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คมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ๑

บทนำ

	 การบรหิารงานบคุคล	(Personnel	Administration)	เปน็กระบวนการ

สำคัญอันหนึ่งของการบริหารงาน	 เพราะส่วนราชการหรือหน่วยงานใด	

แม้ว่าจะมีการวางแผนงานอย่างดีเลิศ	 มีกำลังเงินและวัสดุอุปกรณ์มาก

และดีเพียงไรก็ตาม	 หากขาดคนดีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานแล้ว		

การบริหารงานของหน่วยงานนั้นก็ไม่อาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		

และได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	 การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนแต่ละประเภทจะถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วย

ขา้ราชการประเภทนัน้เปน็สำคญั	 เชน่	การบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการ

พลเรอืนสามญัยอ่มเปน็ไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	

พ.ศ.	๒๕๕๑	การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการในการจัดการนับแต่

การสรรหาคนมาไว้ปฏิบัติงาน	 การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ

และสมรรถภาพในการทำงานใหม้ากยิง่ขึน้	 การถนอมหรอืดงึคนดมีคีวามรู	้	

ความสามารถให้อยู่ทำงานนาน	 โดยไม่คิดจะโอน	ย้าย	หรือเปลี่ยนอาชีพ

เสียก่อนเวลาอันสมควร	 การดำเนินการดังกล่าวย่อมทำให้ส่วนราชการ
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หรือหัวหน้าส่วนราชการจำเป็นต้องออกกฎ	หรือคำสั่ง	 หรือกระทำการ		

อย่างหนึ่งอย่างใด	 เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์	 จึงเป็นเรื่องปกติ		

ที่การดำเนินการดังกล่าวนั้นหากกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	กระทำ

โดยไม่เป็นธรรม	กระทำโดยมิชอบ	อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ข้าราชการผู้อยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎ	 คำสั่ง	 หรือการกระทำนั้น	 และสิ่งที่จะตามมาก็คือ	

ข้อโต้แย้งหรือกรณีพิพาทอันเกิดขึ้นจากการบริหารงานบุคคลนั้น	

	 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ	 คือ	 กระบวนการดำเนินการของ		

ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการดำเนินการตามอำนาจ

หนา้ทีท่ีก่ฎหมายกำหนดใหอ้ำนาจไว	้ตัง้แตก่ระบวนการเขา้สูร่ะบบราชการ

จนถึงกระบวนการพ้นสภาพข้าราชการ	สำหรับขอบเขตเนื้อหาของหนังสือ

เล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่มักจะก่อให้เกิด

ความเดือดร้อน	 เสียหาย	หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายให้แก่ข้าราชการ

ส่วนใหญ่อยู่บ่อยครั้ง	ได้แก่	๑)	การเลื่อนตำแหน่ง	๒)	การย้ายข้าราชการ	

และ	๓)	 การเลื่อนเงินเดือน	 โดยจะนำเสนอถึงวิธีการในการสังเกตเหตุ		

ของการกระทำดงักลา่ววา่	กรณใีดเปน็การกระทำโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย	

โดยเทียบกับหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	

และเมื่อตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 หรืออาจ

จะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้ว	 จะมีวิธีการในการแก้ไขหรือบรรเทาความ		

เดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นอย่างไร	 พร้อมแนวคำวินิจฉัยของศาล

ปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว	



วิธีแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจาก
การบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย �

การเลื่อนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการ และการเลื่อน 

เงินเดือน

	 การเลื่อนตำแหน่ง

	 การเลื่อนตำแหน่งข้าราชการเป็นกรณีหนึ่งของการแต่งตั้ง

ขา้ราชการ	ซึง่อาจมหีลกัเกณฑ	์วธิกีาร	หรอืกระบวนการอยา่งใดอยา่งหนึง่	

เช่น	 ต้องผ่านการสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรง

ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	 หรืออาจจะเป็นการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง		

ที่สูงขึ้นก็ได้	 ทั้งนี้	 ต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	กำหนดไว้	

	 การย้าย

	 การยา้ย	คอื	การยา้ยขา้ราชการผูใ้ดไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่อืน่	

ซึ่งโดยปกติจะต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับ

ตำแหน่งเดิม	 แต่บางกรณีก็อาจย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ		

ที่ต่ำกว่าเดิมได้	เมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น	

ตามมาตรา	๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	

๒๕๕๑	

	 การเลื่อนเงินเดือน

	 การเลื่อนเงินเดือนเป็นการพิจารณาให้บำเหน็จความชอบแก่

ข้าราชการอย่างหนึ่ง	 โดยผู้บังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบ		

จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ	 ความประพฤติของข้าราชการ		

รายนั้น	 เพื่อที่จะมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่

ข้าราชการ	 ซึ่งในปัจจุบันการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ			
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โดยปกติให้เลื่อนปีละสองครั้งคือ	 ครั้งที่หนึ่งเป็นการเลื่อนเงินเดือน		

สำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก	 โดยให้เลื่อนวันที่	 ๑	 เมษายน			

ของปีงบประมาณที่ได้เลื่อน	ครั้งที่สองเป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการ

ปฏบิตัริาชการในครึง่ปหีลงั	โดยใหเ้ลือ่นในวนัที	่๑	ตลุาคม	ของปงีบประมาณ

ถัดไป	ตามมาตรา	๗๔	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	

พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบ	กฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน	พ.ศ.	๒๕๕๒	

ลักษณะของการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่เป็นการ

กระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

	 การใช้อำนาจตามกฎหมายของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของภาครัฐในส่วนที่ เกี่ยวกับการ		

เลื่อนตำแหน่ง	 การย้ายข้าราชการ	และการเลื่อนเงินเดือน	มีกรณีพิพาท		

ที่ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินชี้ขาดแล้วว่า	 เป็นลักษณะของการกระทำ		

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจ

จะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการบริหารงานบุคคล		

ดังกล่าว	 อาจเทียบเคียงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำกับ		

หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกับกรณีที่เกี่ยวข้อง		

กับตนเองได้	ดังนี้	

	 ๑.	 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกรณี

เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง	

	 	 ๑.๑	 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง		

ในสว่นราชการตา่งๆ	ตอ้งถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่งคก์รกลาง

ในการบริหารงานบุคคลกำหนดไว้โดยเคร่งครัด	 	 การดำเนินการคัดเลือก
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โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้	

ย่อมมีผลทำให้คำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น			

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 	 	

	 	 การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ		

การบริหารงานบุคคลนั้น	 องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล	 เช่น			

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูป

คณะกรรมการในฝ่ายบริหาร	มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

งานบุคคลของคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่ในการบริหาร

ราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 การกำหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องใดๆ	 ให้แตกต่างไปจากหลักการ		

ซึง่เปน็สาระสำคญัทีค่ณะรฐัมนตรกีำหนดเปน็นโยบายไว	้อนัเปน็การกระทำ

ที่ไม่ชอบด้วยมติคณะรัฐมนตรี	ย่อมเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	ที่	อ.	๘๙/๒๕๔๙)		 	

	 	 ๑.๒	 เมื่อกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ

ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	 กำหนดให้กระทำได้ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้น

ผ่านการประเมินผลงาน	 จึงต้องถือว่าผู้ผ่านการประเมินผลงานเกิดสิทธิ		

ที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	 ตั้งแต่วันที่		

คณะกรรมการประเมินผลงานมีมติอนุมัติให้ผ่านการประเมินเป็นต้นไป		

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจึงต้องใช้ดุลพินิจออกคำสั่งในทางที่ไม่ได้มีผลกระทบ

หรือเสียหายต่อสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ผ่านการประเมิน	การใช้ดุลพินิจ

ออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยให้มีผลภายหลังจากวันที่ผ่านการประเมิน		

หากเป็นการกระทบหรือเป็นที่เสียหายต่อสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคล		

ดังกล่าว	 ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่มิชอบด้วยกฎหมาย	 (คำพิพากษา		

ศาลปกครองสูงสุด	อ.	๕๙/๒๕๔๘)	
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	 	 ๑.๓	 การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับของข้าราชการ	

	 	 	 	 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดได้ออก

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับและแต่งตั้งนักบริหาร

เทศบาล	 อันเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับแก่พนักงานเทศบาลในจังหวัด

เป็นการทั่วไป	 โดยไม่มุ่งหมายบังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ

เฉพาะ	 จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง		

ศาลปกครองฯ	ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจนกระทั่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 หรือยกเลิก		

เพิกถอนหลักเกณฑ์นั้น	 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจึงไม่

สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหรือนอกเหนือได้	 (คำพิพากษา		

ศาลปกครองสูงสุด	ที่	อ.	๔๑/๒๕๕๒)	

	 	 ๑.๔	 การที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์	 (ตำแหน่งประเภททั่วไป)	 โดย		

อ้างว่ามีตำแหน่งดังกล่าวว่างเพียงเล็กน้อย	 และเพื่อให้การคัดเลือก		

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ

ความเป็นธรรม	ซึ่งหากให้ดำเนินการสรรหาโดยวิธีเปิดรับสมัครจะต้องใช้

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 ๓	 เดือน	 อาจจะล่าช้าและมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม	 จึงกำหนดกรอบการคัดเลือกข้าราชการให้อยู่		

ในข่ายการพิจารณาในอัตราส่วน	 ๓	 คนต่อ	 ๑	 ตำแหน่ง	 และกำหนด		

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิอนัเปน็เหตใุหผู้ฟ้อ้งคดไีมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้	ซึง่หลกัเกณฑ์

และวิธีการที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นมิได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เดิมตามที่

กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน	 ก.พ.	 ที่	 นร	 ๐๗๐๘.๔/ว	 ๑๖	 ลงวันที่			

๒๙	กันยายน	๒๕๓๘	 โดยมิได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบล่วงหน้า		
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ตามที่เห็นสมควร	แม้ว่า	ก.พ.	จะให้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยในการ

วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมก็ตาม	 แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานเดิมโดยชอบด้วย

กฎหมายและต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่	 ก.พ.	กำหนด	ข้อกล่าวอ้าง

ของปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น	 เป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่า		

มีความมุ่งหมายที่ไม่เหมาะสม	 เพื่อเอื้อประโยชน์ข้าราชการในสังกัด

เฉพาะกลุม่ในเชงิอปุถมัภเ์ปน็ไปตามอำเภอใจ	ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัคณุธรรม		

ในทางบริหาร	 จึงเป็นการกล่าวอ้างเพื่อแสวงหาความชอบธรรมโดยไม่ได้

อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล	 ทั้งๆ	 ที่ไม่มีอำนาจและเป็น		

การฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เอง	 ฉะนั้น	 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ		

ในสังกัดให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์	 (ตำแหน่งประเภท

ทั่วไป)	 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มเติม	 เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง

ตามรูปแบบและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ	 และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	

และมลีกัษณะเปน็การเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรม	 (คำพพิากษาศาลปกครอง

สูงสุด	ที่	อ.	๗๑/๒๕๕๒)	 	 	

	 ๒.	 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกรณี

เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ	 	

	 	 ๒.๒	 ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย		

ในการออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่	 โดยต้องเป็นคำสั่ง

ที่สามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายบรรลุผล	 และมีผล		

เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการเพียงเท่าที่จำเป็น			

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและประชาชน

ต้องได้รับประโยชน์จากคำสั่งดังกล่าวมากกว่าความเสียหายที่ข้าราชการ

ผู้รับคำสั่งได้รับ	(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	ที่	อ.	๙๐/๒๕๔๗)	 	
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	 	 ๒.๓	 แม้ว่าการสั่งย้ายข้าราชการเป็นการใช้อำนาจตาม

กฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการคัดสรรหรือจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร	 แต่การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้อง

คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น	ความเหมาะสม	และประโยชน์ของหน่วยงาน

เปน็สำคญั	และจะตอ้งไมก่ระทำโดยมอีคตหิรอืเจตนากลัน่แกลง้ขา้ราชการ

ผู้ถูกย้ายให้ได้รับความเสียหาย	จึงจะถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย	(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	ที่	อ.	๑๑๒/๒๕๔๘)	 	 	

	 	 ๒.๔	 การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผู้ป่วยนอก	เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

นาดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 เป็นกรณีที่ผู้อำนวยการฯ	 ในฐานะผู้บังคับ

บญัชามอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานภายในหนว่ยงานตามความจำเปน็	

อยา่งไรกต็าม	การมอบหมายงานดงักลา่วจะตอ้งมคีวามเหมาะสม	มเีหตผุล	

และมกีำหนดระยะเวลาตามสมควร	เมือ่ผูอ้ำนวยการฯ	มคีำสัง่ใหผู้ฟ้อ้งคด	ี	

ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ครองอยู่โดยมิได้กำหนดระยะเวลา

ในการปฏิบัติหน้าที่ไว้	 และให้บุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี			

ซึ่งตามมาตรา	๕๒	วรรคหนึ่ง	 (๗)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

ระดับ	๗	ลงมาเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้อำนวยการฯ	 จึงไม่มี

อำนาจบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง	๗	ลงมา	ฉะนั้น	คำสั่งแต่งตั้ง	

(ย้าย)	 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	

ที่	อ.	๑๑๒/๒๕๕๒)			
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	 ๓.	 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด		

กรณีเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน	 	

	 	 ๓.๑	 เมื่ อมี กฎหมายกำหนดหลั ก เกณฑ์และวิ ธี ก า ร		

เพื่อเป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อน

ขั้นเงินเดือน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือ		

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	 หากผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตาม		

หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวย่อมเป็นผลให้การใช้ดุลพินิจในการ

พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนไมช่อบดว้ยกฎหมาย	 (คำพพิากษาศาลปกครอง

สูงสุด	ที่	อ.	๔๑/๒๕๔๘)	

	 	 ๓.๒	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการประเมินและ		

ผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้น		

เงินเดือนข้าราชการ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการมีความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 สามารถอธิบายและตรวจสอบได้		

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ			

จงึตอ้งแจง้การประเมนิและผลการประเมนิใหข้า้ราชการทราบเปน็รายบคุคล	

เพือ่ใหม้โีอกาสชีแ้จงหรอืใหค้วามเหน็หรอืขอคำปรกึษาเกีย่วกบัการประเมนิ

ก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด			

ที่	อ.	๑๐๓/๒๕๕๑)	 	 	

	 	 ๓.๓	 การที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้แจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดี

ทราบเป็นรายบุคคล	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

ในระบบเปดิ	กรณกีารพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการทีค่ณะรฐัมนตรี
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มีมติเห็นชอบ	และ	ก.พ.	 ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ	 ถือปฏิบัติ

แลว้	ดงันัน้	คำสัง่ของผูว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็

ผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระ

สำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น	 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	

ที่	อ.	๘๑/๒๕๕๑	และ	ที่	อ.	๑๐๓/๒๕๕๑)	

	 	 ๓.๔	 เมือ่คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

นครพนม	 อาศัยอำนาจตามมาตรา	 ๑๓	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ออกประกาศหลักเกณฑ์		

และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 โดย

กำหนดให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ

คณะรัฐมนตรี	 การที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของผู้ฟ้องคดี	 โดยมิได้มีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน		

ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติ

งานใด	 และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างไร		

อีกทั้ง	 เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเห็นว่า	 ผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายของทางราชการ	 ขาดความตั้งใจในการทำงาน	ต้องได้รับการ

พัฒนาทุกด้าน		จึงไม่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี	โดยได้เสนอ

ความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาตามลำดบัชัน้	 โดยมไิดม้กีารแจง้ใหผู้ฟ้อ้งคดี

ได้ชี้แจงให้ความเห็น	 หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการ

ประเมินก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้น		

เงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี	 อันถือเป็นสาระสำคัญของการประเมินเลื่อนขั้น

เงินเดือนในระบบเปิด	 เนื่องจากทำให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมีโอกาส

ทำความเขา้ใจเกีย่วกบัสาระสำคญัของผลงานทีจ่ะประเมนิและหลกัเกณฑ	์	
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ในการประเมินร่วมกัน	อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน	และก่อ

ให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 คำสั่งนายกองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัทีไ่มเ่ลือ่นขัน้เงนิเดอืนใหแ้กผู่ฟ้อ้งคด	ีจงึเปน็การดำเนนิการ

ที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตาม		

ที่กำหนดไว้	 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด			

ที่	อ.	๔๐๙/๒๕๕๒)	
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	 กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอันเกิดจากกฎ๑	 	หรือการกระทำ

ทางปกครองอื่นที่ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง๒	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือ		

ความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำดังกล่าวสามารถนำข้อพิพาทหรือ

ข้อโต้แย้งนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ทันที	 แต่หากเป็นกรณีมีข้อพิพาท

หรือโต้แย้งอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือ		

ความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว	 จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไข

ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนั้น	ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย

๑,	๒	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	
	 มาตรา	๕	 “คำสั่งทางปกครอง”	 หมายความว่า	 การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่		
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ	 เปลี่ยนแปลง	 โอน	 สงวน	 ระงับ			
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว			
เช่น	 การสั่งการ	 การอนุญาต	การอนุมัติ	 การวินิจฉัยอุทธรณ์	 การรับรอง	 และการรับจดทะเบียน			
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ	“กฎ”	หมายความว่า	พระราชกฤษฎีกา	กฎกระทรวง	ประกาศ
กระทรวง	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือบทบัญญัติอันที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป		
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	
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กำหนดไวเ้ปน็การเฉพาะ	กอ่นทีจ่ะนำมาฟอ้งตอ่ศาลปกครอง	ตามมาตรา	๔๒	

วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง	 และวิธีพิจารณา		

คดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ดังนั้น	 หากผู้ได้รับผลกระทบหรือความ		

เดือดร้อนเสียหายจากการบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	จะต้อง

พจิารณาตามกฎหมายเฉพาะกอ่นวา่	ไดบ้ญัญตัใินเรือ่งแกไ้ขความเดอืดรอ้น

เสียหายไว้หรือไม่อย่างไร	 หากกฎหมายเฉพาะนั้นๆ	 กำหนดขั้นตอน		

และระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้เช่นไร	 ผู้ได้รับผลกระทบหรือความ

เดือดร้อนเสียหายพึงต้องดำเนินการเช่นนั้น	 อย่างไรก็ตามในบางกรณี

กฎหมายอาจกำหนดวิธีการแก้ไขหรือวิธีการโต้แย้งอย่างอื่นที่ไม่ใช่การ

อุทธรณ์	 เช่น	 ให้มีการร้องทุกข์	 หรือร้องเรียนก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง		

ซึ่งหลักการกำหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์	หรือร้องเรียน	หรือร้องทุกข์ก่อน

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น	 เป็นไปตามหลักการแก้ไขเยียวยาภายในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานโดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กรตุลาการ	 ซึ่งหลักดังกล่าว

เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในการที่จะได้รับรู้		

และแก้ไขการสั่งการที่ผิดพลาดหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเองได้	

หลักการอุทธรณ์หรือร้องเรียนหรือร้องทุกข์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	

จึงเป็นมาตรการในการตรวจสอบและแก้ไขความบกพร่องหรือผิดพลาด

ของส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาที่มีขึ้น	 เพื่อให้การบริหารงานของรัฐ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้การแก้ไขเยียวยาภายในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานยังอาจทำให้ข้อพิพาทระงับลงในชั้นการอุทธรณ์	

ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้		
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	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติ

เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้	ดังนี้	

	 ๑.	 สทิธอิทุธรณต์อ่คณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคณุธรรม	 (ก.พ.ค.)	

ในกรณีถูกลงโทษทางวินัย	ถูกสั่งให้ออกจากราชการ	๖	กรณีตามมาตรา	

๑๑๐	 (๑)	 (๓)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	 และ	 (๘)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์	เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จในระยะเวลา

ดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีก	 ซึ่งไม่เกินสองครั้ง	 โดยแต่ละครั้ง		

จะต้องไม่เกินหกสิบวัน	

	 ๒.	 สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหรือต่อ	 ก.พ.ค.	

ว่า	 ตนมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ		

ผู้บังคับบัญชา	 (ยกเว้นเรื่องการลงโทษทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการ	๖	กรณี	ตามมาตรา	๑๑๐	 (๑)	 (๓)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	และ	 (๘)	แห่ง		

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑)	 เช่น	 ไม่ได้รับ

แต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ	 การเลื่อนตำแหน่ง	 การเลื่อนเงินเดือน	การย้าย	

การโอน	 เป็นต้น	 การร้องทุกข์เป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาได้ระบายความคับข้องใจในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลว่า	 มีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง	 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา		

ได้มีโอกาสทบทวน	 แก้ไข	 หรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ร้องทุกข์ได้ทราบและ

เข้าใจ	หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป	หรือ	 ก.พ.ค.	พิจารณาให้

ความเป็นธรรมแก่ตนตามสมควร	
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	 ดังนั้น	 หากข้าราชการผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิด

จากการเลื่อนตำแหน่ง	การย้ายข้าราชการ	หรือการเลื่อนเงินเดือนที่เห็นว่า	

มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิ

ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎ	ก.พ.ค.	 วา่ดว้ยการรอ้งทกุขแ์ละการพจิารณา

วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กำหนดไว้ให้ครบขั้นตอนก่อน	 และ		

เมื่อมีการสั่งการหรือไม่มีการสั่งการภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	ประกอบกฎ	 ก.พ.ค.	 ว่าด้วย		

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	 พ.ศ.	๒๕๕๑	กำหนด	

ข้าราชการผู้ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อ		

ศาลปกครอง	

	 ตัวอย่างกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นขั้นตอน

หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้อง

ดำเนินการก่อนฟ้องคดี

	 ๑.	 การร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	 ๖๓	 แห่ง		

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	

๒๕๔๗	(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๑๔๒/๒๕๕๑	และ	ที่	๒๑๒/๒๕๕๑)	

	 ๒.	 การอทุธรณค์ำสัง่ลงโทษทางวนิยัตามมาตรา	๑๒๖	วรรคหนึง่	

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 (คำสั่ง		

ศาลปกครองสูงสุด	ที่	๑๒๕/๒๕๕๑)	

	 ๓.	 การร้องทุกข์ตามกฎ	ก.ค.	 ฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	๒๕๔๓)	 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู	 พ.ศ.	๒๕๒๓	 (คำสั่ง		

ศาลปกครองสูงสุด	ที่	๗๙/๒๕๕๑	ที่	๒๐๗/๒๕๕๑	ที่	๒๔๔/๒๕๕๑	และ	

ที่	๒๕๐/๒๕๕๑)	
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	 ๔.	 การร้องทุกข์ตามกฎ	ก.พ.	 ฉบับที่	 ๑๗	 (พ.ศ.	๒๕๔๐)	 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ๒๕๓๕			

ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	 ขอให้แก้ไขการปฏิบัติ	

ไมถ่กูตอ้งหรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย	 (คำพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ	

ที่	อ.	๓๖/๒๕๕๑)	

	 ตวัอยา่งกรณทีีศ่าลปกครองสงูสดุวนิจิฉยัวา่ผูฟ้อ้งคดยีงัไมไ่ด้

ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน

หรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

	 ๑.	 กรณผีูฟ้อ้งคดซีึง่เปน็ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา		

ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีที่สั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับเงินตอบแทนพิเศษ	

จะตอ้งดำเนนิการรอ้งทกุขต์อ่สภาจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัภายในสามสบิวนั

นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๗	 เมื่อผู้ฟ้องคดีได้		

รบัทราบคำสัง่ดงักลา่ว	เมือ่วนัที	่๒๘	พฤศจกิายน	๒๕๔๙	ในคำสัง่ดงักลา่ว

ได้แจ้งสิทธิร้องทุกข์ไว้ว่า	 ให้ร้องทุกข์ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งคำสั่งอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์	การที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่ง

ดังกล่าวเมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๐	จึงเป็นการร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนด

ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายกำหนดไว	้และไมอ่าจถอืวา่ผูฟ้อ้งคดไีดด้ำเนนิการ

แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อน

ฟ้องคดี	(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๑๔๒/๒๕๕๑	และ	ที่	๒๑๒/๒๕๕๑)	

	 ๒.	 เมื่อข้อ	๑๓	ของกฎ	ก.ค.	ฉบับที่	๒๓	(พ.ศ.	๒๕๔๓)	ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ว่าด้วย		

การรอ้งทกุขแ์ละการพจิารณาเรือ่งรอ้งทกุข	์ขอใหแ้กไ้ขการปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง
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หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์		

มีเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์รวมทั้งสิ้นเก้าสิบวัน	 การที่ผู้ฟ้องคดี		

ไดร้อ้งทกุขเ์มือ่วนัที	่๘	พฤษภาคม	๒๕๕๐	และนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาลในวนัที	่

๑๘	มิถุนายน	๒๕๕๐	จึงเป็นกรณียังไม่พ้นระยะเวลาในการพิจารณาเรื่อง

ร้องทุกข์ตามกฎหมายดังกล่าว	 จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่ครบ		

ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่

กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ	 (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	 ที่	 ๗๙/๒๕๕๑	

และ	ที่	๒๔๔/๒๕๕๑)	

	 ๓.	 ผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟ้อง

เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดี	 จะต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคำสั่ง

ตามมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ก่อนฟ้องคดีต่อศาล	 เมื่ออธิการบดี		

มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำร้องทุกข์ตามมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราช

บัญญัติดังกล่าว	 แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือโต้แย้งอธิการบดีและขอให้

ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา	 ๔๐	 และ

มาตรา	๔๔	แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	

ต่อไป	 จึงมิใช่เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมาย

กำหนดในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ	(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๒๑๒/๒๕๕๑)	

	 ๔.	 กรณีที่กรมการปกครองออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์		

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	 ต่อมากระทรวง

มหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการจากระดับ	๘	 ให้ดำรง

ตำแหน่งระดับ	๙	โดยไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีความอาวุโสเป็นลำดับที่	๒	
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ในกระทรวงมหาดไทย	ผูฟ้อ้งคดเีหน็วา่เปน็การกระทำทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	

และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ		

คำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนั้น	 เมื่อมาตรา	๑๓๐	แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกอบกับข้อ	๔	 และข้อ	 ๖	

ของกฎ	ก.พ.	ฉบบัที	่๑๗	(พ.ศ.	๒๕๔๐)	บญัญตัใิหข้า้ราชการพลเรอืนสามญั

ที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง	หรือไม่

ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจาก

การปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชาตอ่ตน	ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทกุขต์อ่	ก.พ.	 เพือ่แกไ้ข		

หรอืแกค้วามคบัขอ้งใจไดภ้ายในสามสบิวนันบัแตว่นัทราบเรือ่งอนัเปน็เหตุ

ให้ร้องทุกข์	 จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับ

แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ	 ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะ

ร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณา

เรื่องร้องทุกข์	 เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดย

มิได้ร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว	 ศาลปกครองจึงไม่อาจ

รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้	 (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	 ๑๒/

๒๕๕๓)	

	 ตัวอย่างกรณีทีศ่าลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้อง

ดำเนนิการตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารตามทีก่ฎหมายกำหนดกอ่นฟอ้งคดี

	 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรง

ตำแหน่งสูงขึ้น	 เป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่มิได้เจาะจงใช้บังคับกับ		

ผู้สมัครสอบคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ	 การฟ้องเพิกถอนประกาศดังกล่าว

จึงไม่จำต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา	๔๒	

วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดี
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ปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เลย	 (คำสั่ง		

ศาลปกครองสูงสุดที่	๑๗๗-๑๗๘/๒๕๕๑)	

การเสนอคำร้องทุกข์และการเสนอคำฟ้อง

	 ๑. การเสนอคำร้องทุกข์ตามกฎก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์

และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๑

  ก. เหตเุกดิจากผูบ้งัคบับญัชาใหร้อ้งทกุขต์อ่ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือขึ้นไปตามลำดับคือ

	 	 	 (๑)		 กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา

ในราชการบรหิารสว่นภมูภิาคทีต่ำ่กวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั	 เชน่	สาธารณสขุ		

อำเภอ	นายอำเภอ	ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล	นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั	

ใหร้อ้งทกุขต์อ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั	และใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูม้อีำนาจ

วินิจฉัยร้องทุกข์	

	 	 	 (๒)		 กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา

ในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ำกว่าอธิบดี	 เช่น	 ผู้อำนวยการกอง	 หรือ		

ผูอ้ำนวยการสำนกัใหร้อ้งทกุขต์อ่อธบิด	ีและใหอ้ธบิดเีปน็ผูม้อีำนาจวนิจิฉยั		

รอ้งทกุข	์สำหรบักรณสีำนกังานปลดักระทรวงนัน้	ถา้เหตเุกดิจากผูอ้ำนวยการ

สำนักหรือหน่วยงานส่วนกลาง	จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง	(ในฐานะ

อธิบดี)	และปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์	

	 	 	 (๓)		 กรณทีีเ่หตแุหง่การรอ้งทกุขเ์กดิจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

หรอือธบิด	ี ใหร้อ้งทกุขต์อ่ปลดักระทรวงซึง่เปน็ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งทกุข	์

และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์	 อนึ่ง	 กรณีที่ผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีคำสั่งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งประเภท
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วิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา	กฎหมายใหม่บัญญัติให้เป็น

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง	 หากจะร้องทุกข์ในเรื่องนี้	 จะต้อง

ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง	

	  ข. เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ

นายกรัฐมนตรี	 ให้ร้องทุกข์ต่อ	 ก.พ.ค.	 ดังนั้น	 ถ้าเหตุร้องทุกข์	 เกิดจาก

ปลัดกระทรวง	 ต้องร้องทุกข์ต่อ	 ก.พ.ค.	 อนึ่ง	 คำสั่งต่างๆ	 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล	 เช่น	บรรจุแต่งตั้ง	 เลื่อน	ย้าย		

โอน	 นั้น	 ถ้าทำให้ข้าราชการเกิดความคับข้องใจแล้ว	 จะต้องร้องทุกข์		

ต่อ	 ก.พ.ค.	 ทุกกรณี	 การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น			

จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้	 และต้องทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อ		

ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันทราบ	หรือถือว่าทราบ

เหตุแห่งการร้องทุกข์	 โดยคำร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและอย่างน้อย

ต้องมีสาระสำคัญ	คือ	

	 	 	 (๑)		 ชือ่	ตำแหนง่	สงักดั	และทีอ่ยูส่ำหรบัการตดิตอ่เกีย่วกบั

การร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์	

	 	 	 (๒)		 การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์	

	 	 	 (๓)		 ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็น

ปัญหาของเรื่องร้องทุกข์	

	 	 	 (๔)		 คำขอของผู้ร้องทุกข์	

	 	 	 (๕)		 ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์	 หรือผู้ได้รับมอบหมาย		

ให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จำเป็น	
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	 	 การยื่นหนังสือร้องทุกข์	ทำได้	๒	วิธี	คือ	

	 	 ๑.	 ยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน	 ก.พ.	 (กรณี

ร้องทุกข์ต่อ	 ก.พ.ค.)	 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือ	 ตามระเบียบว่าด้วยการ

สารบรรณของผู้บังคับบัญชา	 หรือของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่ง		

การร้องทุกข์	หรือของผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์	

	 	 ๒.	 ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	 โดยถือวันที่

ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง	ประทับตราวันที่ของหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่น

คำร้องทุกข์	 	 โดยให้ส่งไปยังผู้บังคับบัญชา	หรือส่งไปยังสำนักงาน	ก.พ.	

(กรณีร้องทุกข์ต่อ	ก.พ.ค.)	

 ๒. การเสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.๒๕๔๒

  การเสนอคำฟ้อง

	 	 การยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง	 จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข			

ดังต่อไปนี้	 	

	 	 ๒.๑	 เรื่องที่นำมาฟ้องต้องเป็นคดีปกครอง	 และต้องเป็น		

เรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	 คือ	 เป็นกรณี		

ตามมาตรา	๙	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา		

คดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 	 ๒.๒	 ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจ	

	 	 	 	 อำนาจศาลในที่นี้หมายถึงทั้งอำนาจและเขตอำนาจ

กล่าวคือ	 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น	 ก็จะต้องยื่นฟ้องต่อ

ศาลปกครองชั้นต้น	จะฟ้องไปยังศาลปกครองสูงสุดไม่ได้	 ในทางกลับกัน

คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด	ก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
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สูงสุดเท่านั้น	 อีกทั้งการยื่นฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่มีเขต

อำนาจเหนือคดีนั้น	 ซึ่งในศาลปกครองชั้นต้น	 ได้แก่	 ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น	

หรือศาลที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่เขตศาลนั้น	 ส่วนศาลปกครองสูงสุดก็มี

เขตอำนาจครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ	

	 	 ๒.๓	 คำฟอ้งตอ้งทำเปน็หนงัสอืและมรีายการตามทีก่ำหนดไว้

และยื่นโดยถูกวิธี	

	 	 	 	 การฟอ้งคดปีกครองไมม่แีบบของคำฟอ้งกำหนดไวเ้ฉพาะ	

แต่ต้องทำเป็นหนังสือ	 ฟ้องด้วยวาจาไม่ได้	 ใช้ถ้อยคำสุภาพ	 มีรายการ

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๔๕	กล่าวคือ	 ต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ฟ้องและ		

ผู้ถูกฟ้องคดี	 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุแห่ง

การฟ้องคดี	 คำขอและลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี	 โดยต้องแนบพยานหลักฐาน		

ทีเ่กีย่วขอ้งไปพรอ้มคำฟอ้ง	 โดยผูฟ้อ้งคดตีอ้งจดัทำสำเนาคำฟอ้งและสำเนา

พยานหลักฐานตามจำนวนผู้ถูกฟ้องคดีด้วย	

	 	 	 	 สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้นจะยื่นด้วยตนเองหรือ		

มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้	

	 	 	 	 อนึ่ง	 ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีหลายคนในเหตุ

เดียวกัน	 บุคคลดังกล่าวจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว	 โดยมอบให้		

ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนก็ได้	 ในกรณีนี้ถือว่า		

การกระทำของตัวแทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดี		

ทุกคนด้วย	

	 	 ๒.๔	 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย	

	 	 	 	 โดยหลักแล้วผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ		

ในการทำนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 หากผู้ฟ้องคดี

มีข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถก็จะต้องดำเนินการแก้ไขตามที่
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้	 อย่างไรก็ดี	 สำหรับในการ

ฟ้องคดีปกครองนั้น	มีข้อยกเว้นอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า	๑๕	ปี

บริบูรณ์	ฟ้องคดีด้วยตนเองได้ถ้าศาลอนุญาต	

	 	 ๒.๕	 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้		

ในมาตรา	๒๒๓	ของรัฐธรรมนูญ	และมาตรา	๔๒	กล่าวคือ	จะต้องเป็นผู้ที่

ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย		

มอิาจหลกีเลีย่งไดจ้ากการกระทำ	หรอืงดเวน้การกระทำอยา่งหนึง่อยา่งใด

ของหนว่ยสว่นราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั	หรอืมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัสญัญา

ทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง	 ซึ่งใน

ความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้ว	 ผู้เสียหายในคดีปกครองก็คือประชาชนทั่วไป

ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำทางปกครอง	 แต่ส่วน

ราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจเป็นผู้เสียหายและฟ้องคดีปกครองได้

เช่นกัน	

	 	 ๒.๖	 ต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	กรณีที่ฟ้องขอ

ให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองต้องฟ้องภายใน	๙๐	วัน	นับแต่

วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด	๙๐	วัน	

นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง		

จากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว	หรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่เห็นว่า

ไม่มีเหตุผล	 หรือมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	 ถ้าเป็นคดี		

เกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง

ปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั	ใหย้ืน่ฟอ้งภายใน	๑	ป	ีและถา้เปน็คดพีพิาท

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต้องฟ้องภายใน	๕	ปี	 นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้

ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน	๑๐	ปี	นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี	
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 	 ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้	 และในบางกรณี		

ถ้าคู่กรณีมีคำขอหรือศาลปกครองเห็นเองว่า	 คดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนด

ระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วนั้น	 จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุ

จำเป็นอื่น	ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้	

	 	 ๒.๗	 กอ่นฟอ้งคดปีกครองตอ้งดำเนนิการแกไ้ขความเดอืดรอ้น	

หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการนั้น

เสียก่อน	 เช่น	 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องมี		

การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภายใน	๖๐	วนั	หรอืตามมาตรา	๔๔	แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	ที่บัญญัติให้ต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง		

ที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายใน

ฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะภายใน	 ๑๕	 วัน	 เป็นต้น	 ซึ่งหากยังไม่มี		

การอทุธรณต์ามกฎหมายดงักลา่ว	กไ็มอ่าจนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาลปกครองได	้

หากมีการอุทธรณ์หรือร้องเรียนหรือร้องทุกข์ตามกฎหมายเฉพาะแล้ว	

และได้มีการสั่งการตามอุทธรณ์หรือตามข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์นั้นแล้ว	

หรอืไมม่กีารสัง่การภายในระยะเวลาอนัสมควรหรอืในระยะเวลาทีก่ฎหมาย

กำหนดจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้	

	 	 ๒.๘	 การชำระคา่ธรรมเนยีมศาล	โดยทัว่ไปการฟอ้งคดปีกครอง

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล	 (กรณีการฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนกฎ			

หรือคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับการ

ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร)	 แต่ถ้าเป็นการฟ้องคดี

ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาท		

เกี่ยวกับการทำละเมิด	 หรือความรับผิดอย่างอื่นของส่วนราชการ	 หรือ		
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	 ต้องเสีย		

คา่ธรรมเนยีมศาลในอตัราตามทีร่ะบไุวใ้นตาราง	๑	ทา้ยประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง	เว้นแต่ที่ศาลมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล	

	 	 ๒.๙	 การขอให้ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเยียวยา

แก้ไขความเสียหายก่อนฟ้องคดี	 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอน			

หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน	 หรือเสียหายในเรื่องใดไว้		

โดยเฉพาะ	 การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้น	 จะกระทำได้ต่อเมื่อมีการ

ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว	 และได้มีการสั่งการตาม

กฎหมายนั้น	หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร	หรือภายในเวลา

ที่กฎหมายนั้นกำหนด				

	

	
บทส่งท้าย

	 การบรหิารงานบคุคลภาครฐั	นกัทรพัยากรบคุคลถอืเปน็ผูม้บีทบาท

มากในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการต่างๆ	 โดยทั่วไปการบริหาร

งานบุคคลของส่วนราชการนั้น	 จะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรได้เพียงใด			

นักทรัพยากรบุคคลเหล่านี้มีส่วนอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นทั้งที่ปรึกษา	ผู้ติดต่อ

ประสานงาน	ผู้ให้ความช่วยเหลือแนะนำและให้บริการด้านการเจ้าหน้าที่		

ในทางปฏบิตัขิองหลายสว่นราชการนกัทรพัยากรบคุคลยงัเปน็ผูใ้หค้ำปรกึษา

ที่ใกล้ชิดแก่ผู้บังคับบัญชา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ในการควบคุม	 ดูแล			

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล		

ของส่วนราชการด้วย	
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	 นับแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่	๙	มีนาคม	๒๕๔๔	จนถึง

ปัจจุบันมีคดีพิพาทอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐได้เข้าสู่การ

พิจารณาของศาลปกครองเป็นจำนวนมาก	 โดยประเด็นโต้แย้งส่วนใหญ่	

จะเป็นเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานต้นสังกัด	 ซึ่งมีหน้าที่

จัดการบริหารงานบุคคลภาครัฐว่า	 เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	

ดังนั้น	 เมื่อนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ	 เป็นผู้มีบทบาท		

ดังกล่าวข้างต้น	 ก็ควรที่จะใช้หลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาของ		

ศาลปกครองที่ได้เคยวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

มาก่อนแล้ว	 เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ไม่ควร

กระทำในลักษณะที่ทำให้เกิดข้อพิพาทที่มีลักษณะเหมือน	หรือใกล้เคียง

กับกรณีที่ศาลปกครองเคยมีคำวินิจฉัยมาก่อนแล้ว	 ซึ่งจะช่วยลดปัญหา

ข้อพิพาทอันเกิดจากการบริหารงานบุคคลภาครัฐได้ส่วนหนึ่ง	 และคงไว้		

ซึ่งหลักการบริหารงานในระบบคุณธรรม	(Merit	System)	
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(ค.๑)

	 คำฟอ้ง     คดหีมายเลขดำที.่........../๒๕.............

        ศาลปกครอง......................................

  วันที่........เดือน.....................พุทธศักราช๒๕.......

  ข้าพเจ้า..................................................................................		
...........................................................................................................	
เกิดวันที่......เดือน.................พ.ศ.........อายุ.....ปี	อาชีพ.........................	
อยู่ที่.............................................................................หมู่ที่................	
ถนน...................................ตรอก/ซอย.................................................	
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................	
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...............โทรศัพท์..........................	
	
	 	 มีความประสงค์ขอฟ้อง............................................................	
...........................................................................................................	
อยู่ที่............................................................................หมู่ที่.................	
ถนน......................................ตรอก/ซอย..............................................	
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................	
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์............โทรศัพท์.........................	
	
	 	 รายละเอียดของการกระทำ	 ข้อเท็จจริง	 หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับ
การกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายที่พอเข้าใจได้	
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................	

หมายเหตุ	 	
๑.	คำฟ้องต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและให้ทำเป็นภาษาไทย	
๒.	ผู้ฟ้องคดีแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้อง	ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้	 ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบ		
	 พยานหลักฐานไว้ด้วย	
๓.	ผูฟ้อ้งคดตีอ้งจดัทำสำเนาคำฟอ้ง	และสำเนาพยานหลกัฐานทีผู่ฟ้อ้งคดรีบัรองสำเนาถกูตอ้งตามจำนวนของผูถ้กูฟอ้ง		
	 คดียื่นมาพร้อมกับคำฟ้อง	
๔.	การจัดทำคำฟ้อง	 ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องทำตามรูปแบบของคำฟ้องนี้	 แต่ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วนตามที่		
	 ระบุไว้นี้	
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แผ่นที่............	

	

คำขอของผู้ฟ้องคดี

(ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี)

๑........................................................................................................

...........................................................................................................	

๒........................................................................................................

...........................................................................................................	

๓........................................................................................................

...........................................................................................................	

๔........................................................................................................

...........................................................................................................	

๕........................................................................................................

...........................................................................................................	

(ลงชื่อ)	.........................................ผู้ฟ้องคดี																																				

	 (.......................................)	



คณะผู้จัดทำ

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้	สถาบันดำรงราชานุภาพ	

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	โทร.	๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘,	๕๐๕๕๖	(สื่อสาร	สป.มท.)	

	

	“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆที่ปรากฏในเอกสารความรู้สดร.
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สถาบันดำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย”

บรรณาธิการบริหาร

	 นายกมลโลจฒน์		เชียงวงค์	 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ	

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

	 นายสงวน		ธีระกุล	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 นางณิทฐา		แสวงทอง	 ผูอ้ำนวยการสว่นพฒันาและบรหิารจดัการความรู	้

กองบรรณาธิการ

	 นางวันเพ็ญ		ทรงวิวัฒน์	 นางณิรมล		เกิดแก้ว	

	 นางกาญจนา		แจ่มมินทร์	 นางสาวสุภาพ		ป้อมมะลัง		

ศิลปกรรม/จัดทำรูปเล่ม

	 นางสาวอัจนา		เตชะพันธุ์	


