
คดีปกครองในสถาบันอุดมศึกษา*

 อาจารยจิรศักดิ์ บางทาไม 

ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ1 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ทีจ่ดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ในข้ันระดับปริญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสถานะเปน
สถาบนัอดุมศกึษา สวนผูฟองคดเีปนบุคคลซึง่ไดรบัการบรรจุ
และแตงตั้งใหรับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีสถานะเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การที่ผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟอง
คดียอมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. ได 

ก.พ.อ. กม็อีาํนาจพิจารณาและวินจิฉัยอทุธรณของผูฟองคดี
ไดเชนกัน ตามมาตรา ๔2 มาตรา ๑๔ (๓)3 และมาตรา ๖๒4

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยในการพิจารณาอุทธรณนั้น 
ก.พ.อ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการแทน 
ซึ่งอํานาจในการทําแทนยอมหมายถึงอํานาจในการดําเนิน
การท้ังหลายท้ังปวง ดังที่ ก.พ.อ. มีอํานาจกระทําการ 
ซึ่งรวมถึงอํานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดวย 
ตามมาตรา ๑๖5 ประกอบมาตรา ๑๔ และขอบังคับ ก.พ.อ. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณกรณีถูกส่ังให
ออกจากราชการ หรอืกรณถีกูส่ังลงโทษปลดออกหรอืใหออก 

1  คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน ที่ ๕๔๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
 “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา
 “พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา” หมายความวา บคุคลซึง่ไดรบัการจางตามสญัญาจางใหทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษา โดยไดรบัคาจางหรอื
คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา
 “สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
 “สถาบันอดุมศกึษา” หมายความวา สถานศกึษาของรฐัในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารทีจ่ดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาระดบัปรญิญา แตไม
รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใชสวนราชการ
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
3  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๔ (๓) ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ กําหนดมาตรฐานการ

บรหิารงานบคุคล วนิยัและการรกัษาวนิยั การดาํเนนิการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทกุขและการพิจารณาตําแหนง
วิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่ง
ใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามหลัก

เกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด

  ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอบังคับของ ก.พ.อ. ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน

  ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

5 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใด
แทนได

  การแตงตัง้และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ รวมท้ังการประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวธิกีารและเง่ือนไขท่ี

ก.พ.อ. กําหนด
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๔6 เมื่อคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอุทธรณ 
รองทุกข และจรรยาบรรณ หรือ อ.ก.พ.อ. ไดรับมอบ
หมายจาก ก.พ.อ. ใหดาํเนินการสอบสวนและทําคาํวินจิฉัย
อุทธรณของผูฟองคดีแลว อ.ก.พ.อ. ยอมมีอํานาจดําเนิน
การสอบสวนและรับฟงพยานหลักฐานของผูเก่ียวของทุก
ฝายแลววินิจฉัยไปตามรูปเรื่อง แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา
ผูฟองคดียืน่อทุธรณคาํสัง่ของผูถกูฟองคดีที ่๑ ทางไปรษณีย 
เมือ่วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซึง่เกนิระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด ซึ่ง อ.ก.พ.อ. ชอบที่จะปฏิเสธไมรับอุทธรณของ
ผูฟองคดีไวพิจารณาได แตการที่ ก.พ.อ. รับอุทธรณของ
ผูฟองคดีและวินิจฉัยอุทธรณใหถือไดวา อ.ก.พ.อ. สละ
ประโยชนแหงเงื่อนเวลา ซึ่งอํานาจที่ อ.ก.พ.อ. สามารถ
กระทําได อีกท้ังยังปรากฏขอเท็จจริงดวยวาในระหวาง
การสอบสวน ก.พ.อ. ไดมหีนงัสอืใหจดัสงเอกสารรวมท้ังขอเชิญ

ผูฟองคดีที่ ๒ เขารวมแถลงการณดวยวาจา ซึ่งแสดงให

เหน็วา อ.ก.พ.อ. ไดดาํเนนิการตามบทบญัญตักิฎหมายโดย
รับฟงพยานหลักฐานของผูเกี่ยวของทุกฝายตามขอบังคับ 
ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณี
ถูกส่ังใหออกจากราชการหรือกรณีถูกส่ังลงโทษปลดออก
หรือไลออก พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๕7 เม่ือ อ.ก.พ.อ. เห็นวาขอ
เท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนเพียงพอที่จะทําคําวินิจฉัย 
อ.ก.พ.อ. ยอมสามารถทาํคาํวนิจิฉยัไปไดทนัท ีแมขอบงัคับ 
ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณมิได

กําหนดรูปแบบของคําวินิจฉัยอุทธรณไว แตเมื่อพิจารณา
คาํวนิจิฉยัของ ก.พ.อ. โดยละเอยีดแลวเหน็ไดวาคาํวนิจิฉยั
อุทธรณไดแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายอันเปนสาระ
สาํคญัแหงคําวนิจิฉยัครบถวนเพยีงพอท่ีผูถกูฟองคดีทัง้สอง
จะเขาใจไดดแีละเปนคาํวนิจิฉยัทีม่ลีายมอืชือ่ของกรรมการ
ที่วินิจฉัยในเรื่องน้ัน คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวจึงเปนคํา
วินิจฉัยที่ชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ตามขอบังคับ ก.พ.อ. 

6  ขอบังคับ ก.พ.อ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๔ ก.พ.อ. อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการพิจารณาอุทธรณแทน ก.พ.อ. ตามขอบังคับนี้ได

7 ขอ ๑๕ ให ก.พ.อ. พจิารณาอทุธรณใหแลวเสรจ็ ภายในเกาสิบวนันบัแตวนัทีส่าํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดรบัหนงัสอือทุธรณและ
เอกสารจากสถาบันอุดมศึกษาตามขอ ๙ ครบถวน

 การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๒ ให ก.พ.อ. พิจารณาจากเอกสารตามขอ ๙ ในกรณีจําเปนและสมควรอาจทําการไตสวนเพื่อพิสูจน
ขอเท็จจริงได การไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใหรวมถึงการดําเนินการ ดังตอไปน้ี
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ
 (๒)  รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของผูอุทธรณ หรือของพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ผูอุทธรณกลาวอาง 
เวนแต ก.พ.อ. พิจารณาเห็นวาเปนการกลาวอางท่ีไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพ่ือประวิงเวลา
 (๓)  ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากผูอุทธรณ พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
 (๔)  ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ
 (๕)  ออกไปตรวจสถานท่ี

 พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญท่ี ก.พ.อ. เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตามกฎหมาย วาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง
 เพือ่ประโยชนในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.อ. ตามวรรคสอง ก.พ.อ. อาจแตงตัง้เจาหนาที ่หรือคณะอนุกรรมการไตสวน ทาํการไตสวน
เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงแทนได

 ในกรณทีีผู่อทุธรณขอแถลงการณดวยวาจาให ก.พ.อ. รับฟงคาํแถลงการณของ ผูอทุธรณทกุกรณี และผูอทุธรณมสีทิธนิาํทนายความหรอื
ที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาของ ก.พ.อ ได การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทําลงตอหนาผูอุทธรณ

 ใหถือวาเปนการกระทําของผูอุทธรณ เวนแตผูอุทธรณจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น
 กรณีที่จะมีการแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณตามวรรคหา ให ก.พ.อ. แจงใหผูบังคับบัญชาที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่ง
ลงโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแก กใ็หมาแถลง หรอืมอบหมายเปนหนงัสอืใหบคุคลทีเ่กีย่วของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาได ทัง้น้ี 

ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณ ีและเพือ่ประโยชนในการแถลงแกดงักลาว ใหผูบงัคบับญัชาท่ีมคีาํสัง่ใหออกจากราชการ หรือคาํสัง่ลงโทษ หรือ
ผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
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วาดวยการอุทธรณและการพิจารณากรณีถูกสั่งใหออก
จากราชการหรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๗ (๓)8 และขอ ๑๘9 ดังนั้นขอตอสูของ
ผูถกูฟองคดีทัง้สองท่ีวา อ.ก.พ.อ. ไมมอีาํนาจวนิจิฉยัอทุธรณ
แทน ก.พ.อ. อุทธรณของผูฟองคดียื่นเมื่อพนกําหนดระยะ
เวลาอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณไมชอบดวยรูปแบบของ
คําสั่ง กระบวนพิจารณาอุทธรณกระทําไมถูกตอง และการ
รับฟงพยานหลักฐานของ อ.ก.พ.อ. ไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงฟงไมขึ้น เมื่อ ก.พ.อ. มีคําวินิจฉัยอุทธรณวาอุทธรณของ
ผูฟองคดีฟงข้ึน ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานซ่ึง
อยูในความควบคุมดูแลของ ก.พ.อ. ยอมไมอาจโตแยงหรือ
ปฏิเสธที่จะไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ได ทั้งนี้
ตามมาตรา ๖๔10 แหงพระราช บัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
 ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาผูสัง่ลงโทษ แมจะไมเหน็
ดวยกับมติของ อ.ก.พ.อ. เก่ียวกับอุทธรณฯ แตก็มีหนาท่ี
ตองปฏบิตัติาม หาไมแลวจะเปนการละเลยไมปฏิบตัหินาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ผูสั่ง
ลงโทษไมอยูในฐานะท่ีจะฟองโตแยงคดัคานคําวนิจิฉยัของ 
อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณฯ ได ในขณะเดียวกันก็ไมใชคู
กรณีที่จะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําวินิจฉัย
ของ อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณฯ เพราะหากใหสถาบัน
อุดมศึกษาที่เปนหนวยงานของรัฐที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย
แกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชสิทธิ
โตแยง คัดคานคําวินิจฉัยของ อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอทุธรณฯ 

ทีท่าํหนาทีแ่ทน ก.พ.อ. หรอืใชสทิธฟิองคดตีอศาลปกครอง

เพื่อใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. โดย อ.ก.พ.อ. เกี่ยว
กับอุทธรณฯ ที่ถือเปนองคกรผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ
ไดแลว ยอมขัดตอหลักการควบคุม ตรวจสอบภายในฝาย
บริหารและทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขาดประสิทธิภาพและไมบรรลุผลตามเจตนารมณของ
กฎหมาย11

 การเขารับราชการประจําในสังกัดฝายบริหาร
ตามมติ ครม.12 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๔ และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และหนังสือ 
ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว.๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม เห็นชอบ
มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง (โครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต: เกษียณกอน
กําหนด) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับขนาดกําลังคนภาค
รัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการและ
การปฎิรูประบบราชการ ทั้งเปนการสรางโอกาสในการเริ่ม
อาชีพใหมใหขาราชการโดยมีหลักการท่ีเปนความสมัครใจ
และความประสงครวมกันของขาราชการและสวนราชการ 
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชกําลังคนและลดภาระ
คาใชจายดานบุคคล และมีการใหผลประโยชนตอบแทน
แกขาราชการผูเขารวมมาตรการท่ี ๑ มาตรการสนับสนุน
ผูประสงคจะเริม่อาชีพใหมนอกระบบราชการหรอืมาตรการ
ชีวิตเร่ิมตนเม่ืออายุ ๕๐ ป และมาตรการท่ี ๒ มาตรการ
สําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ เปน
เงนิกอนในการลงทนุตัง้แต ๘ ถงึ ๑๕ เทา ของเงนิเดอืนรวม

เงนิประจําตาํแหนง หรอื ๗ ถงึ ๑๒ เทาของเงินเดอืน ไมรวม

8 ขอบังคับ ก.พ.อ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๗ (๓) เมื่อ ก.พ.อ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๖๒ แลว ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการหรือสั่งลงโทษ

ไมชอบดวยกฎหมาย ใหมีมติเพิกถอนคําส่ัง และใหสั่งใหดําเนินการใหเหมาะสม
9 ขอ ๑๘ คําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ตามขอ ๑๔ หรือขอ ๑๗ ตองมีลายมือชื่อของกรรมการท่ีวินิจฉัยเร่ืองนั้น

  ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได
  ให ก.พ.อ. แตงตั้งเจาหนาท่ีเพื่อรับผิดชอบจัดทําสารบบคําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ทั้งนี้ การจัดสารบบดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบ วา

ดวยงานสารบรรณ
10 พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๔ ใหผูมอีาํนาจส่ังลงโทษดาํเนนิการแกไขคาํสัง่ลงโทษ 
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว

11 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนที่สุดที่ ศธ ๐๕๐๙.๖ (๓.๓๖)/ว.๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
12 คําพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี ๑๕๒๔/๒๕๕๔, คําพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี ๑๗๑๗/๒๕๕๕ และคําพิพากษาศาลปกครอง

กลางที่ ๒๓๑๒/๒๕๕๕
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

เงินประจําตําแหนง ในกรณีเขารวมโครงการมาตรการที่ ๓ 
มาตรการพฒันาและบรหิารกาํลงัคนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบราชการ โดยจายใหผูทีม่อีายุราชการเหลือมากสูงกวา
ผูที่มีอายุราชการท่ีเหลือนอย และมีเงื่อนไขวาขาราชการ
ที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้จะกลับเขารับราชการ
ประจําในสังกัดฝายบริหารอีกไมได และสวนราชการตอง
ไมบรรจุขาราชการท่ีออกจากราชการตามมาตรการน้ีกลับ
เขารับราชการประจําในสังกัดฝายบริหาร 
 พนกังานมหาวิทยาลยัไมวาจะจางดวยงบประมาณ
แผนดินหรืองบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยหาก
เปนพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจางและมีระยะ
เวลาทดลองปฏิบัติงานเม่ือผานการทดลองปฏิบัติงานจะ
ไดรบัการบรรจแุละแตงตัง้เปนพนกังานประจาํโดยมสีญัญา
จางและใหประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปจึงเปนพนักงาน
ประจําตามสัญญาจาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไขการปฏิบัติ
งานตามสัญญาจางประกอบกับคําสั่งจางและสัญญาแลว 
เห็นไดชัดเจนวาเปนการปฏิบัติงานประจําและตอเน่ืองกัน
อนัเปนภาระงานทีม่ลีกัษณะประจาํ แมคาํสัง่จางและสญัญา
จางจะระบวุาเปนพนกังานท่ีจางตามภารกจิซึง่มกีารกาํหนด
ระยะเวลาการจางเร่ิมตนและส้ินสดุไว แตเงือ่นไขการปฏิบตัิ
งานตามสัญญาจางมีลักษณะท่ีทําใหตองปฏิบัติงานเปน
ประจําและตอเน่ืองกัน ไมไดมีลักษณะเปนการช่ัวคราว 
สวนการกําหนดเง่ือนเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดไวชัดเจนก็
เปนการกําหนดเพือ่ประกอบการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
การจายคาจาง และคาตอบแทนการปฏบิตังิาน ซึง่อาจมกีาร
ขยายระยะเวลาดังกลาวไดเม่ือผลการประเมินการปฏิบัติ
งานเปนที่เหมาะสม สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการ

ตางๆ ก็ไดรับเชนเดียวกับพนักงานประจําเต็มเวลาซึ่งจะ
แตกตางกนัแตเพียงกรณคีาจางและคาตอบแทนการปฏิบตัิ
งาน ซึง่ขัน้ของคาจางและคาตอบแทนจะอยูในระดบัสงูกวา

พนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจางดังนั้นจึงเปนการ
จางในลักษณะพิเศษที่มีวาระการจางท่ีกําหนดชัดเจน
เพ่ือทดแทนการบรรจุขาราชการใหมและการปฏิบัติงาน

เปนลักษณะการปฏิบัติงานในตําแหนงทดแทนอัตราของ
ขาราชการประจาํซึง่เปนสวนราชการและหนวยงานของรฐั

ซึ่งมีลักษณะเปนงานประจํา และเปนผูกลับเขารับราชการ
ประจําในสังกัดฝายบริหาร โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
ภาระงาน (TOR) ซึง่ขัดตอมาตรการกําลังคนเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง ที่ไมใหผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ
ดังกลาวกลับเขารับราชการประจําในสังกัดฝายบรหิาร 
 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย13 ผูฟอง
คดีเปนผูผานการเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูถกูฟองคดี จงึไดทาํสัญญาจางกับผูฟองคดี มกีาํหนดระยะ
เวลาการจางตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๑ ตอมา ผูฟองคดีไดผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดี จึงตอ
สัญญาจาง ผูฟองคดีออกไปอีก ๑ ป หลังจากนั้นผูถูกฟอง
คดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผลการปฏิบัติงาน
ของผูฟองคดีในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ อยูในระดับที่ควรแกไขปรับปรุง
อยางยิ่ง ผูถูกฟองคดี จึงไมอาจตอสัญญาจางที่จะสิ้นสุดลง
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ใหแกผูฟองคดีไดอีกตอไป 
ผูฟองคดีเห็นวาการประเมินและการไมตอสัญญาจางตอไป
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไมไดมอบ
หมายหนาที่การงานหรือแสดงหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน
ดําเนินการ และวิธีวัดประเมินผล ไมเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวทิยาลยั และจงใจกระทาํละเมดิโดยจดัทาํรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ ของผูฟอง
คดีอันเปนเท็จโดยมีการปลอมลายมือชื่อผูประเมินซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีรับฟง

ผลการประเมินของผูถูกฟองคดีแลวมีหนังสือแจงการไม
ตอสัญญากับผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนการออกคําส่ังทาง
ปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ

ลงวันที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๕๒ ถงึผูถกูฟองคดี เพือ่ขอใหแตง
ตัง้กรรมการสอบสวนขอเทจ็จรงิและยกเลกิการประเมนิผล
การปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ของผูฟองคดี แตจนถึงวันฟองคดีก็
ยังมิไดรับแจงผลการพิจารณาประการใด

13 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๔
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

 ศาลปกครองสูงสุดพิ เคราะหแลว เห็นวา
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟอง
คดนีัน้ เปนเพียงขัน้ตอนภายในของคณะกรรมการประเมนิ
เพื่อเสนอผลการพิจารณาตอผูบังคับบัญชาตอไปเทาน้ัน 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวมิไดมีผล
กระทบตอผูฟองคดีอนัจะมีสถานะเปนคาํสัง่ทางปกครองแต
อยางใด ซึง่เปนเพียงขัน้ตอนการดําเนินการภายในของฝาย
ปกครอง จงึเปนกรณีทีผู่ฟองคดีมใิชผูทีไ่ดรบัความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลกีเล่ียงได อนัเน่ืองจากการกระทําของผูถกูฟองคดีทัง้สาม 
สวนกรณีทีผู่ฟองคดีอางวา ผูถกูฟองคดี ไดใชดลุพินจิไมตอ
สัญญาจางผูฟองคดีโดยอาศัยผลการประเมินการปฏิบัติ
งานดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองน้ันเห็นวา 
การใชดุลพินิจเลิกจางผูฟองคดีนั้นมิใชคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แตเปนการใชสทิธเิลกิจางตามสัญญา
ที่มีกําหนดระยะเวลาจางท่ีแนนอน ดังน้ัน เม่ือสัญญา
สิ้นสุดแลวผูถูกฟองคดีจะทําสัญญาจางผูฟองคดีตอไปอีก
หรือไมเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่จะตองดําเนินการ
ตามความเหมาะสมแกการบริหารงานภายในหนวยงาน 

ศาลปกครองไมอาจกาวลวงไปในการดําเนนิงานของผูถกูฟอง

คดีได ศาลจึงไมอาจออกคําบังคับใหผูฟองคดีกลับเขาทํางาน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งไมอาจออกคําบังคับให
ผูถกูฟองคด ีจายคาเสยีหายอนัเปนเงนิคาจางได เพราะหาก
ศาลมีคาํบงัคบัเชนนัน้กจ็ะมีผลเปนการบังคบัใหผูถกูฟองคดี 

ตองตอสัญญาจางใหผูฟองคดีโดยปริยาย ดังนั้น คําขอของ
ผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนกรณีที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับ
ใหได ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง 

 เลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย14 กฎที่
จะมผีลใชบงัคบักบับคุคลตองตราขึน้โดยชอบดวยกฎหมาย 

มใิชเปนความตกลงกนัใหแตกตางไปจากทีก่ฎหมายบญัญัติ
ไว เม่ือขอเท็จจริงท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชในการตัดสิทธิผู
ฟองคดีออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

จํานวนสองข้ันมาแลวในปงบประมาณ ๒๕๔๙ ดังนั้น
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยใหผูฟองคดีไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนจํานวนครึ่งขั้นและเสนอไปยังผูถูกฟองคดีท่ี ๑ 
ซึง่ตอมาผูถกูฟองคดีที ่๑ ไดมคีาํส่ังเร่ืองการเล่ือนข้ันเงินเดือน
ขาราชการ ใหแกผูฟองคดีจํานวนคร่ึงขั้น คําส่ังดังกลาวจึง
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนคํา
สั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ แลวใหผูถูก
ฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งป
แรก ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ แกผูฟองคดีใหถูกตอง
ตามกฎหมายตอไป ทั้งน้ีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่คดีถึงที่สุด
 การเปดเผยขอมูลขาวสาร15 ผูอทุธรณ มหีนงัสอื
ถงึอธิการบดี ขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย และ เอกสารประกอบการประชุม 
วาระ (ลับ) ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และวาระท่ีสืบ
เนื่อง กับเร่ืองดังกลาวท่ีมีในการประชุมของมหาวิทยาลัย
คราวตอๆ มาดวย มหาวิทยาลัยมบีนัทกึถงึผูอทุธรณ ปฏิเสธ
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยใหเหตุผลวา รายงานการ
ประชมุสภามหาวทิยาลยัและระเบยีบวาระการประชมุเปน
ระเบียบวาระลับ จงึไมสามารถเปดเผยขอมูลใหกบัผูทีไ่มได
มีสวนไดเสียโดยตรงได เพราะขอมูลดังกลาวอาจมีผล
กระทบตอชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน 
 ผูอุทธรณมีหนังสือ ถึงคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ อุทธรณคําส่ังของมหาวิทยาลัย ที่มิ
ใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว คณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผนดิน และการบังคับใชกฎหมายพิจารณาคําอุทธรณ
คาํชีแ้จงของผูอทุธรณกบัมหาวิทยาลัย เหตุผลท่ีมหาวิทยาลัย 

ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร และเอกสารที่เกี่ยวของแลว 
ขอเท็จจริงสรปุความไดวา ผูอทุธรณตองการขอมลูขาวสารเพ่ือ
ประกอบการดําเนินการทางกฎหมาย กรณีมหาวิทยาลัย 

14 คําพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานีที่ ๓๘/๒๕๕๕
15 คาํวนิจิฉัยคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารสาขาสงัคม การบรหิารราชการแผนดนิและการบงัคบัใชกฎหมาย ทีส่ค ๔๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖



คดีปกครองในสถาบันอุดมศึกษา 11

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

มคีาํสัง่ไลขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาผูหนึง่ออก

จากราชการ ตอมาขาราชการผูนั้นไดอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข 
และจรรยาบรรณ  (อ.ก.พ.อ.) ทําหนาที่แทน ก.พ.อ.
วนิจิฉยัใหมหาวิทยาลัย ยกเลิกคําสัง่ลงโทษดังกลาวและให
รับขาราชการผูนั้นกลับเขารับราชการ มหาวิทยาลัย เสนอ
เร่ืองใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีความเห็นวาการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษของ อ.ก.พ.อ. ทําหนาที่แทน 
ก.พ.อ. ไมชอบดวยกฎหมาย ไมถกูตองตามรปูแบบขัน้ตอน
อนัเปนสาระสาํคญัตามทีพ่ระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีมติใหมหาวิทยาลัยฟองคดีตอ
ศาลปกครองเพือ่เพกิถอนคาํวนิจิฉยัอทุธรณของ   อ.ก.พ.อ. 
ผูอุทธรณเห็นวามติดังกลาวขัดตอพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 
๖๔16 และผูอุทธรณมีสวนเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวทั้งทาง
ตรงและทางออม โดยผูอุทธรณเปนประธานสภาอาจารย 
ซึ่งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง อีกทั้งใน
ฐานะขาราชการซ่ึงมีหนาที่ในการรักษาผลประโยชนของ
ทางราชการ ตลอดจนช้ีมูลการกระทําผิดของบุคคลตางๆ 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพ่ือใหดําเนินการตามกฎหมาย 
 มหาวทิยาลยัมหีนงัสอืลบั ถงึคณะกรรมการฯ สง
สําเนาขอมูลขาวสารที่ปฏิเสธการเปดเผยมาเพื่อพิจารณา 

และช้ีแจงเพ่ิมเติมวา การฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยของ อ.ก.พ.อ. ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. นั้น 
ศาล ปกครองกลางมคีาํส่ังไมรบัคาํฟองไวพจิารณา โดยเหน็วา
กฎหมายกําหนดใหเฉพาะแตผูที่ไดรับความเสียหายจาก
คําวินิจฉัยอุทธรณเทานั้นที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

หากใหหนวยงานของรัฐทีม่คีาํสัง่ลงโทษทางวินยัแกขาราชการ
สามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเพิกถอนคําวินิจฉัยของ
องคกรผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณไดแลว ยอมขัดตอหลัก
การควบคุมตรวจสอบภายในฝายบริหารและทําใหการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ขาดประสิทธิภาพ และไมบรรลุผล
ตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงถือไมไดวามหาวิทยาลัย
เปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือด
รอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเล่ียงได ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒17 และมหาวิทยาลัย
ไดรายงานผลการฟองคดีดังกลาวพรอมขอเสนอของ
มหาวิทยาลัย ที่ไมเห็นพองดวยคําส่ังศาลปกครองกลาง 
เพือ่ใหสภามหาวทิยาลยัพจิารณา ซึง่สภามหาวทิยาลยัมมีติ
ใหมหาวิทยาลัย ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 
 มหาวิทยาลัยชีแ้จงเหตุทีไ่มเปดเผยขอมลูขาวสาร
แกผูอุทธรณวา การพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย
และการฟองคดีดังกลาวของสภามหาวิทยาลัย เปนความ
เหน็ภายในหนวยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรือ่งหนึง่เรือ่ง
ใด ตามมาตรา ๑๕ (๓)18 แหง พระราชบญัญตัขิอมลูขาวสาร

16 พระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๔ ใหผูมอีาํนาจส่ังลงโทษดําเนนิการแกไขคาํสัง่ลงโทษ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว

17 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ

เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความ
เดือนรอนหรือความเสียหายหรือยตุิขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

18 พระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ ขอมลูขาวสารของราชการทีม่ลีกัษณะอยางหนึง่อยางใดดงัตอไปน้ี หนวยงาน

ของรฐัหรอืเจาหนาทีข่องรฐัอาจมคีาํสัง่มใิหเปดเผยกไ็ด โดยคํานึงถงึการปฏบิตัหินาทีต่ามกฎหมายของหนวยงานของรฐั ประโยชนสาธารณะ 

และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
อาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนหรือบุคคลท่ีสาม 
หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความ ปลอดภัย
ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดตามมาตรา ๑๔19 และมาตรา ๑๕20

แหงพระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารสาขาสงัคม 
การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย
พิจารณาแลวเห็นวา ขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณมีคําขอ คือ 
(๑) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเอกสาร
ประกอบการประชุม เรื่องผลการพิจารณาอุทธรณ คําสั่ง
ลงโทษทางวินยัขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (๒) 
รายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั และเอกสารประกอบ
การประชมุ เรือ่งคาํสัง่ศาลปกครองชัน้ตน ขอมูลขาวสารดงั
กลาวเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ลงโทษ ไลออกจากราชการและใหรับขาราชการผูนั้นกลับ
เขารบัราชการ อนัเปนการปฏิบตัริาชการตามอํานาจ หนาที่

ของสภามหาวิทยาลัย การเปดเผยรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย และระเบียบวาระการประชุมจะแสดง
ใหเห็นถึงความโปรงใสและตรวจสอบได อีกทั้งการยกเลิก
คําส่ังไลออกจากราชการและการส่ังใหขาราชการกลับเขา
รับราชการใหมดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูถูก

ลงโทษทางวินัย ดังนั้น เมื่อพิเคราะหถึงการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ
และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของประกอบกันแลวเห็น
วา ขอมูลขาวสารตามคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยให
ผูอุทธรณทราบได ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕21

แหงพระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผยขอมลูขาวสารสาขาสงัคม 
การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย 
จงึวนิจิฉยัใหมหาวทิยาลยั เปดเผยขอมลูขาวสารตามคาํขอ 
พรอมทั้งใหสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองแกผูอุทธรณ 

19 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระ
มหากษัตริยจะเปดเผยมิได

20 พระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ ขอมลูขาวสารของราชการทีม่ลีกัษณะอยางหนึง่อยางใดดงัตอไปน้ี หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐอาจมีคาํสัง่มิใหเปดเผยก็ได โดยคํานงึถงึการปฏิบตัหินาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ 
และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือ

การคลังของประเทศ
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี 

การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๓) ความเหน็หรอืคาํแนะนาํภายในหนวยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรือ่งหนึง่เรือ่งใด แตทัง้นีไ้มรวมถงึรายงานทางวชิาการ รายงานขอเทจ็

จริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(๖) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอ

ผูอื่น
(๗) กรณีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

  คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตาม
ลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

21 พระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๕ ใหมคีณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารสาขาตางๆ ตามความ
เหมาะสม ซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้ตามขอเสนอของคณะกรรมการ มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณาวนิจิฉยัอทุธรณคาํสัง่มใิหเปดเผยขอมลูขาวสารตาม
มาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๕ หรอืคาํสัง่ไมรบัฟงคําคดัคานตามมาตรา ๑๗ และคาํสัง่ไมแกไขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอมลูขาวสารสวนบคุคลตาม
มาตรา ๒๕

  การแตงตัง้คณะกรรมการวินจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารตามวรรคหน่ึง ใหแตงตัง้ตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะดานของขอมลูขาวสาร
ของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

 หนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
เกีย่วกบัการดาํเนนิการทางวนิยัแกขาราชการหรอืเจาหนาที่
ในสงักดัทีก่ระทาํผดิวนิยัรวมถงึอาํนาจหนาทีอ่ืน่ๆ เกีย่วกบั
การบริหารงานบุคคลภายในหนวยงานตามที่กฎหมายให
อาํนาจไว หากไดดาํเนนิการทางวนิยัและลงโทษขาราชการ
ในสังกัดเปนประการใดแลว ผูถูกลงโทษซึ่งถือวาเปนผูที่
ไดรับความเดือดรอนเสียหายยอมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอ
องคกรทีม่อีาํนาจหนาท่ีในการพิจารณาวินจิฉัยอทุธรณตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว เปนหลักเกณฑการควบคุมตรวจสอบ
ภายในฝายบริหารในหลักการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คณุธรรมในสวนทีเ่ก่ียวกับหลกัประกนัความมัน่คงในอาชพี
โดยองคกรที่มีอํานาจเหนือข้ึนไป หากใหหนวยงานของรัฐ
ที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัยแกขาราชการสามารถใชสิทธิฟอง
คดีตอศาลเพื่อใหเพิกถอนคําวินิจฉัยขององคกรผูมีอํานาจ
วินิจฉัยอุทธรณไดแลว ยอมขัดตอหลักการควบคุมตรวจ
สอบภายในฝายบรหิารและทาํใหการบงัคบัใชกฎหมายขาด
ประสิทธิภาพไมบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย22

 การพิจารณาลงโทษทางวินัย23 การพิจารณา
ลงโทษทางวินัยยอมสงผลกระทบตอสิทธิของผูถูกลงโทษ
ที่กฎหมายใหการรับรองและคุมครองหลายประการ 

กอนท่ีผูมอีาํนาจจะใชอาํนาจออกคําสัง่ลงโทษทางวินยัจะตอง

พิจารณากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
รอบคอบ และประการสําคญัตองไมใชอาํนาจตามอาํเภอใจ
เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น
ภายในสามสบิวนันบัแตวนัที ่ก.พ.ค. มคีาํวนิจิฉยั ในกรณทีี่

ผูอทุธรณไมเหน็ดวยกับคาํวนิจิฉยัอทุธรณของ ก.พ.ค. ใหฟอง
คดตีอศาลปกครองสูงสดุภายในเกาสิบวนันบัแตวนัทีท่ราบ
หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.24 


