คําสั่งไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุที่ออกโดยเจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจ
เจาหนาที่ผูออกคําสั่งนั้น...มีอํานาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งของตนได
จัดทําโดย นางสาวรังสิมา ภูแปลง นิติกรชํานาญการ
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เนติบณ
ั ฑิตไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต
ตรวจแกไขโดย นายอํานาจ สนิท ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค,อุทัยธานี)
คําวา “ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง” ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของบุคคลตําแหนงซึ่งมี
วิทยฐานะดังตอไปนี้ หมายถึงบุคคลใด สรุปไดวา
(1) การบรรจุและแตงตั้งวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
- ตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.
- เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
- และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
- นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
(2) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
- รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
- รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
(3) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
- รอง ผอ.สถานศึกษา
- ผอ.สถานศึกษา
- ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
- ตําแหนงศึกษานิเทศก
- ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ (เชน ครูชํานาญการ)
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- ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เชน ครูชํานาญการพิเศษ)
- ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผูมีอํานาจสั่ งบรรจุ และแตงตั้ง คือผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา โดยอนุมัติ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
สําหรับในเรื่อง “การดํา เนิ นการทางวิ นัย” ใครจะเปน ผูออกคําสั่งแต งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน มีบัญญัติไวในมาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 สรุปไดวา
ถาเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง เปนอํานาจของผูบังคับบัญชา
ถาเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เปนอํานาจของผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 53 ดังกลาวขางตน
แลวคําวา “ผูบัง คับ บัญชา” หมายถึงใคร ตามพระราชบัญญัติระเบีย บขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดไววา
มาตรา 24 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 27 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ตัวอยาง ถาหากมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการหรือ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ไม ร า ยแรง ดั ง นี้ ผู มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย คื อ
ผูอํานวยการโรงเรียน แตหากมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ดังนี้ผูมีอํานาจ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยคือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หากมีการออกคําสั่งไมถูกตอง เชน ผูอํานวยการโรงเรียนไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ดังนี้ผูอํานวยการ
โรงเรี ย นมี อํา นาจยกเลิก หรื อ เพิ ก ถอนคํา สั่ ง ของตนได ซึ่ง ในเรื่อ งดั ง กล า วมี ก รณี ตั ว อย า งขา ราชการครู
ถูกผูปกครองนักเรียนรองเรียนวารับฝากเงินคาลงทะเบียนจากนักเรียน 6 คน แตไมนําสงเงินแกเจาหนาที่
การเงินของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนไมอาจออกใบเสร็จรับเงินแกนักเรียนได ผูอํานวยการโรงเรียน(ผูถูกฟอง
คดีที่ 3)จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้น ตอมาผูอํานวยการโรงเรียนเห็นวาพฤติการณของครู
คนดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งโรงเรียนไมมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาวได จึงมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ข า งต น แล ว รายงานผลการสื บ สวนต อผู อํ า นวยการสํา นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา(ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ 2) และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูถูกฟองคดีที่ 1) ตามลําดับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกครูคนดังกลาว ซึ่งครูคนดังกลาว(ผู
ฟองคดี)เห็นวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟอง
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ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลว
พิพากษาดังนี้
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.439/2551 ไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไววา ผูฟองคดีถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตผูถูกฟองคดีที่ 3 มิใชผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 42
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 จึงไมมีอํานาจออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การที่ผูถูกฟองคดีที่ 3 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ออกโดย
เจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจในเรื่องนั้น คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม เมื่อผูถูก
ฟองคดีที่ 3 ในฐานะเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง เห็นวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมชอบดวย
กฎหมายยอมมีอํานาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งของตนได ไมวาจะพนระยะเวลาการอุทธรณแลวหรือไม
ก็ตาม ตามนัยมาตรา 3 ประกอบมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมแกการปฏิบัติราชการของฝายปกครองในฐานะที่เปนกฎหมายกลางที่มีหลักประกัน
ความเปนธรรมและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 3 ไดมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี แลวรายงานผลการสืบสวนตอผูถูกฟองคดีที่ 2
และผูถูกฟองคดีที่ 1 ตามลําดับ เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่
ชอบดวยกฎหมายแลว สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 ในฐานะผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไดรับ
รายงานผลการสืบสวนจากผูถูกฟองคดีที่ 3 จึงรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 การกระทําดังกลาว
เปนเพียงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเปนการเตรียมการเพื่อจะมีคําสั่งทางปกครองอันเปนมาตรการ
ภายในฝายปกครอง ยังมิไดมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด การกระทําของผูถูกฟอง
คดีที่ 2 จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย จึงไมอาจถูกฟองในคดีนี้ได
สวนผูถูกฟองคดีที่ 1 เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูฯ เมื่อไดรับรายงานวาไดมีการสืบสวนขอเท็จจริงพฤติการณและการกระทําของผูฟอง
คดีแลวพบวาเปนกรณีที่กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ 1 ยอมมีอํานาจผูกพันที่จะตอง
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามมาตรา 102 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี จึงเปนการดําเนินการทางวินัยแกผูฟอง
คดีตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ดังกลาวแลว แมหากจะฟงไดดังที่ผูฟองคดีกลาวอางวาในชั้นสอบสวนไมมี
การแจงใหผูฟองคดีทราบขอเท็จจริงและขอกลาวหาที่ชัดเจนเพื่อจักไดมีโอกาสนําพยานหลักฐานเขาชี้แจง
ตามความ
เปนจริง กรณีดังกลาวก็อาจมีผลทําใหการสอบสวนและคําสั่งลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดีไม
ชอบเทานั้น หาไดมีผลตอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแกผูฟองคดีแตอยางใด คําสั่งของผูถูก
ฟองคดีที่ 1 จึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง
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จะเห็นไดวาการพิจารณาตามคําพิพากษาดังกลาวนั้นพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. 2523 ซึ่งกฎหมายดังกลาวยกเลิกโดย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สําหรับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา นั้น ปจจุบันขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใช กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 แทนแลว แตรายละเอียดเนื้อหายังคงคลายกัน
ดังนั้นคําพิพากษาดังกลาวจึงใชเทียบเคียงเปนแนววินิจฉัยได พบกันใหมฉบับตอไปนะคะ สวัสดีคะ


