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือนในครัง้ นัน้ ๆ
(๓) การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ได้ไปรายงานตัวต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
แต่ ไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาล พฤติการณ์ยงั รับฟั งไม่ได้ว่า
กระด้างกระเดือ่ งต่อผู้บงั คับบัญชาโดยประพฤติตนผิดระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ เนื่อ งจากพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ สัตตรส และมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กาหนด
ให้นายกเทศมนตรีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและให้ม ี
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาพนักงานเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ กาหนดไว้ว่า
จะต้ องไปรายงานตัวต่ อนายกเทศมนตรีด้วย ประกอบกับ
ไม่มคี าสังเป็
่ นลายลักษณ์ อ ักษรจากผู้ถูกฟ้ องคดีที ่ ๑ ว่า หากมี
เจ้าหน้ าทีเ่ ข้า มาปฏิบตั ิงานทีเ่ ทศบาลจะต้อ งไปรายงานตัว ต่ อ

๑๗๐
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๑ เท่านัน้ จึงถือได้ว่าการรายงานตัวต่อผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นไปเพียงเพื่อที่จะให้ผู้บงั คับบัญชาได้รบั ทราบว่ามีเจ้าหน้ าที่
ปฏิบตั ิงานใหม่ เพื่อที่จะได้มกี ารมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิต่ อไป
เท่านัน้ ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาลซึง่ เป็ น
ผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น และผู้ฟ้องคดีก็เข้าใจว่าได้ไปรายงานตัว
ตามขัน้ ตอนของกฎหมายและแบบธรรมเนี ย มโดยปกติแ ล้ว
จึงฟั งไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๔) ส่วนการที่ผฟู้ ้ องคดีไม่เคยเข้าร่วมประชุมก็ยงั รับฟั ง
ไม่ ไ ด้ว่ า กระด้า งกระเดื่อ งต่ อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาโดยประพฤติต น
ผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เคย
ได้ร ับ หนั ง สือ แจ้ง ให้เ ข้า ประชุ ม และไม่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
นอกจากนี้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ไม่ได้ดาเนินการสอบสวน
ข้อ เท็จจริงหรือ ดาเนินการทางวินั ยแก่ ผู้ฟ้ อ งคดีกรณีท่เี ห็นว่า
ผู้ฟ้องคดีกระด้างกระเดื่องต่อ ผู้บงั คับบัญชา เพียงแต่ว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยวาจา เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมโี อกาสแก้ไขและปรับปรุง
ตัวเองเท่านัน้ กรณีจงึ ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัย
ทีห่ นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะไม่พจิ ารณา
เลื่อนขัน้ เงินเดือนแต่อย่างใด
จึงพิพ ากษาให้เ พิก ถอนค าสังที
่ ่ ๑๘๙/๒๕๔๗ เฉพาะ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของผูฟ้ ้ องคดีโดยให้มผี ล
ย้อนหลังไปถึงวันออกคาสัง่ โดยให้ดาเนินการพิจารณาเลื่อนขัน้

๑๗๑
เงิน เดือ นและมีค าสัง่ ใหม่โ ดยไม่ใ ห้น าเหตุ ผ ลในการประเมิน
ครัง้ ที่ ๑ ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา และให้ดาเนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ม ีค าพิ พ ากษานี้
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๘๑/๒๕๕๕)
จากค าพิพ ากษาศาลปกครองสูง สุ ดข้างต้น จึง ถือ เป็ น
บรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีส าหรับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ม ี
อานาจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่า ในการพิจารณาเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ในแต่ ละครัง้ และในแต่ ละปี งบประมาณ นอกจากจะต้องยึดถือ
และปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแนวทางปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่ า งเคร่ ง ครัด และถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทุ ก ขัน้ ตอน และน าผล
การปฏิบตั ิงานเฉพาะที่เ กิดขึ้นในแต่ล ะรอบมาใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนในครัง้ นัน้ ๆ โดยคานึงถึงคุณภาพ
และปริม าณงาน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของงานที่ไ ด้
ปฏิบตั ิแ ล้ว การใช้ดุล พินิจของผู้บงั คับบัญ ชาในการพิจารณา
ผลการปฏิบ ัติง านหรือ การพิจ ารณาในด้ า นพฤติก รรมหรือ
ความประพฤติกจ็ าเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม
ยึดมันในความถู
่
กต้องดีงาม และส่งเสริมให้ขา้ ราชการได้พฒ
ั นา
ตนเองและมีค วามซื่อ สัต ย์ มีร ะเบีย บวินัย ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่
ทีป่ ฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ การใช้อานาจ
โดยไม่ ช อบด้ ว ยหลัก นิ ติ ธ รรม (The Rule of Law) หรือ หลัก

๑๗๒
คุ ณ ธรรม (Morality) หรือ หลัก ความโปร่ ง ใส (Accountability)
นอกจากจะกระทบต่อ การบริห ารราชการแผ่ นดินแล้ว ยังอาจ
ทาให้เ กิดความเคลือ บแคลงสงสัยได้ว่า เป็ นการ “ถู กลงโทษ”
ทีไ่ ม่ได้รบั โอกาสเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็ นธรรม

๑๗๓
เรือ่ งที ่ ๒๒
มาทางานสายเกิ นกาหนด ...
หมดสิ ทธิ เลือ่ นขัน้ เงิ นเดือน !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๔๕/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีคาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้พยาบาล
ซึง่ เป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด เนือ่ งจากมาทางานสาย
เกินกว่าทีก่ าหนดไว้ในรอบการพิจารณาเงินเดือน แม้พยาบาลจะมี
สิทธิได้รบั เลือ่ นขัน้ เงินเดือน (ครึง่ ขัน้ ) เพราะได้รบั ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านรวม ๗๑.๙๐ คะแนน
แต่ เ มือ่ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏจากเครือ่ งบัน ทึก ลงเวลาด้ว ยระบบ
คอมพิว เตอร์พ บว่ า ทัง้ ก่ อ นและในช่ ว งระยะเวลาการประเมิน
มีก ารมาทางานสาย ๖๑ ครัง้ โดยเกินกว่าทีม่ กี ารกาหนดไว้ให้
ลาได้ไม่เกิน ๑๐ ครัง้ และให้สายได้ไ ม่เกิน ๑๘ ครัง้ ในรอบการ
พิจารณาเลือ่ นเงินเดือน ประกอบกับกฎหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
มิได้กาหนดให้ตอ้ งแจ้งผูร้ บั การประเมินซึง่ ขาดคุณสมบัตเิ รือ่ งอืน่ ๆ
เกีย่ วกับการเลือ่ นเงินเดือนทราบก่อน อีกทัง้ หลักเกณฑ์การประเมิน
ก็ได้กาหนดไว้แล้วในแบบพิมพ์สาหรับใช้ประเมิน อันถือว่าผู้รบั
การประเมินได้ทราบแล้ว กรณีจงึ ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้พยาบาล
รายนี้ทราบเพือ่ ให้มโี อกาสโต้แย้ง ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐาน
ก่อนออกคาสังที
่ พ่ พิ าท ดังนัน้ คาสังของผู
่
ว้ ่าราชการจังหวัดจึงเป็ น
การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

๑๗๔
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. คาสังเลื
่ อ่ นขัน้ เงินเดือนเป็ นคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่อยู่ใน
บังคับต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยาน
หลักฐานก่อนออกคาสังทางปกครอง
่
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกอบวรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทัง้ กฎ ก.พ. และ
หนังสือเวียนของสานักงาน ก.พ. ทีเ่ กีย่ วข้องก็มไิ ด้กาหนดให้ต้อง
แจ้งผู้รบั การประเมินซึง่ ขาดคุณสมบัตเิ รือ่ งอืน่ ๆ เกีย่ วกับการเลือ่ น
เงินเดือนทราบ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงไม่จาเป็ นต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที ่
ซึง่ อยูภ่ ายใต้บงั คับของคาสังเลื
่ อ่ นหรือไม่เลือ่ นเงินเดือนได้ทราบ
ข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสัง่
๒. การทีข่ ้ า ราชการพลเรือ นจะได้ ร ับ พิจ ารณาเลือ่ น
เงินเดือนนัน้ นอกจากกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ.
๒๕๕๒ จะกาหนดให้ต้องมีผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการอยู่ใน
ระดับตามทีก่ าหนดแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างอืน่ ทีก่ าหนดไว้
ประกอบด้วย เช่น จะต้องไม่มาทางานสายเกินกว่าจานวนครัง้ ที ่
ก าหนด ไม่ถู กลงโทษทางวินัยหนักกว่ าภาคทัณฑ์ ฯลฯ ดังนัน้
ข้าราชการจึงต้องปฏิบตั ิราชการตามเวลาราชการอย่างเคร่งครัด
เพราะนอกจากจะส่งผลต่อการประเมินเลือ่ นเงินเดือนแล้ว ยังอาจ
กระทบต่ อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานในภาพรวมด้วย

๑๗๕
มาทางานสายเกิ นกาหนด ...
หมดสิ ทธิ เลื่อนขัน้ เงิ นเดือน !
การเป็ นข้าราชการที่ ดี จะต้องดารงตนให้เหมาะสมและ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ประพฤติปฏิบตั ิตน
อยูใ่ นระเบียบวินัย เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและเกิด
ผลสัมฤทธิ ์แก่ทางราชการ ซึ่งผลของการประพฤติปฏิบตั ดิ งั กล่าว
นอกจากราชการจะได้รบั ประโยชน์แล้ว ผูน้ นั ้ ก็จะได้รบั การตอบแทน
ความดีความชอบ ไม่ว่าจะเป็ นคาชมเชย หรือได้รบั การเลื่อนขัน้
เลื่อนเงินเดือน ในทางกลับกัน หากข้าราชการผู้ใดปฏิบตั ิงาน
ไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพ หรือ ไม่ ป ระพฤติป ฏิบ ัติต ามระเบีย บวินั ย
ก็ย่อมจะส่งผลต่อ การพิจารณาความดีค วามชอบ หรืออาจถู ก
ดาเนินการทางวินยั ต่อไปได้
การ “อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ” ถือเป็ นข้อปฏิบตั ิ
ประการหนึ่งของข้าราชการตามมาตรา ๘๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ กาหนดว่า ต้องอุทศิ เวลา
ของตนให้แก่ราชการ จะละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าทีร่ าชการมิได้ และ
หากข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ผู้นัน้ เป็ นผู้กระทาผิดวินัยตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กรณีท่ขี า้ ราชการมาทางานสายเป็ นอาจิณ
แม้ว่าจะยังไม่ถูกดาเนินการทางวินัย แต่การประพฤติปฏิบตั ติ น

๑๗๖
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อน
เงินเดือน
ดังเช่นคดีปกครองที่นามาฝากกันในฉบับนี้ เป็ นกรณี
ของข้า ราชการมาท างานสายเกิน กว่า เวลาที่ร าชการก าหนด
ซึ่งแม้ขณะเกิดข้อพิพาทในคดีน้ีจะใช้บงั คับตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนขัน้ เงินเดือ น พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๗) และกฎ ก.พ.
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก โดยปั จจุบนั ได้ใช้บงั คับตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนขัน้ เงินเดือ น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๘) ซึ่งได้ก าหนด
หลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การมาท างานไว้ ใ นลัก ษณะเดีย วกัน ว่ า
ข้าราชการพลเรือนซึ่งจะได้ร บั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือ น
จะต้องไม่มาทางานสายเกินจานวนครัง้ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาผูม้ อี านาจ
สังเลื
่ ่อนเงินเดือนหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายกาหนดเป็ นหนังสือไว้
ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้
ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ดังนัน้ ข้อพิพาทในคดีน้ีจงึ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง
การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการในปั จจุบนั ได้
โดยคดีน้ีนางสาวดาว (นามสมมติ) เป็ นข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชานาญการ ปฏิบตั ริ าชการ
ในจังหวัดแห่งหนึ่ง ได้มาทางานสาย ๖๐ กว่าวัน ซึ่งเกินกว่าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลและปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
คือ ในรอบการพิจารณาเงินเดือน ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ล าได้ไม่เ กิน ๑๐ ครัง้

๑๗๗
และให้สายได้ไม่เกิน ๑๘ ครัง้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการในส่วนภูมภิ าคจึงมี
คาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือน ทัง้ ๆ ทีน่ างสาวดาวมีสทิ ธิได้รบั เลื่อน
ขัน้ เงินเดือนครึง่ ขัน้ เนื่องจากได้รบั ผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านรวม ๗๑.๙๐ คะแนน
เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขน้ึ นางสาวดาวจึงร้องทุกข์ต่อปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒) พร้อมกับโต้แย้งว่าหลักฐาน
การมาทางานสายที่นามาอ้างไม่ถูกต้องและไม่เคยมีการแจ้งให้ตน
ชีแ้ จงเรือ่ งดังกล่าว อีกทัง้ การพิจารณาไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนเพราะ
การมาทางานสายก็ไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งในหลักฐานต่าง ๆ
หลังจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคาร้องทุกข์
และมีคาสังยกค
่ าร้องทุกข์
นางสาวดาวจึง น าคดีม าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองขอให้ ม ี
คาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังที
่ ่สงงดเลื
ั่
่อนขัน้ เงินเดือน
และเพิกถอนคาวินิจฉัยร้องทุกข์
ในเรื่อ งนี้ โรงพยาบาลซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานในสังกัดของ
นางสาวดาวชีแ้ จงว่า แม้ผลการประเมินทาให้นางสาวดาวมีสทิ ธิ
ได้รบั การเลื่อ นขัน้ เงินเดือ นครึ่งขัน้ แต่ เ นื่อ งจากนางสาวดาว
มาทางานสายเกินกว่าจานวนวันที่กาหนดไว้ การที่จะเลื่อนขัน้
เงิน เดือ นจึง ขัด กับ หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนด อีก ทัง้ หน่ ว ยงานที่
นางสาวดาวปฏิบตั งิ านอยู่ได้มกี ารประชุมถึง ๓ ครัง้ เพื่อชี้แจง
และตกลงร่ว มกันของบุค ลากรเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบตั ิงาน

๑๗๘
และการมาทางานสาย โดยนางสาวดาวก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ทุก ครัง้ และได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการสอบสวนหาข้อ เท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้แจ้งให้นางสาวดาว
ทราบว่าไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนแล้ว
ประเด็นปัญหาประการแรก คือ ก่อนออกคาสังงดเลื
่
อ่ น
ขัน้ เงิ นเดือน ผูว้ ่าราชการจังหวัด (ผู้ถกู ฟ้ องคดีที ่ ๑) จะต้อง
แจ้ ง ให้ นางสาวดาวทราบและให้ โอกาสโต้ แย้ งข้ อเท็จจริ ง
และแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสังดั
่ งกล่าวหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า คาสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือน
เป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือ
โต้แย้งก่อนการทาคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๓๐ วรรคสอง (๖)
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และวรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ
ประกอบกับ กฎ ก.พ. และหนั ง สือ เวีย นของส านั ก งาน ก.พ.
ที่เ กี่ย วข้อ งก็ม ิได้ก าหนดให้ ต้อ งแจ้ง ผู้ร บั การประเมิน ซึ่ง ขาด
คุณสมบัตเิ รือ่ งอื่น ๆ เกีย่ วกับการเลื่อนเงินเดือนทราบแต่อย่างใด
อีก ทัง้ หลัก เกณฑ์ก ารประเมิน ได้ก าหนดไว้แ ล้ว ในแบบพิม พ์
สาหรับใช้ประเมิน ซึ่งถือว่านางสาวดาวได้ทราบแล้ว กรณีจงึ
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้นางสาวดาวทราบเพื่อให้มโี อกาสโต้แย้ง
ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานก่อนออกคาสังดั
่ งกล่าว

๑๗๙
ประเด็น ปั ญ หาประการต่ อ มา คื อ การออกค าสัง่
งดเลื อ่ นขัน้ เงิ น เดื อ นนางสาวดาว เป็ นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ข้อเท็จจริงจากเครื่อง
บันทึกลงเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามทีโ่ รงพยาบาลได้ประกาศ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่เริม่ ลงเวลาด้วยระบบดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๐ เป็ นต้นมานัน้ พบว่าทัง้ ก่อนและในช่วงระยะเวลา
การประเมินครัง้ ที่พพิ าท นางสาวดาวมาทางานสายหลายครัง้
อีกทัง้ ในการประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับเวลาการปฏิบตั งิ าน นางสาวดาว
ก็ได้เข้าร่วมประชุมและรับทราบทุกครัง้ นอกจากนี้ ยังได้มกี าร
รายงานพฤติกรรมและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วย
จึงเชื่อได้ว่าในช่วงระยะเวลาการประเมินครัง้ ทีพ่ พิ าท นางสาวดาว
มาทางานสายรวม ๖๑ ครัง้ จริง นางสาวดาวจึงไม่มสี ทิ ธิได้รบั
การเลื่อ นขัน้ เงินเดือ นครัง้ ดังกล่ าว การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ออกคาสังงดเลื
่
่อนขัน้ เงินเดือนนางสาวดาว จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจ
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่
อ. ๔๔๕/๒๕๕๘)
จากคดีน้ีจงึ เป็ นอุทาหรณ์ทด่ี สี าหรับข้าราชการทุกคนว่า
การที่จะได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนนัน้ นอกจากจะมีผล
การประเมินการปฏิบตั ริ าชการอยู่ในระดับทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
ยังจะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างอื่นด้วย เช่น จะต้องไม่มาทางานสาย
เกินจานวนครัง้ ที่ก าหนด เป็ นต้น และการที่กฎหมายกาหนด

๑๘๐
ข้อประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ขา้ ราชการอุทศิ เวลาของตนให้แก่ราชการนัน้
เนื่องจากการละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าทีร่ าชการกระทบต่อการพิจารณา
ความดีความชอบ และอาจต้องถูกดาเนินการทางวินัยซึง่ กระทบ
ต่อสถานะการดารงตาแหน่ งของข้าราชการแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อระบบบริหารงานบุคคลในภาพรวม กระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผ ลของงานราชการอย่างหลีก เลี่ยงไม่ ได้ ดังนัน้
ข้าราชการจึงต้องปฏิบตั ริ าชการตามเวลาราชการอย่างเคร่งครัด
และนอกจากนี้ คดีน้ยี งั เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ริ าชการทีด่ สี าหรับ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะใช้เป็ นแนวทางการใช้ดุลพินิจในการเลื่อนขัน้
เงินเดือ น ซึ่ง จะต้องพิจารณาทัง้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผู้ใต้บงั คับบัญชา และคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานบุคคล
ของระบบราชการ

๑๘๑
เรือ่ งที ่ ๒๓
กระทาผิดนอกเวลาราชการและเป็ นเรือ่ งส่วนตัว
โดยแท้ ... ได้รบั การเลือ่ นขัน้ เงิ นเดือนหรือไม่ ?
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๕/๒๕๖๐
สาระสาคัญ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีคาสังไม่
่ เลือ่ นขัน้
เงินเดือนให้แ ก่เ จ้าหน้ าทีใ่ นสังกัด เนือ่ งจากมีพฤติกรรมทาให้
เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่ งหน้าทีร่ าชการจากการขับรถ
ขณะเมาสุรา อันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ ศาลพิพ ากษาลงโทษจาคุ ก ๑ เดือ น และปรับ
๓,๐๐๐ บาท โดยให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี แต่เมือ่ มติคณะรัฐมนตรี
ซึง่ วางแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือนไม่ ได้กาหนด
ให้การกระทาผิดกรณีเมาแล้วขับอยู่ในหลักเกณฑ์ทจี ่ ะไม่ได้รบั
การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ใช้บงั คับขณะนัน้ ) การทีท่ างจังหวัดกาหนดมาตรการ
ในการลดและป้ องกันอุบตั เิ หตุไว้ประการหนึง่ ว่า ข้าราชการทีถ่ ูก
ดาเนินคดีจากการกระทาผิดวินัยจราจร จะไม่ได้รบั การเลือ่ นขัน้
เงินเดือนและงดบาเหน็จ ถือเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์โดยไม่ม ี
อานาจตามกฎหมายและนอกเหนือจากทีม่ ติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้
ประกอบกับเมือ่ เป็นการกระทาผิดนอกเวลาราชการและเป็ นเรือ่ ง
ส่วนตัวโดยแท้ มิได้เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการแต่อย่างใด

๑๘๒
แม้จะเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่สมควรและพึงกระทา แต่ไม่ถึงขนาด
เมาสุราในทีช่ ุมชนหรือมีพฤติการณ์อนื ่ ทีท่ าให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์
ของต าแหน่ ง หน้ า ทีร่ าชการ การไม่เ ลือ่ นขัน้ เงิน เดือ นจึง เป็ น
การออกค าสัง่ โดยอาศัย เหตุ ทีก่ ฎหมายไม่ไ ด้ก าหนดไว้ และ
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการเป็ นอานาจดุลพินิจของ
ผู้บงั คับบัญชาทีจ่ ะพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยคานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผ ลของงาน ตลอดจนการรัก ษาระเบียบวินัยและ
การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๑)-(๙)
ซึง่ ใช้บ ังคับในปั จจุบ ัน และต้องไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ใดออกมา
ใช้บงั คับโดยนอกเหนืออานาจตามกฎหมาย
๒. กรณี ทีข่ ้า ราชการกระท าผิด นอกเวลาราชการและ
เป็ นเรือ่ งส่วนตัวโดยแท้ มิได้เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้ าทีร่ าชการ
ผู้บงั คับ บัญ ชาจ าต้อ งใช้ดุล พินิจพิจ ารณาว่ า เป็ นการกระทาให้
เสือ่ มเสียต่ อ เกีย รติศ ัก ดิ์ข องต าแหน่ ง หน้ า ทีร่ าชการหรือ ไม่
เพียงใด และต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละกรณี
ประกอบกัน บนพื้น ฐานข้อ เท็จ จริง ทีถ่ ู ก ต้อ งและเป็ น ไปอย่า ง
สมเหตุสมผล

๑๘๓
กระทาผิดนอกเวลาราชการและเป็ นเรื่องส่วนตัว
โดยแท้ ... ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนหรือไม่ ?
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการ เป็ นอานาจดุลพินิจของ
ผู้บงั คับบัญชาที่จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยคานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบตั ิ ตลอดจนการรักษาวินัยและ
การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ ทัง้ นี้ จะต้อ ง
เป็ นไปตามข้อ ๘ (๑) ถึง (๙) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๒ เช่ น (๒) ในครึ่งปี ท่ีแล้ว มาต้ อ งไม่ ถู กสัง่ ลงโทษ
ทางวินั ยที่ห นั ก กว่ าโทษภาคทัณ ฑ์ หรือ ไม่ ถู ก ศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ ลงโทษในความผิดที่เกี่ ยวกับการปฏิบ ัติหน้ าที่
ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศ ักดิ ์ของต าแหน่ ง
หน้ าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
กรณี ท่ี ข้ า ราชการถู ก ด าเนิ น คดี ข้ อ หาขับ รถในขณะ
“เมาสุ ร านอกเวลาราชการ” และศาลพิพ ากษาลงโทษจ าคุ ก
แต่ ร อการลงโทษ ๒ ปี ส่ ว นโทษทางวินั ย ให้ ง ดโทษ แต่ ใ ห้
ทาหนัง สือ ทัณ ฑ์บน ... พฤติก ารณ์ ด ังกล่ า วอยู่ใ นหลักเกณฑ์
ทีจ่ ะไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนหรือไม่ ?
คดีท่จี ะยกมาเป็ นอุ ท าหรณ์ น้ี แม้ว่าจะเกิดขึ้น ในขณะ
ใช้บงั คับตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘๔
แต่ ตามข้อ ๗ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญ ญัติไ ว้ม ีข้อ ความทานองเดียวกับ ข้อ ๘ (๒)
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมูลเหตุ เกิดจากผู้ฟ้ องคดีซ่ึงด ารงต าแหน่ งบุ คลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ใ นเลือ ด พบปริม าณแอลกอฮอล์ใ นเลือ ดจ านวน
๗๖ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง และศาลแขวงได้พพิ ากษาว่าผูฟ้ ้ องคดี
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ลงโทษจาคุ ก ๑ เดือ น ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจาคุ กให้ร อไว้
มีกาหนด ๒ ปี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ม ี
คาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงิ นเดือนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เนื่องจากพฤติกรรม
ทาให้เ สื่อ มเสียเกียรติศ ัก ดิ ์ของต าแหน่ งหน้ าที่ราชการของตน
จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ขอ้ ๗ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการพิจารณา
เลื่อนขัน้ เงินเดือน จึงร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ซึง่ มีมติยกคาร้องทุกข์ จึงยื่นฟ้ องผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒) ต่อศาลปกครองขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสัง่
เพิกถอนคาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือนและเพิกถอนมติยกคาร้องทุกข์

๑๘๕
ข้อเท็จจริง คือ เป็ นการกระทาความผิดนอกเวลาราชการ
ในเวลากลางคืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้มปี ระกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ข้าราชการ โดยให้ ถือปฏิ บตั ิ ตามมติ คณะรัฐมนตรี ประกอบกับ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
จังหวัดได้มหี นังสือแจ้งผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงมาตรการ
ในการลดและป้ องกันอุบตั เิ หตุของจังหวัด จานวน ๕ ข้อ เพื่อให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แจ้งให้ บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิ บตั ิ
โดยมาตรการข้ อ ๔ กาหนดให้ ข้าราชการที่ ถกู ดาเนิ นคดี
จากการกระท าผิ ด วิ นั ย จราจร เช่ น ไม่ ส วมหมวกนิ รภัย
เมาแล้วขับ จะไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนและงดบาเหน็ จ
เนื่ องจากไม่เคารพกฎหมาย ทัง้ นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖
พฤติกรรมความผิดของผู้ฟ้องคดี เป็ นความผิดทีท่ าให้
เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้าทีร่ าชการของตนหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว
ไม่ได้ก าหนดให้การกระทาผิดกรณีเมาแล้วขับ อยู่ในหลักเกณฑ์
ทีจ่ ะไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่จงั หวัดกาหนดมาตรการในการลด
และป้ องกันอุบตั เิ หตุจานวน ๕ ข้อ ซึง่ มาตรการข้อ ๔ กาหนดให้
ข้าราชการทีถ่ ูกดาเนินคดีจากการกระทาผิดวินัยจราจร จะไม่ได้รบั

๑๘๖
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนและงดบาเหน็จ เนื่องจากไม่เคารพกฎหมาย
จึงเป็ นการก าหนดหลักเกณฑ์การไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนโดยไม่ม ี
อานาจตามกฎหมาย นอกเหนือจากทีม่ ติคณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
และการกระทาของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทาผิดนอกเวลาราชการ
และเป็ นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ มิได้เกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
หรือ ท าให้เ สื่อ มเสีย ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการแต่ อ ย่ า งใด
แม้จะเป็ นพฤติกรรมที่ไม่สมควรและพึงกระทา แต่ไม่ถึงขนาด
เมาสุราในทีช่ ุมชนหรือมีพฤติการณ์อ่นื ทีท่ าให้เกิดเรื่องเสื่อมเสีย
หรือถูกติเตียนรังเกียจจากประชาชนทัวไป
่ จนเป็ นการเสื่อมเสีย
เกียรติศกั ดิ ์ของตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และมติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ทีไ่ ม่เลื่อนขัน้ เงินเดือน จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจออกคาสังโดยอาศั
่
ย
เหตุทก่ี ฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ เป็ นการใช้ดุลพินิจทีไ่ ม่ชอบด้วย
กฎหมาย พิพ ากษาเพิก ถอนค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ และ
มติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดได้ว ินิจฉัยแนวทางในการปฏิบตั ิ
ราชการที่ดีในเรื่องการใช้อ านาจก าหนดหลัก เกณฑ์ใ ด ๆ ของ
ฝ่ ายปกครองว่า จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายทีใ่ ห้อานาจ
หรือหากมีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้หน่ วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ฝ่ ายปกครองก็ไม่มอี านาจกาหนดหลัก เกณฑ์ท่นี อกเหนือ จาก
มติค ณะรัฐมนตรีไ ด้ และการใช้อ านาจดุ ล พินิจ ของผู้ม ีอ านาจ
จะต้องใช้ดุลพินิจบนพืน้ ฐานข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้อง ไม่ก้าวล่วงกรอบ

๑๘๗
ของกฎหมายและสมเหตุ ผ ลที่ จะรับฟั งได้ ไม่ ใ ช้ ดุ ล พินิ จ ตาม
อาเภอใจ ดังเช่น กระทาผิดนอกเวลาราชการและเป็ นเรื่องส่วนตัว
โดยแท้ มิได้เกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ จาต้องใช้ดุลพินิจ
พิจารณาว่าทาให้เสื่อมเสียต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการอย่างไร
ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ ์ของตาแหน่ งหน้ าที่ราชการอย่างไร
หรือ ไม่ เป็ น ต้ น (ผู้ส นใจสามารถศึก ษาได้จ ากค าพิพ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๕/๒๕๖๐)

๑๘๘
เรือ่ งที ่ ๒๔
ผลงานทางวิ ชาการที ่ “อ้างอิ ง” ไม่ถกู ต้อง
ถือเป็ นการ “ลอกเลียน”
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๐/๒๕๕๖
สาระสาคัญ
ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษาเสนอขอเลือ่ น
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ โดยเสนอผลงานประเภท
ตาราหรือหนังสือ ซึง่ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็ นการแปลมาจากหนังสือ
ภาษาอังกฤษ เพียงแต่เพิม่ เนื้อหาบางส่วนและได้อ้างอิงชือ่ หนังสือ
ดังกล่าวไว้ใ นบรรณานุ ก รมเท่านัน้ ทัง้ ทีผ่ ู้เ สนอผลงานเป็ นผู้ม ี
ความรู้และดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ควรทราบดีอยู่แล้ว
ว่าการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการประเภทตาราซึง่ มิใช่เอกสาร
ประกอบการสอนนัน้ ต้องอ้างอิงตามหลักสากลทัวไปซึ
่ ง่ มี ๓ วิธ ี คือ
เชิงอรรถ Quotation และบรรณานุ กรม และต้องทาทุกวิธ ี การกระทา
ของผูเ้ สนอผลงานจึงไม่ถูกต้องและถือเป็ นการลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อนื ่ โดยปกปิ ดว่าเป็ นผลงานของตนเอง การที ่
อนุ กรรมการสามัญประจามหาวิทยาลัยมีคาสังลงโทษทางวิ
่
นั ย
และให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยห้ามเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา ๓ ปี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

๑๘๙
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดทาผลงานทางวิชาการเพือ่ เสนอขอเลือ่ นตาแหน่ ง
ทางวิชาการ หากเป็ นการเสนอผลงานในประเภทตาราหรือหนังสือ
การอ้างอิงเพือ่ ให้เป็ นผลงานทีถ่ ูกต้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน
สากล จะต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งทีม่ าของข้อมูลโดยการจัดทาให้
ครบทุกวิธ ี ทัง้ เชิงอรรถ Quotation และบรรณานุ กรม เพราะหาก
จัดทาอ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้ว นอกจากจะถือเป็ น
การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ นื ่ แล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อการเสนอผลงานทางวิชาการเพือ่ การพิจารณาเลือ่ นตาแหน่ ง
ในคราวต่อ ๆ ไป และอาจถูกลงโทษทางวินัย เนือ่ งจากถือเป็ น
การกระทาทีข่ าดจริยธรรมและไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณา
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทีส่ ูงขึ้น ทัง้ นี้ หากเป็ นการเสนอผลงาน
ในลัก ษณะเอกสารประกอบการสอน ไม่ ใ ช่ตารา การอ้างอิงใน
บรรณานุกรมก็ถอื ว่าเพียงพอ

๑๙๐
ผลงานทางวิ ชาการที่ “อ้างอิ ง” ไม่ถกู ต้อง
ถือเป็ นการ “ลอกเลียน”
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานหรือการได้รบั การเลื่อน
ต าแหน่ งนับเป็ นสิ่งที่ทุกคนต่ างต้องการ และการจัด ทาผลงาน
ทางวิช าการเพื่อ ยื่นขอเสนอเลื่อ นต าแหน่ งเป็ น วิธ ีการหนึ่ ง ที่
หลายหน่วยงานได้นามาใช้เป็ นหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารในการพิจารณา
เลื่อนตาแหน่ ง อาทิเช่น ตาแหน่ งทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องมีการจัดทาผลงานทางวิชาการ
โดยการแต่ ง หรือ เรีย บเรีย งต ารา หนัง สือ หรือ บทความทาง
วิชาการให้มคี ุณภาพดีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กาหนดไว้
ดังเช่นคอลัมน์ กฎหมายใกล้ตวั ฉบับนี้ ได้นาคดีพพิ าท
กรณีทผ่ี ยู้ น่ ื เสนอขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์
โดยเสนอผลงานในประเภท “ตาราหรือหนังสื อ” ซึ่งเป็ นผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะของการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
และได้มกี ารอ้างอิงหนังสือต้นฉบับไว้ในบรรณานุกรม
คดี น้ี ม ีป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจหลายประเด็ น อาทิ เ ช่ น
(๑) การจัดทาผลงานทางวิชาการในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็ น
การเสนอผลงานเพือ่ ใช้เ ลือ่ นต าแหน่ งทางวิช าการได้หรือ ไม่
(๒) การจัดทาผลงานทางวิชาการประเภทตาราหรือหนังสือทีม่ ี
คุณภาพดีทถี ่ ูกต้องนัน้ ควรต้องมีการจัดทาและอ้างอิงในลักษณะใด

๑๙๑
และ (๓) ผลจากการทีจ่ ดั ทาหรือ อ้างอิงไม่ถูกต้อ งจะส่ งผลต่ อ
การเสนอผลงานทางวิชาการเพือ่ เลือ่ นตาแหน่งอย่างไร
ข้อเท็จจริงในคดีน้ีเกิดขึน้ จากผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตาแหน่ งเป็ นรองศาสตราจารย์
โดยผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเป็ นเอกสารประเภทตารา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วัสดุอุตสาหกรรม โดยระบุช่อื ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้เรียบเรียง
ร่วมกับบุคคลอื่น ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (มหาวิทยาลัย) ได้พจิ ารณา
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเนื้อหาตาราหนังสือของผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่
แปลมาจากต้นฉบับหนังสือ Principles of Materials Science and
Engineering ของ William F. Smith แบบคาต่อคาในหลายบท และ
มีการนารูปประกอบมาใช้เป็ นจานวนมากโดยไม่มกี ารอ้างอิง จึงมี
มติว่าการแปลหนังสือโดยไม่ได้มกี ารอ้างอิงถือว่า ขาดจริยธรรม
ทางวิชาการ และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) เห็นว่ากรณีดงั กล่าวถือเป็ นการลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อ่นื ไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ
โดยปกปิ ดว่าเป็ นผลงานของตนเอง หากปรากฏหลักฐานชัดเจน
ให้ ด าเนิ นการลงโทษทางวินั ยตามมาตรการที่ค ณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) (ปั จจุบนั คือ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)) กาหนด
ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ (อนุ ก รรมการสามัญ ประจ า
มหาวิทยาลัย (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย)) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ

๑๙๒
สอบหาข้อ เท็จจริง และผลปรากฏว่า กรณีของผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ใ ช่
เป็นการแปลโดยได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงถือเป็ นการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อนื ่ หรือนาผลงานทางวิชาการ
ของผู้อนื ่ ไปใช้ เป็ นการกระทาทีข่ าดจริยธรรม และไม่เหมาะสม
ทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ และ
สมควรถูกลงโทษทางวินัย จึงมีมติ ให้ งดการพิ จารณาการขอ
ตาแหน่ ง ทางวิ ชาการของผู้ฟ้องคดี และห้ ามผู้ฟ้องคดี เสนอ
ขอตาแหน่ งทางวิ ชาการเป็ นเวลา ๓ ปี นับจากวันที่มมี ติ และ
ให้อธิการบดีดาเนินการทางวินัยแก่ ผู้ฟ้ องคดีตามอ านาจหน้ าที่
ต่อไป
ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ค าสัง่ ดัง กล่ า วไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
เนื่องจากเคยมีกรณีผเู้ สนอผลงานอ้างอิงในบรรณานุ กรมก็เพียงพอ
ที่จะถือเป็ นการอ้ างอิงแหล่ งที่มาของข้อมูล แล้ว และการห้าม
เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นเวลา ๓ ปี เป็ นมาตรการลงโทษ
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ยังไม่ได้
ให้โ อกาสผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ช้ีแ จงหรือ โต้ แ ย้ง แสดงพยานหลัก ฐาน
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
จึง ยื่น ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าลมีค าสั ง่ หรือ
คาพิพากษาเพิกถอนมติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
การทีผ่ ู้ฟ้องคดีเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตารา
โดยแปลเอกสารจากต้ น ฉบับ และอ้ า งอิง ต้ น ฉบับ เฉพาะใน
บรรณานุกรมเป็ นการเสนอผลงานทางวิชาการทีถ่ ูกต้องหรือไม่ ?

๑๙๓
ศาลปกครองสูง สุด วิ นิจฉั ยว่ า การที่ผู้ฟ้อ งคดีเ สนอ
ผลงานทางวิชาการประเภทตารา หนังสือ ชื่อเรือ่ ง วัสดุอุตสาหกรรม
โดยเป็ นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐ และยอมรับว่าเนื้อหาส่วนใหญ่
แปลมาจากหนั ง สือ ชื่อ Principles of Materials Science and
Engineering ของ William F. Smith แต่ได้เพิม่ เนื้อหาบางส่วนและ
ได้อา้ งอิงหนังสือดังกล่าวไว้ในบรรณานุ กรมแล้วนัน้ เมื่อเป็ นการ
เสนอผลงานทางวิชาการประเภทตารา มิได้เสนอเป็ นการแปล
แต่ ก ลับ เพีย งแต่ อ้า งอิง ไว้ใ นบรรณานุ ก รม ทัง้ ๆ ที่ผู้ฟ้ อ งคดี
เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ควรทราบดี
อยู่แ ล้ว ว่า การอ้ างอิ ง ในผลงานทางวิ ช าการประเภทตารา
ซึ่งมิ ใช่เอกสารประกอบการสอนนัน้ ต้ องอ้างอิ งตามหลักสากล
ทัวไปซึ
่
่งมี ๓ วิ ธี คือ เชิ งอรรถ Quotation และบรรณานุกรม
และต้ องทาทุกวิ ธี ดังนัน้ การกระทาของผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่ถูกต้อง
และถือเป็ นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื โดยปกปิ ด
ว่าเป็ นผลงานของตนเอง ส่วนกรณีของผู้เสนอผลงานทางวิชาการ
รายอืน่ นัน้ เมือ่ เป็ นการเสนอผลงานในลักษณะเอกสารประกอบ
การสอน ไม่ใช่ตารา การอ้างอิงในบรรณานุ กรมก็เพียงพอทีจ่ ะ
ถือเป็นการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลแล้ว
ส่วนการมีมติของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๑ ทีใ่ ห้งดการพิจารณา
การขอตาแหน่ งทางวิชาการและห้ามผู้ฟ้องคดีเสนอขอตาแหน่ ง
ทางวิชาการเป็ นเวลา ๓ ปี เป็ นการใช้ดุลพินิจทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือไม่นัน้ ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่ า แม้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) จะได้วางมาตรการ

๑๙๔
ในการลงโทษห้ามเสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการมีกาหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี แต่ดว้ ย อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยได้มมี ติเกีย่ วกับการ
กาหนดมาตรการลงโทษผู้ทคี ่ ดั ลอกผลงานทางวิชาการของผู้อนื ่
ให้ถอื เป็ นการกระทาทีม่ เี จตนาทุจริต และจะไม่พจิ ารณาตาแหน่ ง
ทางวิชาการให้แก่ผนู้ นั ้ มีกาหนด ๓ ปี ดังนัน้ เมื่อผู้ถกู ฟ้ องคดี
ที่ ๑ ได้ มีมติ โดยพิ จารณามาตรการลงโทษทัง้ สองแนวทาง
ประกอบกัน การมีมติ ดงั กล่าวจึงเป็ นการใช้ ดลุ พิ นิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ปั จจุบนั ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๐.๑ ได้กาหนดห้ามผูล้ อกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ นื ่
เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี)
สาหรับ ข้อ โต้แ ย้ง ของผู้ฟ้ อ งคดีทวี ่ ่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีที ่ ๑
ไม่ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานนัน้ ศาลปกครองสูงสุด
วิ นิจฉั ยว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอานาจพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในตาราหรือหนัง สือที่ผู้ฟ้ องคดีเ สนอขอตาแหน่ งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับหนังสือของ William F. Smith ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
ยอมรับว่าได้มกี ารแปลหรือถอดความมาจากหนังสือดังกล่าวจริง
กรณีจ ึงเป็ นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงทีผ่ ู้ฟ้ องคดีได้ให้ไว้ใน
คาขอส่งผลงานทางวิชาการ อันเป็ นข้อยกเว้นซึง่ ไม่ จาต้องให้
โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามที่มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้กาหนดไว้ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๐/๒๕๕๖)

๑๙๕
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุ ดดังกล่ าวไม่เพียงแต่จะ
ทาให้บุคคลทีต่ ้องการเสนอผลงานทางวิชาการได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ
ว่าการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอเลื่อนตาแหน่ งทาง
วิช าการนั ้น หากเป็ นการเสนอผลงานในประเภทต าราหรือ
หนั งสือ แล้ว การอ้า งอิง เพื่อ ให้เ ป็ น ผลงานที่ม ีคุ ณ ภาพดีแ ละ
เป็ นไปตามมาตรฐาน ต้องมีการอ้างอิงตามหลักสากลทัวไปซึ
่ ง่ มี
๓ วิธ ี ได้แก่ เชิงอรรถ Quotation และบรรณานุ กรม และต้อ ง
จัดท าให้ค รบทุ ก วิธ ี ซึ่งการจัดท าอ้ างอิ งโดยไม่ ถกู ต้ องหรื อ
ไม่ ค รบถ้ ว น นอกจากจะถื อ เป็ นการลอกเลี ย นผลงาน
ทางวิ ชาการของผู้อื่นแล้ ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อ การเสนอ
ผลงานทางวิช าการเพื่อ การพิจ ารณาเลื่อ นต าแหน่ ง ในคราว
ต่อ ๆ ไป และยังอาจถูกลงโทษทางวินัย เพราะเป็ นการกระทา
ที่ข าดจริย ธรรมและไม่เ หมาะสม หรือ ส่ อ เจตนาทุจ ริต ในทาง
วิชาการในกรณีท่หี น่ วยงานนัน้ ๆ ได้มรี ะเบียบหลักเกณฑ์หรือ
วิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเสนอผลงานทางวิชาการไว้อกี ด้วย

๑๙๖
เรือ่ งที ่ ๒๕
“ผูท้ รงอานาจ” ไม่ใช้อานาจ ... การกระทาของ
“ผู้รบั มอบอานาจ” จึงไม่ชอบ !
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๖๒/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
ข้าราชการสัง กัด กรมสอบสวนคดีพ ิเ ศษซึง่ สมัค รเข้ารับ
การคัด เลือ กและประเมิน ผลงานเพือ่ แต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ ง
ทีส่ ูงขึ้น แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก โต้แย้งว่าการออกคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเป็ นไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ใช้บ ัง คับ ขณะเกิด
ข้อพิพาท) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคล พร้อมทัง้
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทีอ่ นุ โลมนาพระราชบัญญัตนิ ้ ีมาบังคับใช้
ถือปฏิบตั ติ ามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที ่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที ่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ข้อ ๖ ทีก่ าหนดให้ อ.ก.พ. กรม เป็ นผู้ม ี
อานาจหน้ าทีใ่ นการแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ดังนัน้
อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษจึงเป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
คัด เลือ กบุ ค คล โดยไม่ส ามารถมอบหมายหน้ า ทีใ่ ห้บุ ค คลอืน่
ทาแทนได้ เพราะถือ เป็ นอ านาจหน้ า ทีเ่ ฉพาะตัว การทีอ่ ธิบ ดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล จึงเป็ นการออกคาสังโดยปราศจากอ
่
านาจหรือนอกเหนือ

๑๙๗
อานาจ อันมีผลทาให้ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพือ่ ประเมิน
ผลงานเลือ่ นขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทีส่ งู ขึ้น รวมถึงคาสังอื
่ น่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ได้แก่ คาสังให้
่ ขา้ ราชการรักษาการในตาแหน่ งและ
คาสังเลื
่ อ่ นข้าราชการ เป็นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. กรณีทมี ่ กี ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจเฉพาะตัวของ
เจ้าหน้ าทีใ่ นการดาเนินการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เจ้าหน้ าทีจ่ งึ ไม่อาจ
มอบหมายหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลอืน่ กระทาการนัน้ ๆ แทนตนได้
หากมีก ารฝ่ าฝื นใช้อ านาจไปโดยขัดกับหลักการดังกล่าว และ
เจ้าหน้าทีท่ ไี ่ ด้รบั มอบหมายหรือได้รบั แต่งตัง้ ได้ใช้อานาจกระทาการ
ในเรือ่ งนัน้ ไป ย่อมถือเป็ นการกระทาโดยปราศจากอานาจ ไม่ก่อให้
เกิดผลในทางกฎหมาย และถูกยกเลิกเพิกถอนได้ไม่ว่าจะเป็ น
การยกเลิกเพิกถอนในชัน้ เจ้าหน้าทีโ่ ดยผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป
หรือโดยคาพิพากษาของศาลปกครองก็ตาม
๒. การกระทาทางปกครองทีอ่ ยู่ในความหมายของ “กฎ”
มีองค์ประกอบ ๒ ประการ กล่าวคือ (๑) เป็ นกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ซึง่ ออกโดยองค์กรของรัฐฝ่ ายบริหารทีอ่ าศัยอานาจตามกฎหมาย
ในระดับไม่ตา่ กว่าพระราชบัญญัติ และ (๒) มีผลใช้บงั คับเป็ นการ
ทัว่ ไป โดยไม่ มุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดหรือ บุ ค คลใด
เป็นการเฉพาะ

๑๙๘
“ผูท้ รงอานาจ” ไม่ใช้อานาจ ... การกระทาของ
“ผู้รบั มอบอานาจ” จึงไม่ชอบ !
คดีป กครองที่จะน ามาเล่ า สู่ก ัน ฟั ง ในฉบับนี้ เป็ นเรื่อ ง
เกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการ
ให้ดารงต าแหน่ งสูงขึ้น แต่เจ้าหน้ าที่ซ่งึ ทาหน้ าที่ค ดั เลือ กไม่ม ี
อานาจตามกฎหมาย ทาให้ผลการคัดเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีน้ีถือ เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาหรับ
ส่วนราชการหลาย ๆ แห่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้อานาจให้
ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนที่จะใช้อานาจหรือมอบหมาย
ให้ผู้อ่นื ใช้อานาจแทนตนนัน้ ได้มบี ทกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ
กาหนดไว้อย่างไรหรือไม่
ดัง เช่ น คดีน้ี ท่ีเ จ้า หน้ า ที่เ ป็ นผู้ ม ีอ านาจโดยตรงหรือ
เป็ นอานาจเฉพาะตัว แต่กลับมอบหมายให้ผู้อ่นื ใช้อานาจแทน
การใช้อานาจในลักษณะดังกล่าวจะมีผลเป็ นอย่างไร หาคาตอบ
ได้จากคาพิพากษาศาลปกครองในคดีน้ี
ข้อ เท็จ จริงมีว่า ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สิบ สามคนรับราชการใน
ต าแหน่ ง พนั ก งานสอบสวนคดีพ ิเ ศษ ระดับ ๗ สัง กัด กรม
สอบสวนคดีพ ิเ ศษ (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) โดยเมื่อ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ส มัค รเข้ารับการคัดเลือ กและประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ ในตาแหน่ งพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ระดับ ๘ ว ตามประกาศรับสมัครของอธิบดีกรมสอบสวนคดี

๑๙๙
พิเศษ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓) แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก จึงได้รอ้ งทุกข์
ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และ อ.ก.พ. กระทรวงยุตธิ รรม
แต่ ก็ไ ม่ไ ด้รบั แจ้งผลการพิจารณา ต่ อ มา จึงได้นาคดีมาฟ้ อ ง
ต่อศาลปกครองขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนประกาศผล
การคัดเลือกข้าราชการดังกล่าว รวมถึงคาสังอื
่ ่น ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในการเลือ่ นข้าราชการในสังกัดของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ได้นาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึง่ ขณะทีเ่ กิดข้อพิพาทนัน้ ก.พ. ได้อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๕๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ังกล่ าว กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคล พร้อมทัง้ ได้มกี ารแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการถือปฏิบตั ติ ามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที ่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที ่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ซึง่ ข้อ ๖ กาหนดให้ อ.ก.พ. กรม
เป็นผูม้ อี านาจหน้าทีใ่ นการแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
แต่ในการคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการ อ.ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้มมี ติมอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษเป็ นผู้ใช้อ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือ ก
บุคคล เพื่อทาหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ซึ่งต่อมาอธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิเศษได้ ออกคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการคัด เลื อกบุค คล และคณะกรรมการดังกล่ า ว
ได้กาหนดขัน้ ตอนการคัดเลือกและประเมินผลงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ทัง้ สิบสามคนเห็นว่า การมอบอานาจให้อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ก่อให้เกิดกระบวนการ
คัดเลือกและประเมินผลงานทีไ่ ม่โปร่งใสและไม่เป็ นธรรม

๒๐๐
ประเด็นปั ญหาในคดีน้ ี คือ การทีอ่ ธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ ข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่ งตามข้อพิพาท เป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อ ก.พ. ได้กาหนดให้
อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล โดยมิได้กาหนดว่าสามารถมอบหมายหน้ าที่ให้
บุคคลอื่นทาแทนได้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวย่อมเป็ น
อานาจหน้ าที่เฉพาะตัว และถือว่า อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดี
พิ เศษเป็ นผู้ทรงอานาจในการแต่ งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือก
บุ ค คลโดยไม่ อ าจมอบหมายอ านาจหน้ าที่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น
กระทาการแทนได้
การที่ อ ธิบ ดี ก รมสอบสวนคดี พ ิ เ ศษมีค าสัง่ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจึงเป็ นการออกคาสังโดยปราศจาก
่
อานาจหรือนอกเหนืออานาจ อันมีผลทาให้ประกาศผลการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึน้ แต่ง ตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทีส่ งู ขึน้ รวมถึงคาสังอื
่ ่น ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่อง ได้แก่ คาสังให้
่ ขา้ ราชการ
รัก ษาการในต าแหน่ ง และค าสัง่ เลื่อ นข้า ราชการ เป็ นค าสัง่
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่ อ. ๑๖๒/๒๕๕๘)
คดีน้ีนอกจากศาลปกครองสูงสุดจะได้ว างบรรทั ดฐาน
การปฏิบตั ริ าชการทีด่ ใี นกรณีทม่ี กี ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจ
เฉพาะตัวแก่เจ้าหน้าทีใ่ ห้กระทาการในเรื่องใด เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจ

๒๐๑
ไม่อาจมอบหมายให้ผอู้ ่นื กระทาการแทนตนในเรื่องนัน้ ได้ ซึง่ หาก
ใช้อานาจขัดกับหลักการดังกล่าวและเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ได้ใช้อานาจในเรื่องนัน้ ย่อมทาให้ เป็ นการกระทาที่ ปราศจาก
อานาจและไม่มีผลในทางกฎหมาย ซึ่งต้องถูกยกเลิกเพิกถอน
ในที่สุ ด แล้ว ศาลปกครองสู ง สุ ด ยัง ได้ อ ธิบ ายถึง การกระท า
ทางปกครองที่อ ยู่ใ นความหมายของ “กฎ” ว่า มีอ งค์ป ระกอบ
๒ ประการ คือ (๑) เป็ น กฎเกณฑ์ท างกฎหมายซึ่ง ออกโดย
องค์กรของรัฐฝ่ ายบริหารที่อาศัยอานาจตามกฎหมายในระดับ
ไม่ต่ ากว่าพระราชบัญญัติ และ (๒) มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัวไป
่
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
ฉะนัน้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคลที่ ก.พ. กาหนดขึ้น
เพื่อใช้บงั คับกับส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดส่วนราชการ
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
จึงมีล กั ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ ผูอ้ ่าน
ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม ได้จากค าพิพากษา
ดังกล่าวครับ !

๒๐๒
เรือ่ งที ่ ๒๖
แม้ไม่ต้องรับโทษวิ นัย ...
แต่กอ็ าจไม่ได้เลือ่ นตาแหน่ ง
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๔๘/๒๕๕๘
สาระสาคัญ
กระทรวงต้นสังกัดได้รบั อนุมตั อิ ตั รากาลังเพิม่ เติมระดับ ๙ บส.
จากสานักงาน ก.พ. จานวน ๒๖ ตาแหน่ ง โดยข้าราชการซึง่ เป็ น
หัวหน้ าส่วนราชการระดับจังหวัดและมีอายุราชการเหลือเพียง
๙ เดือน ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ จึงนาคดีมาฟ้ องเพือ่ ขอให้ศาลปกครอง
มีคาพิพากษาเพิกถอนคาสังแต่
่ งตัง้ ข้าราชการทัง้ ๒๖ คน และขอให้
มีคาสังแต่
่ งตัง้ ตนเองต่อไป แต่เมือ่ ความเดือดร้อนหรือเสียหายของ
ข้าราชการรายนี้ไม่ได้เกิดจากการออกคาสังแต่
่ งตัง้ ข้าราชการ ๒๖ คน
ดังกล่าว เพราะแม้ศาลจะเพิกถอนคาสังแต่
่ งตัง้ นัน้ แล้วก็ไม่เป็ นเหตุ
ให้ต นได้ร บั การแต่ ง ตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ ง ระดับ ๙ แต่ อ ย่า งใด
ข้าราชการซึง่ ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ จึงมิใช่ผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายทีจ่ ะมีสทิ ธิฟ้องคดีเพือ่ ขอให้ศาลเพิกถอนคาสังพิ
่ พาทได้
ส่วนการทีป่ ลัดกระทรวงไม่ดาเนินการเสนอชือ่ ให้ คณะกรรมการ
คัดเลือกเพือ่ เลือ่ นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่ งตัง้ ให้ด ารง
ตาแหน่ งระดับ ๙ พิจารณานัน้ เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการ
ซึง่ ฟ้ องคดีได้ถูกผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร้องเรียนกล่าวหาว่าประพฤติตวั
ไม่เหมาะสมกับการเป็ นผู้บริหาร ใช้อานาจข่มขู่ผู้ใต้บงั คับบัญชา

๒๐๓
และนารถราชการไปใช้ส่วนตัว ซึง่ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
มีความเห็นว่าพฤติกรรมส่อว่าอาจถือเป็นความผิดวินยั แต่พยาน
หลักฐานยังไม่แน่ชดั เพียงพอทีจ่ ะลงโทษทางวินัย จึงให้ใช้แนวทาง
บริหารดาเนินการในการพิจารณาความดีความชอบและการแต่งตัง้
ในตาแหน่ งทีส่ ูงขึ้นต่อไป ประกอบกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
บางรายมีความเห็นว่าข้าราชการรายนี้ยงั ไม่มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอชือ่ ให้ทปี ่ ระชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
ดังนัน้ การทีป่ ลัดกระทรวงไม่ เ สนอชือ่ เพือ่ แต่ งตัง้ ในต าแหน่ ง
ระดับ ๙ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และไม่ถอื เป็ นการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การพิจารณาความดีความชอบ การเลือ่ นตาแหน่ ง การให้
ประโยชน์อนื ่ แก่ขา้ ราชการต้องเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม โดยพิจารณา
จากผลงาน ศัก ยภาพ และความประพฤติของข้าราชการผู้นัน้
ประกอบกัน การทีข่ ้าราชการซึง่ ถูก กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
มีพฤติกรรมส่ อว่าอาจถือ เป็ นความผิดวินัย แต่พยานหลักฐาน
ยังไม่แน่ ชดั เพียงพอทีจ่ ะลงโทษทางวินัย จึงให้ชะลอการลงโทษ
ทางวินัย และใช้แนวทางบริหารดาเนินการในการพิจารณาความดี
ความชอบและการแต่งตัง้ ในตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ต่อไปได้

๒๐๔
แม้ไม่ต้องรับโทษวิ นัย ...
แต่กอ็ าจไม่ได้เลื่อนตาแหน่ ง
ส่วนที่ ๑ ถูกร้องเรียนว่ามีพฤติ การณ์ ไม่เหมาะสมในการเป็ น
ผูบ้ ริ หาร
หลังจากที่ได้เคยนาอุทาหรณ์จากคดีปกครองเกี่ยวกับ
เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ น ารถราชการไปใช้ ส่ ว นตั ว และเกิ ด
ความเสียหายขึน้ ถือว่าเป็ นการกระทาละเมิดต่อหน่ วยงานของรัฐ
ซึ่ง ต้อ งรับ ผิด เป็ น การส่ ว นตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ ... มาเล่ า ให้ท่านทัง้ หลายได้ศึก ษากัน แล้ว ก็มเี สีย ง
เรียกร้องจากท่านผูอ้ ่าน ... ครับว่า
อยากให้ม ีก ารน าเสนอถึง ผลกระทบในแง่มุม อื่น ของ
เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการน ารถราชการไปใช้ส่ ว นตัว
โดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเข้าใจผิดว่าสามารถทาได้ หรือ
กระท าด้ว ยความประมาทเลิน เล่ อ เองก็ต าม เพื่อ เป็ น ข้อ คิด
หรือข้อเตือนใจให้ตระหนักรู้ถึงความเสียหายของราชการและ
ความรับผิดของตนเอง ... ครับ ! เพราะความรับผิดของผูท้ อ่ี ยู่ใน
สถานะ “เจ้าหน้ าที่ของรัฐ” แตกต่างจากประชาชนทัวไปที
่ ม่ เี ฉพาะ
ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา โดยความรับผิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อาจแบ่งออกได้เป็ น ๔ มิติ กล่าวคือ ๑) มิติทางอาญา
คือ การถูกลงโทษทางอาญาในกรณีท่เี ป็ นการกระทาความผิด
อาญา ๒) มิติทางแพ่ง คือ การถูกสังให้
่ ใช้เงิน กรณีท่เี ป็ นการ

๒๐๕
กระทาละเมิดต่อหน่ วยงานของรัฐหรือต่อบุคคลอื่น หรือกระทาผิด
สัญญาทางปกครอง ๓) มิตทิ างปกครอง คือ การถูกลงโทษทางวินัย
กรณีท่เี ป็ นการกระทาผิดวินัย และ ๔) มิตทิ างวินัยการคลังและ
การงบประมาณ คือ การถูกลงโทษปรับทางปกครอง กรณีกระทา
ผิดวินยั การคลังและการงบประมาณ
อุ ท าหรณ์ จ ากคดีป กครองที่ผ่ า นมาเป็ นการน าเสนอ
ในมิตคิ วามรับผิดทางแพ่ง คือ การใช้เงินค่าเสียหายตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แต่ ค ดีต ัว อย่ า งในคราวนี้ เป็ นมิติ
ในทางปกครอง กรณี ท่ีห ัว หน้ า ส่ ว นราชการถู ก ร้ อ งเรีย นว่ า
“ใช้ อานาจข่ มขู่ผ้ใู ต้ บงั คับบัญ ชา และนารถราชการไปใช้
ประโยชน์ ส่ ว นตัว ” และคณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็จ จริง
รายงานผลการสอบสวนว่ า หัว หน้ าส่ ว นราชการดัง กล่ า ว
(ระดับ ๘ บก.) มีพฤติ กรรมส่อว่าอาจถือเป็ นความผิ ดทางวิ นัย
แต่ให้ชะลอการลงโทษทางวิ นัย โดยใช้ อานาจทางการบริ หาร
ในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ ... และในการพิจ ารณา
เลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ (ระดับ ๙ บส.)
ปลัดกระทรวงได้นาผลจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและความเห็น
ของผูต้ รวจราชการกระทรวงมาประกอบการใช้ดุลพินิจไม่เสนอชื่อ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในระดับ ๙ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีคาสัง่
แต่งตัง้

๒๐๖
เพราะถือ ว่ า เป็ น การประพฤติ ตัว ไม่ เ หมาะสมกับ
การเป็ นข้าราชการระดับบริ หาร
มูลเหตุ ของคดีเกิดขึ้นในขณะใช้บงั คับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกระทรวงต้นสังกัด
ของ ผอ. ภพชาติ (นามสมมติ) ได้รบั อนุ มตั ิอตั รากาลังเพิม่ เติม
ระดับ ๙ บส. จากส านัก งาน ก.พ. จานวน ๒๖ ตาแหน่ ง โดย
ปลัดกระทรวงดังกล่าวได้ออกคาสังแต่
่ งตัง้ ข้าราชการ (ระดับ ๘ บก.)
ในสังกัด ให้ดารงตาแหน่ งระดับ ๙ บส. แต่ ผอ. ภพชาติ ซึง่ เป็ น
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและมีอายุราชการเหลืออีกเพียง
๙ เดือน ไม่ได้รบั แต่งตัง้ ด้วย จึงได้ร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรม
ไปยังปลัดกระทรวงและประธาน อ.ก.พ. กระทรวง และร้องทุกข์
ต่อ ก.พ. อ้างว่า เมื่อเปรียบเทียบลาดับอาวุโสกับผู้ดารงตาแหน่ ง
ระดับ ๘ บก. ของหน่ ว ยงานเดียวกัน จากทัวประเทศ
่
ตนเอง
มีอ าวุโสอยู่ในล าดับต้น ๆ ทีม่ คี ุ ณสมบัติส มบูรณ์ค รบถ้ว นและ
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นระดับ ๙ แต่นายกรัฐมนตรี
ได้มคี าสังยกค
่ าร้องทุกข์
ผอ. ภพชาติ เห็นว่า การกระทาของปลัดกระทรวงไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย จึง ฟ้ อ งกระทรวงต้น สัง กัด (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑)
และปลัดกระทรวง (ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒) ต่ อศาลปกครองขอให้ม ี
ค าพิพ ากษาเพิก ถอนค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ข้า ราชการของกระทรวง
จานวน ๒๖ คน ซึง่ ไม่มชี อื ่ ของผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้รบั การแต่งตัง้

๒๐๗
และให้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองออกค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ให้ต นเองด ารง
ตาแหน่งระดับ ๙
ส่ ว นที่ ๒ แม้ ไ ม่ ต้ อ งรับ โทษวิ นั ย ... แต่ ก็อ าจไม่ ไ ด้ เ ลื่ อ น
ตาแหน่ ง
คดีน้ ีเนือ่ งจากวิธกี ารและขัน้ ตอนในการแต่งตัง้ ข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่ งระดับ ๙ บส. รวมทัง้ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจพิจารณา
ทางปกครองและผูม้ อี านาจในการบรรจุแต่งตัง้ ซึง่ ใช้บงั คับตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และขัน้ ตอนทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนด ... ครับ !
โดยปลัด กระทรวงในฐานะผู้บงั คับ บัญ ชาข้าราชการในสัง กัด
ส านัก งานปลัด กระทรวง เป็ น ผู้ส่ ง รายชื่อ ของข้า ราชการที่ม ี
คุ ณ สมบัติ ใ ห้ค ณะกรรมการคัด เลือ กฯ ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
แต่งตัง้ พิจารณา และเสนอปลัดกระทรวงเพื่อมีคาสังบรรจุ
่
แต่งตัง้
ดัง นัน้ จึง ขอข้า มประเด็น ดัง กล่ า ว แต่ ข อน าประเด็น
ทีน่ ่าสนใจซึง่ ถือว่าเป็นความรูส้ าคัญ
โดยเฉพาะในเรือ่ งสิ ทธิ การฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองนัน้
มีเ งือ่ นไขส าคัญ ประการหนึ ง่ คือ ผู้ฟ้ อ งคดีต้อ งเป็ นผู้ท่ีได้ร บั
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้จากการใช้อานาจของหน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายหรือ ยุติข้อโต้แ ย้งนัน้ ต้อ งมีคาบังคับตามที่
กฎหมายกาหนด คือ สังให้
่ เพิกถอนคาสังได้
่ ตามมาตรา ๔๒ และ

๒๐๘
มาตรา ๗๒ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
กรณีที ่ ผอ. ภพชาติ (ผูฟ้ ้ องคดี) มีคาขอให้ศาลปกครอง
มีค าพิพ ากษาเพิก ถอนค าสังแต่
่ งตัง้ ข้าราชการของกระทรวง
จานวน ๒๖ คน ซึง่ ไม่มชี อื ่ ของผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้รบั การแต่งตัง้
ถือว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูท้ ไี ่ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่
ศาลปกครองสูง สุดวิ นิจฉั ย ว่ า ความเดือดร้อนหรือ เสียหาย
ของผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ไ ด้เ กิด จากการออกค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ข้า ราชการ
(จานวน ๒๖ คน) ดังกล่าว เพราะแม้ศาลจะพิจารณาเพิกถอน
คาสังนั
่ น้ แล้ว ก็ไม่เป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งระดับ ๙ แต่ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่แท้จริงของ
ผู้ฟ้องคดี เกิดจากการที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่เสนอชื่อผู้ฟ้องคดี
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งระดับ ๙ พิจารณา ซึ่งถือเป็ นข้อพิพาท
เกีย่ วกับการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิใช่ผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ จะมี
สิทธิฟ้องคดีเพือ่ ขอให้ศาลเพิกถอนคาสังดั
่ งกล่าว
การใช้อานาจของผู้ถูกฟ้ องคดีที ่ ๒ ทีไ่ ม่ดาเนินการ
เสนอชือ่ ผูฟ้ ้ องคดีให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามที ่ อ.ก.พ. กระทรวง
แต่งตัง้ เพือ่ พิจารณานัน้ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ต้อ งปฏิบตั ิหรือ ไม่ ศาลปกครองสูง สุด วิ นิจฉั ย ว่ า

๒๐๙
การคัดเลือกข้าราชการผู้มคี ุณ สมบัติท่จี ะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งระดับ ๙ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ
กฎหมายกาหนดให้เป็ นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซง่ึ ดารงตาแหน่ งหัวหน้า
ส่ ว นราชการระดับ จังหวัดได้ถูก ข้าราชการและลูกจ้างซึง่ เป็ น
ผู้ใต้บงั คับบัญชาร้องเรียนกล่าวหาว่าประพฤติตวั ไม่เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการระดับผูบ้ ริหาร ใช้อานาจข่มขู่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
นารถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ เท็จ จริง กรณีก ารถู ก ร้อ งเรีย นมีค วามเห็น ว่ า ... พฤติกรรม
ของผู้ฟ้ องคดีส่ อว่าอาจถือเป็ นความผิดวินัย แต่ พยานหลักฐาน
ยังไม่แน่ ชดั เพียงพอที่จะลงโทษทางวินัย ให้ชะลอการลงโทษทาง
วินัยไว้ก่ อน และให้ใ ช้แ นวทางบริห ารดาเนินการกับผู้ฟ้อ งคดี
ในการพิจารณาความดีความชอบและการแต่งตัง้ ในตาแหน่ ง ที ่
สูงขึ้นต่อไป และผู้ตรวจราชการกระทรวงบางรายมีความเห็นว่า
ผูฟ้ ้ องคดียงั ไม่มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
การทีผ่ ู้ถูกฟ้ องคดีที ่ ๒ ไม่เสนอชือ่ ผู้ฟ้องคดีเพื่อแต่งตัง้
ในต าแหน่ งระดับ ๙ โดยนามูลเหตุ ทผี ่ ู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนและ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฯ ที่เ ห็น ว่ า พฤติก รรม
ยังไม่แน่ ชดั เพียงพอที่จะลงโทษทางวินัย แต่เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนฯ ได้ให้แนวทางการลงโทษในเชิงบริหาร ประกอบกับ

๒๑๐
นาความเห็นของผู้ตรวจราชการกระทรวงมาพิจารณาประกอบ
การไม่เสนอชื่อผูฟ้ ้ องคดีขน้ึ แต่งตัง้ ดังกล่าว ถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที ่ ๒ ได้ใช้ดุลพินิจในการดาเนินการดังกล่าวชอบแล้ว และไม่ถอื ว่า
เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่ อ. ๘๔๘/๒๕๕๘)
อุ ท าหรณ์ เ รื่อ งนี้ ก็ส ะท้อ นให้เ ห็น ว่ า ความรับ ผิด ชอบ
ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐต่อ ทรัพย์ส ินของทางราชการ โดยเฉพาะ
รถราชการในกรณีท่นี าไปใช้ส่วนตัว นอกจากจะต้องรับผิดทาง
ละเมิดโดยชดใช้ค่าเสียหายจากความสูญหายหรือเสียหายของ
รถยนต์นัน้ แล้ว ก็ยงั ต้อ งมีความรับผิดชอบที่มผี ลต่ อต าแหน่ ง
หน้าทีร่ าชการ คือ การถูกลงโทษทางวินยั หรือการลงโทษในเชิง
บริหารสาหรับการพิจารณาความดีความชอบและการแต่งตัง้ ใน
ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ อีกด้วยครับ !!!
ส่วนที่ ๓ รู้ทนั กฎหมายข้าราชการพลเรือน
ในกรณี ท่ีข้ า ราชการถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิด วินั ย
เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้ พ ิจ ารณาทัง้ ข้อ เท็จ จริง และ
ข้อ กฎหมายครบทุ ก ข้ อ กล่ า วหาและทุ ก ประเด็น แล้ ว หาก
คณะกรรมการดัง กล่ าวเห็น ว่า ผลการสอบสวนยังไม่ไ ด้ค วาม
แน่ชดั พอทีจ่ ะลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่า
ผูถ้ ูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าทีร่ าชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ ง

๒๑๑
หน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ถี ูกสอบสวน
ถ้ า ให้ ผู้ นั ้น รับ ราชการต่ อ ไปจะเป็ นการเสีย หายแก่ ร าชการ
คณะกรรมการสอบสวนก็สามารถทาความเห็นเสนอไว้ในรายงาน
การสอบสวนเพื่อเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาก็สามารถ
นาข้อเท็จจริงเหล่านัน้ มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
การเลื่อนตาแหน่ ง และการให้ประโยชน์ อ่นื แก่ข้าราชการผู้นัน้ ได้
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ ปรึกษา
นายอติโชค

ผลดี

เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

นางสมฤดี

ธัญญสิร ิ

รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

นายปิ ยะศาสตร์ ไขว้พนั ธุ์

ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และวิชาการ

นางสาวธัญธร

ผูอ้ านวยการกลุ่มเผยแพร่ขอ้ มูล

คณะทางาน
ปั งประเสริฐ

ทางวิชาการและวารสาร
นางสาวจารุณี

กิจตระกูล

พนักงานคดีปกครองชานาญการ

นางสาวนิตา

บุณยรัตน์

พนักงานคดีปกครองชานาญการ

นางสาวจิดาภา มุสกิ ธนเสฏฐ์

พนักงานคดีปกครองชานาญการ

นางสาวสุชาดา ศรีเกลีย้ ง

พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร

นายวัฒนา

ขวัญสุด

พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร

นางสาวดาริกา

หวนสุรยิ า

พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร

นางสาวกชพร

นิคมเขต

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นางสาวดวงแก้ว เกิดจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผูพ้ มิ พ์

นางสาวอรณิชา โฉมวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
ผูอ้ อกแบบปก

