
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
แนวทางการปฏิบัติราชการ 

จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 
 

 
 
 

  

 

สํานักงานศาลปกครอง
 

กันยายน ๒๕๕๐

 



คํานํา 
 
  “ขาราชการ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายไววา 

คนที่ทําราชการตามทําเนียบ ; ผูปฏิบัติราชการในสวนราชการ ; บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือน

จากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงิน เดือน  เชน  ขาราชการพลเรือน  ขาราชการการเมือง  

ขาราชการครู ขาราชการทหาร ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ฯลฯ  ซ่ึงขาราชการนี้มีมาตั้งแต 

ครั้งโบราณที่การปกครองของไทยยังอยูภายใตพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย คือ มีการ 

รวมศูนยอํานาจอยูที่พระมหากษัตริย ซึ่งแตเดิมขาราชการก็เปนเพียงผูรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท  

ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากพระมหากษัตริย การกําหนดตําแหนงของขาราชการตาง ๆ ก็เปนไปตาม

กฎมณเฑียรบาล โดยจะมีการปรับเปล่ียนอํานาจหนาที่ เพ่ิมตําแหนง หรือลดตําแหนงของขาราชการ

เพื่อความเหมาะสมกับการปกครองในแตละยุคสมัย  

 จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการจัดตั้งกระทรวง 

ทบวง กรม ขึ้นในระบบราชการไทย และตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ ก็มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑ ซ่ึงเปนฉบับแรกขึ้นใช  หลังจากนั้น ระบบขาราชการไทยก็มี

พัฒนาการเรื่อยมาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบอบการปกครอง มีการปรับปรุงแกไขและ

ตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนออกใชอีกหลายฉบับ  ส่ิงหนึ่งที่มีการพัฒนาการและ

เปลี่ยนแปลงควบคูมากับระบบราชการก็คือ เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยบุคคลที่อยูภายใต

การบริหารงานบุคคลภาครัฐนี้ นอกจากขาราชการแลวปจจุบันก็ยังรวมถึงลูกจางประจํา ลูกจางชั่ว

คราว พนักงานราชการ หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดหนวยงานของรัฐ และหลังจากที่มีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนชาวไทยไวอยางกวางขวาง การบริหารงานบุคคลจึงตองพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพตาง ๆ มาก

ขึ้น  

 นับแตศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  

๖ ปเศษ คดีพิพาทอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดเขาสูการพิจารณาของศาลเปนจํานวนมาก 

โดยประเด็นโตแยงสวนใหญจะเปนเรื่องการใชอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานตนสังกัด 

ซ่ึงมีหนาที่จัดการบริหารงานบุคคลภาครัฐวาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม  และจากการศึกษา

 



คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพบวา ขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ เกิดขึ้น 

ในหนวยงานทางปกครองหลายแหงจะมีกรณีพิพาทที่มีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับกรณีท่ีศาล 

เคยมีคําวินิจฉัยมากอนแลว แตหนวยงานที่มีหนาที่จัดการบริหารงานบุคคลก็ยังคงมีการกระทํา 

ในลักษณะที่ทําใหเกิดขอพิพาทดังกลาวขึ้นอีก  

  ดวยเหตุนี้ จึงเปนการสมควรที่จะรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานหรือหลักกฎหมาย 

ท่ีไดจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสนอแนะเปนแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือใหหนวยงาน

ท่ีมีหนาที่จัดการบริหารงานบุคคลภาครัฐ สามารถศึกษาและนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการดัง

กลาวได รวมทั้งจะเปนการชวยลดปญหาขอพิพาทอันเกิดจากการบริหารงานบุคคลภาครัฐไดสวนหนึ่ง  

 

 

 

   (นางสาวพรทิพย ทองดี) 
   เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

       กันยายน ๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 

 



 (ก) 

สารบัญ 
  หนา 

บทที่ ๑ บทนํา 
๑. วัตถุประสงคของการศึกษา 

๒. ขอบเขตของการศึกษา 

๓. วิธีการศึกษา 
 

๑ 
๒ 

๒ 

๓ 

บทที่ ๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูที่จะเขารับราชการ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๓. วิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการ 

๔. การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๕. การบรรจุและแตงตั้ง 

๖. การบรรจุกลับเขารับราชการ  

๗. การยาย 

๘. การสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม กอง หรือจังหวัด 

๙. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑๐. การเลื่อนตําแหนง 

๑๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๑๒. การพนสภาพการเปนขาราชการ 

๑๓. การรองทุกข 
 

๔ 
๘ 

๘ 

๘ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๑ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๓ 

๑๔ 
 

บทที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
เร่ือง การบริหารงานบุคคล 
๑. กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

 ๑.๑ การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

  เพื่อเขารับราชการ 

 
๑๖ 
๑๖ 

 

๑๖ 

 



 (ข) 

  หนา 

 ๑.๒ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

  เพื่อเขารับราชการ 

๒. กระบวนการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

 ๒.๑ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อเขารับราชการ 

 ๒.๒ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลกลับเขารับราชการ 

 ๒.๓ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

๔. การออกคําสั่งยายขาราชการ 

๕. การบริหารงานบุคคลเร่ืองอื่น ๆ  

 

 

๒๐ 

๒๖ 

๒๖ 

๓๐ 

๓๗ 

๕๐ 

๕๓ 

๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ค) 

สารบัญแยกตามประเภทบุคลากร 
 

 ประเภทบุคลากร คําวินิจฉัยที่ หนา 

๑. ขาราชการพลเรือน อ.๑๑๒/๒๕๔๘ 

อ.๘๙/๒๕๔๙ 

อ.๑๑๖/๒๕๔๙ 

อ.๒๗๗/๒๕๔๙ 

อ.๓๓/๒๕๕๐ 
 

๕๖ 

๓๗ 

๓๓ 

๔๖ 

๖๕ 

๒. ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย อ.๖/๒๕๕๐ 

อ.๓๑/๒๕๕๐ 
 

๖๐ 

๕๗ 

๓. ขาราชการครู อ.๖๒/๒๕๔๗ 

อ.๙๗/๒๕๔๗ 

อ.๒๘/๒๕๔๘ 

อ.๔๑/๒๕๔๘ 

อ.๑๙๕/๒๕๔๙ 

อ.๒๘๗/๒๕๔๙ 
 

๒๘ 

๕๒ 

๓๐, ๖๔ 

๕๐ 

๒๖ 

๓๔ 
 

๔. ขาราชการตํารวจ อ.๑๐/๒๕๔๖ 

อ.๕๐/๒๕๔๖ 
 

๑๖ 

๒๓ 

๕. พนักงานสวนทองถิ่น อ.๙๐/๒๕๔๗ 

อ.๕๙/๒๕๔๘ 
 

๕๓ 

๔๔ 

๖. ขาราชการทหาร 
 

อ.๕๘/๒๕๕๐ ๑๙ 

๗. ขาราชการอัยการ 
 

อ.๑๔๒/๒๕๔๗ ๒๑ 

 



 (ง) 

 ประเภทบุคลากร คําวินิจฉัยที่ หนา 

๘. ลูกจางชั่วคราว 
 

อ.๑๐/๒๕๔๗ ๒๕ 

๙. อื่น ๆ  

(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) 
 

อ.๒๒๙/๒๕๔๙ ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (จ) 

สารบัญเรียงเลขคดี 
   
คําวินิจฉัยที่ กฎหมาย หลักเกณฑ วิธีการที่ใชพิจารณา หนา 

อ.๑๐/๒๕๔๖ ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐    

     (มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง) 

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี 

    ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๘ (๔) (จ)) 

๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑  

    (มาตรา ๒๔ (๗)) 
 

๑๖ 

อ.๕๐/๒๕๔๖ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑  

     (มาตรา ๔๑ (๗)) 

๒. ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๓  

     บทที่ ๑ (ขอ ๑๐) 
 

๒๓ 

อ.๑๐/๒๕๔๗ ๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

    (มาตรา ๔๙, มาตรา ๕๓) 
 

๒๕ 

อ.๖๒/๒๕๔๗ ๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี 

    ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓) 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  

     (มาตรา ๔๐, มาตรา ๔๒) 

๓. หนังสือ สํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๔ (สนร.)/ว ๑ 

    ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
 

๒๘ 

อ.๙๐/๒๕๔๗ ๑. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  

     (มาตรา ๔๕ (๘)) 

 

๕๓ 

 



 (ฉ) 

คําวินิจฉัยที่ กฎหมาย หลักเกณฑ วิธีการที่ใชพิจารณา หนา 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

     พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง) 

๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน 

    พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

อ.๙๗/๒๕๔๗ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

    (มาตรา ๙๑, มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง) 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  

(มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง) 

๓. กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 

    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

    วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ขอ ๖ (๔)) 
 

๕๒ 

อ.๑๔๒/๒๕๔๗ ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

    (มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง) 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑  

    (มาตรา ๓๓ (๑๑) และ (๑๒)) 
 

๒๑ 

อ.๒๘/๒๕๔๘ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  

     (มาตรา ๔๒) 

๒. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ (มาตรา ๓๓) 

๓. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๐  

๔. หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 

     มท ๒๗๙๖/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ 

๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๕๐๒ (สมต.)/ว.๔  

    ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ (ขอ ๑.๓ และขอ ๒.๒) 

๓๐, ๖๔ 

 



 (ช) 

คําวินิจฉัยที่ กฎหมาย หลักเกณฑ วิธีการที่ใชพิจารณา หนา 

อ.๔๑/๒๕๔๘ ๑. กฎ ก.ค. ฉบับท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 

    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  

    วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ขอ ๙) 
 

๕๐ 

อ.๕๙/๒๕๔๘ ๑. พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙  

    แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล 

    (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๑) 

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๕๓๖  

    ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๑ 

๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๓๐๖๔ 

    ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
 

๔๔ 

อ.๑๑๒/๒๕๔๘ (ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการสั่งยายขาราชการ) 
 

๕๖ 

อ.๘๙/๒๕๔๙ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

    (มาตรา ๘, มาตรา ๕๗, มาตรา ๕๘, มาตรา ๕๙, มาตรา ๖๐) 

๒. มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๔๓  

     เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙  

    ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
 

๓๗ 

อ.๑๑๖/๒๕๔๙ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

     (มาตรา ๕๒ (๔), มาตรา ๖๕) 
 

๓๓ 

อ.๑๙๕/๒๕๔๙ ๑. หนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ ๐๘๐๒/๙๕๑  

     ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ (ขอ ๕) 
 

๒๖ 

 



 (ซ) 

คําวินิจฉัยที่ กฎหมาย หลักเกณฑ วิธีการที่ใชพิจารณา หนา 

อ.๒๒๙/๒๕๔๙ ๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

    พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๙, มาตรา ๒๐) 

๒. ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา วาดวยการลา 

    ของขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ขอ ๑๑) 
 

๖๑ 

อ.๒๗๗/๒๕๔๙ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

    (มาตรา ๖๓, มาตรา ๑๑๘) 

๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๖  

     ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๕ (ขอ ๓) 
 

๔๖ 

อ.๒๘๗/๒๕๔๙ ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ 

     และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๒) 
 

๓๔ 

อ.๖/๒๕๕๐ ๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคด ี

    ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 

๒. ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๖๐ 

อ.๓๑/๒๕๕๐ ๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

  ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ. 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

    (มาตรา ๒๒) 

๒. กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความใน 

    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

    พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙  

    (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 

๕๗ 

 



 (ฌ) 

คําวินิจฉัยที่ กฎหมาย หลักเกณฑ วิธีการที่ใชพิจารณา หนา 

    ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ (ขอ ๖ ทวิ  

    วรรคแปด, ขอ ๑๐ วรรคหนึ่งและ วรรคสอง) 

๓. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน  

    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

    วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอให 

    แกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  

    (ขอ ๑๔, ขอ ๑๕) 
 

อ.๓๓/๒๕๕๐ ๑. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (มาตรา ๒๒๔) 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินใหแก   

     ขาราชการ ซ่ึงถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจาก 

     ราชการ โดยไมชอบดวยกฎหมายและขาราชการซึ่งถูกสั่ง 

     ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการแลว  ตอมาไดรับ 

  การพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ขอ ๖) 
 

๖๕ 

อ.๕๘/๒๕๕๐ ๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอนและ 

    การบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ (ขอ ๕, ขอ ๙  

    และขอ ๑๕) 
 

๑๙ 

 

 



สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

บทที่ ๑  
 

บทนํา 
 

  การบริหารงานบุคคล (Personnel Administraion) เปนกระบวนการสําคัญอันหนึ่ง

ของการบริหารงาน เพราะสวนราชการหรือหนวยงานใดแมวาจะมีการวางแผนงานอยางดีเลิศ  

มีกําลังเงินและวัสดุอุปกรณมากและดีเพียงไรก็ตาม หากขาดคนดีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานแลว  

การบริหารงานของหนวยงานนั้นก็ไมอาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผลงานตามเปาหมาย 

ที่กําหนดไวได   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการในการจัดการ นับแตการสรรหาคนดี 

มีความสามารถมาไวปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และอัตราเงินเดือน  การพัฒนาคน 

ใหมีความรูความสามารถและสมรรถภาพในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น การบํารุงขวัญกําลังใจและให

ความมั่นคงในการทํางาน การถนอมหรือดึงคนดีมีความรูความสามารถใหอยูทํางานนาน ๆ โดยไมคิด

จะโอน ยาย หรือเปลี่ยนอาชีพเสียกอนเวลาอันสมควร ตลอดจนการกําจัดคนเลว ไมมีความรูความ

สามารถและสมรรถภาพเหมาะสมใหออกจากงานดวย๑ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวยอมทําใหหนวย

งานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจําเปนตองออกกฎ หรือคําสั่ง หรือกระทําการทางปกครองอยาง

หนึ่งอยางใด เพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงค จึงเปนเร่ืองปกติที่การดําเนินการดังกลาวนั้น อาจกอให

เกิดความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูอยูภายใตบังคับ

แหงกฎ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองนั้น และสิ่งที่จะตามมาก็คือขอโตแยงหรือกรณีพิพาทอันเกิด

จากการบริหารงานบุคคล ซ่ึงเรื่องเหลานี้หากมีการดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจนเปนที่พอใจแกทุกฝายแลว มูลกรณีพิพาทก็จะยุติลงได แตหากไมมีการแกไขเยียวยาหรือ

แกไขแลวแตยังไมเปนที่พอใจ ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายก็อาจนําขอโตแยงหรือกรณีพิพาทดัง

กลาวมาสูองคกรวินิจฉัยขอพิพาท ซ่ึงในปจจุบันนี้ก็คือศาลปกครอง โดยที่กรณีพิพาทในเรื่องการ

บริหารงานบุคคลนี้ เปนเรื่องที่อยูในความสนใจและมีจํานวนคอนขางมาก การนําเสนอแนะแนวทาง

                                                 
๑สรุปจากอาลัย อิงคะวณิช, บทความดานการบริหารงานบุคคล (เร่ือง เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล),  

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๐.  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๒

ปฏิบัติราชการที่ชอบดวยกฎหมายจากเรื่องดังกลาวจึงนาจะเปนประโยชนตอหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐและบุคลากรภาครัฐโดยทั่วไป ในการทําความเขาใจและพัฒนาระบบการบริหาร

งานบุคคลภาครัฐ ตอไป 

 
๑. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

การนําเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

เปนการศึกษาวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทอันเกิดขึ้นจากการที่

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือใหการ

บริหารงานบุคคลภาครัฐบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร ซ่ึงในบางคําพิพากษา 

ศาลไดใหเหตุผลในการวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายของการปฏิบัติราชการของหนวยงานทางปกครอง 

หรือเจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจนซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติราชการไดเปน

อยางดีเพื่อใหการปฏิบัติราชการนั้น เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย การนําเสนอแนวทางการปฏิบัติราช

การจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนี้จึงมีผลเปนการเผยแพรแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

ท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวแกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐประชา

ชน ตลอดจนผูที่มีความสนใจ ซ่ึงจะเปนการลดปญหาหรือกรณีพิพาทอันอาจเกิดจากการปฏิบัติราช

การในเรื่องดังกลาวได 

 
 ๒. ขอบเขตของการศึกษา 
 

 คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คือ คดีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

ที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว ตั้งแตกระบวนการเขาสูระบบราชการจนถึงกระบวนการการพนสภาพ

ขาราชการ ไมวาจะเปนเรื่องวิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เปนตน  ทั้งนี้ ไมรวมถึงขอพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครองซึ่งไดแก 

การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๓

ที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 คดีพิพาทที่นํามาศึกษาเพ่ือนําเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลภาครัฐครั้งนี้ ศึกษาจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด๒ นับต้ังแตศาลปกครอง

เปดทําการจนถึงปจจุบัน ซ่ึงรวบรวมคําวินิจฉัยที่วางแนวทางการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไวไดทั้งหมดจํานวน ๒๑ คดี โดยเปนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๐  

  
 ๓. วิธีการศึกษา 
 

 เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร เพ่ือสกัดหลักกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติราชการ

ที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่สําหรับหนวยงานอื่นไดดวย โดยจํากัดการ

ศึกษาคําพิพากษาและคําแถลงการณเทานั้น  
 

                                                 
๒เหตุผลท่ีไมนําคําสั่งศาลปกครองสูงสุดมาศึกษาวิเคราะหดวย เนื่องจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 

เปนคําวินิจฉัยที่พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะในสวนของอํานาจศาลและเงื่อนไขการฟองคดี ซึ่งเปนวิธีพิจารณาคดี 

ของศาลไมใชการวางแนวทางในการปฏิบัติราชการแตอยางใด 

 



สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

บทที่ ๒ 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 
 การบริหารงานบุคคลของขาราชการแตเดิมเปนไปตามระบบอุปถัมภ (Patronage 

System) ซ่ึงการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนฐานะและการออกจากราชการ เปนไปตามแตผูบังคับ

บัญชาจะพิจารณาเห็นสมควร แตหลังจากมีพระราชบัญ ญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๔๗๑ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การบริหารงานบุคคลของขาราชการก็เปนไปตามระบบคุณธรรม 

(Merit System) ตามกฎเกณฑที่กฎหมายและกฎระเบียบกําหนดไวบนพื้นฐานของความรูความ

สามารถ (Competence) คุณความดี (Merit) ความเปนธรรม (Fairness) โดยมีองคกรกลางบริหาร

งานบุคคลเปนผูออกกฎ  หรือระเบียบ  และกํากับดูแลให เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ๓ 

 การบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปนั้น จะมีฝายที่เกี่ยวของอยู ๔ ฝาย คือ๔ 

 ๑. ขาราชการ   ซ่ึ งเป นตั วจักรสํ าคัญ ในการบริหารราชการ  เพราะราชการ 

จะกาวหนาเพียงใดหรือไม จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือลมเหลวก็ขึ้นอยูกับความรูความสามารถ 

ความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติราชการของบรรดาขาราชการ ขาราชการจะมีขวัญและกําลังใจดี 

ตองได รับการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ จากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานอยางเสมอหนา (Equal 

Treatment) และเปนธรรมโดยถูกตองตามหลักการ 

                                                 
๓ ประวีณ ณ นคร, บันทึกประวัติขาราชการพลเรือนและ ก.พ. (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด, 

๒๕๔๗), หนา ๙ 
๔ สรุปจาก สมาน รังสิโยกฤษฎ, เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : อักษรสารการพิมพ ๒๕๒๒), 

หนา ๓ – ๘ ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ป แหงการใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ในสุภาพ สุจริตพงศ,  

การวิเคราะหโครงสรางหลักทางกฎหมาย การบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๐), หนา ๙๑ – ๙๒.   

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๕

 ๒. ผูบังคับบัญชา  ทําหนาที่ในการวางแผน การจัดระบบงาน การอํานวยการหรือ

บัญชางาน การประสานและควบคุมงาน และการจัดการเกี่ยวกับตัวขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา 

ตามหลักการบริหารงานในระบบคุณธรรม (Merit System) 

 ๓. องคกรกลางบริหารงานบุคคล  ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรฐาน 

รวมทั้งคอยควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนําช้ีแจงเพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 

 ๔. บุคลากร  ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทมากในการบริหารงานบุคคลของสวนราชการตาง ๆ 

โดยทั่วไป การบริหารงานบุคคลของสวนราชการนั้นจะเปนไปในทางที่ถูกที่ควรไดเพียงใด บุคลากร

เหลานี้มีสวนอยางยิ่ง เพราะเปนทั้งที่ปรึกษา ผูติดตอประสานงาน ผูใหความชวยเหลือ แนะนํา และ 

ผูใหบริการดานการเจาหนาที่ ในทางปฏิบัติของหลายสวนราชการ บุคลากรยังเปนผูใหคําปรึกษา 

ที่ใกลชิดแกนักบริหารในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ใหการปฏิบัติการในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของสวนราชการเปนไปในแนวทางที่ชอบที่ควรดวย 

 องคกรกลางบริหารงานบุคคลของประเทศไทย เริ่มกอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระ เบี ยบข าราชการพล เรือน  พ .ศ . ๒๔๗๑ มี ชื่ อ ว า  คณ ะกรรมการรักษ าพระราชบัญญั ติ  

มีฐานะเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนทั้งหมดของทุกกระทรวง  

รวมทั้ งขาราชการฝายพลเรือนในกระทรวงการทหาร  ยกเวนขาราชการฝายตุลาการ  ทั้ งนี้  

เพ่ือสรางความมีระเบียบแบบแผนในการบริหารงานบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม  ตาง ๆ  

ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ตอมาหลังจากเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบขาราชการพลเรือนใหเขารูปตามระบบ

การปกครองใหม  โดยตราเป นพระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบข าราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๔๗๖  

โดยมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา ก.พ.๕ เปนองคกรกลางในการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการฝายพลเรือนเรื่อยมา จนกระทั่งปจจุบันไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ แยกตางหากออกมาจากพระราชบัญญัติระเบียบขา

ราชการพล เรือน  เป นจํ านวนมาก  เชน  พระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบข าราชการฝ ายรัฐสภา  

                                                 
๕ สุภาพ สุจริตพงศ, อางแลว, หนา ๙๒ - ๙๓  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๖ 

พ.ศ. ๒๕๑๘  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน  

 ภาคราชการของไทยในปจจุบันจึงมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลหลายองคกร ไดแก 

 ๑. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราช

การพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ๒. คณะกรรมการอัยการ  (ก .อ .) ตามพระราชบัญญั ติ ระเบียบขาราชการ 

ฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 ๓. คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) (คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) (เดิม)) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๔. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก .ค.ศ .) (คณะ

กรรมการขาราชการครู (ก.ค.) (เดิม)) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๕. คณะกรรมการขาราชการตํ ารวจ  (ก .ตร .) ตามพระราชบัญ ญั ติตํ ารวจ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๖. คณะกรรมการขาราชการทหาร (กขท.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ทหาร พ .ศ . ๒๕๒๑ แก ไขเพิ่ ม เติมโดยพระราชบัญญั ติ ระเบียบขาราชการทหาร  (ฉบับ ท่ี  ๖)  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๗. คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราช

การฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ๘. คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ๙. คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๗

 ๑๐. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราช

การฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๑๑. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๑๒. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปก

ครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๑๓. คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๑๔. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๑๕. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 นอกจากองคกรกลางบริหารงานบุคคลภาคราชการ รวม ๑๕ องคกร ดังกลาวแลว 

ปจจุบันยังมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ อีก เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตาม

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน 
 การบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือนแตละประเภทจะถูกกําหนด 
โดยกฎหมายวาดวยขาราชการประเภทนั้น เปนสําคัญ เชน การบริหารงานบุคคลของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการบริหาร 
งานบุคคลของขาราชการอัยการ ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตน  ดังนั้น การดําเนินการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภท จึงตอง
พิจารณาจากกฎหมายวาดวยขาราชการประเภทนั้น ๆ เปนสําคัญ แตเนื่องจากกระบวนการบริหาร 
งานบุคคลขาราชการสวนใหญจะบัญญัติใหนําหลักเกณฑหรือวิธีการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม หรือแมจะไมไดบัญญัติในลักษณะดังกลาว 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๘

แตก็จะบัญญัติไวในลักษณะทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูที่จะเขารับราชการ 
 ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการไดนั้น ในเบื้องตนจะตองมีคุณ
สมบัติทั่วไปสําหรับตําแหนงและประเภทของขาราชการที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามที่กฎหมาย
ระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ กําหนดไว เชน มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ นอกจากตองมีคุณสมบัติทั่วไป
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่องคกรกลางบริหาร
งานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย เชน ขาราชการพล
เ รื อ น ส า มั ญ จ ะ ต อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ เฉ พ า ะ สํ า ห รั บ ตํ า แ ห น ง ต า ม ที่  ก .พ . กํ า ห น ด ไว 
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เวนแต มีเหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ
ตางจากนั้นได ตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
สําหรับขาราชการครู ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง  มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนง  
ทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนตน 
 
 ๓. วิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการ 
  การสรรหาบุคคลเขาทํางานเปนกระบวนการในการเสาะแสวงหาบุคคล ตลอดจน

การเลือกสรรบุคคลเขามาสูองคกร โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะ

สมมาปฏิบัติงานในองคกร ซ่ึงกระบวนการสรรหานี้มีความสําคัญในทุก ๆ องคกร ไมวาจะเปนองคกร

ข อ งรั ฐ ห รื อ อ งค ก ร เอ ก ชน  แ ล ะสํ า ห รั บ อ งค ก รข อ งรั ฐ น้ั น ยิ่ งมี ค ว าม สํ า คั ญ ม าก ขึ้ น  

เพราะราชการเปนกิจการที่ สําคัญ  และเปนภารกิจตอเนื่องที่ปฏิบัติ  ซึ่งเปนบริการสาธารณะ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๙

เพื่อประโยชนสวนรวม หากการสรรหานั้นไดบุคคลที่ไมมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง

หนาที่แลว ผลเสียยอมเกิดแกประชาชนผูใชบริการและประเทศชาติเปนสวนรวม๖ ซ่ึงหลักเกณฑและวิธี

การในการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการโดยทั่วไปจะมีอยู ๓ วิธีดวยกัน คือ  

  (๑) การสอบแขงขัน  เปนวิธีการที่ใชในการสรรหาและคัดเลือกขาราชการมากที่

สุดและเปนวิธีหลัก โดยเปนการใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคหรือการใหสิทธิแกบุคคลอยาง

เทาเทียมกันซึ่งตองมีกฎหมายระเบียบขาราชการประเภทนั้น  ๆ  กําหนดไว เชน  มาตรา  ๔๖  

ถึงมาตรา  ๔๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๕๓๕ หรือมาตรา  ๕๐  

แห งพ ระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห งชาติ  พ .ศ . ๒๕๔๗ ห รื อตามมาตรา  ๒๒ และมาตรา  ๒๓  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 

  (๒) การคัดเลือก  เปนการสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยไมตองผานการสอบ

แขงขัน แตจะใชวิธีคัดเลือกโดยการพิจารณาความรูความสามารถความประพฤติและคุณสมบัติของ

บุคคลเพ่ือใหไดผูที่เหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการประเมินบุคคล หรือวิธีอ่ืนใดก็ได๗ ตามแตที่

กฎหมายระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ จะกําหนดไว เชน มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 
  (๓) การบรรจุแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ 
เปนการบรรจุแตงตั้งขาราชการในกรณีที่ตองมีเหตุผลและความจําเปนอยางอื่น เพ่ือประโยชนแกราช

การที่จะตองบรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานสูง กฎหมายก็จะกําหนดให

องคกรกลางบริหารงานบุคคลเปนผูวางหลักเกณฑและอนุมัติการบรรจุแตงตั้งได เชน มาตรา ๒๕ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๕๐ แหงพระ

                                                 
๖ สุภาพ สุจริตพงศ, อางแลว, หนา ๑๑๙  
๗ ไพโรจน สิตปรีชา, การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนไทย, เอกสารประกอบการศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตร ลําดับที่ ๑๕ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา ๔๗, ในสุภาพ  สุจริตพงศ,  

อางแลว, หนา ๑๑๙  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๑๐ 

ราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมาตรา ๕๑ แหงพระ

ราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน 

 
 ๔. การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   
   เปนการที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ กําหนดไวให 

ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ ตองทดลองปฏิบัติราชการตามระยะเวลา และมีการ

ประเมินผลตามที่กฎหมายกําหนด เชน ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมาตรา ๒๙ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมาตรา ๕๖  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตน 

 
 ๕. การบรรจุและแตงตั้ง 
 

  การบรรจ ุหมายถึง การรับบุคคลที่มิไดเปนขาราชการเขารับราชการเปนขาราชการ 

ซ่ึงเปนการทําใหมีสถานภาพเปนขาราชการตามกฎหมาย เชน การบรรจุผูสอบแขงขันได  การบรรจุ 

ผูไดรับคัดเลือก  การบรรจุผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ  เปนตน 

  การแตงตั้ง หมายถึง การแตงตั้ งผูที่ เปนขาราชการแลว ใหดํารงตําแหนง  

ซ่ึงเปนการทําใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงนั้น ๆ  เชน การแตงตั้งผูไดรับบรรจุในกรณีดังกลาวขาง

ตน  การแตงตั้งโยกยาย  การแตงตั้งผูไดเลื่อนระดับตําแหนง  การแตงตั้งขาราชการผูโอนสังกัด  การ

แตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงกับตําแหนงกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่น การแตงต้ังผูรักษา

การในตําแหนง การใหขาราชการประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจํา

จังหวัด  โดยพ นจากตํ าแหน งหน าที่ เดิ ม  (ยั ง รับ เงิน เดื อนในอัตราเดิม ) การให ข าราชการ 

พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมไปรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน

เปนตน 

 
 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๑๑ 

 ๖. การบรรจุกลับเขารับราชการ 
  เปนการบรรจุและแตงตั้งขาราชการผูออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ 

เชน การบรรจุบุคคลที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราช

การทหาร การบรรจุผูที่ ได รับอนุ มัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด  ๆ  

กลับเขารับราชการหรือการบรรจุบุคคลที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ซ่ึงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไวในมาตรา ๖๓  มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ หรือพระ

ราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ 

เปนตน 
 

 ๗. การยาย 
   การยาย คือ การยายขาราชการผูใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน ซ่ึงโดยปกติจะ

ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิม แตบางกรณีก็อาจยายไปแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาเดิมได เมื่อได รับอนุมัติจากองคกรกลางบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการนั้น ๆ ซึ่งตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เชน ในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 
 

 ๘. การสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม กอง หรือจังหวัด 
  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูมีอํานาจตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ กําหนดไว มีอํานาจสั่งขาราชการในสังกัดใหประจํากระทรวง ทบวง 

กรม กอง จังหวัด หรือสวนราชการอื่นตามที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดไวเปนการชั่วคราวได เชน มาตรา ๖๙ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 

 

 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๑๒ 

 ๙. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและ

สมรรถนะของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

ที่องคกรกําหนดไวในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อที่จะตัดสินใจดําเนินการตามกระบวนการบริหาร 

ในขั้นตอนตอไปอยางถูกตองเหมาะสม๘ 

  ผลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ ผูบังคับบัญชาสามารถใชเปนเครื่อง

มือ  ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  และใชเปนขอมูลประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

  (๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอื่น ๆ  

  (๒) การพฒันา และการแกไขการปฏิบัติงาน 

  (๓) การแตงตั้งขาราชการ 

  (๔) การใหออกจากราชการ 

  (๕) การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ  

  โดยกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ จะมีการบัญญัติเกี่ยวกับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการไว เชน มาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 

 
 ๑๐. การเลื่อนตําแหนง 
  การเลื่อนตําแหนงขาราชการเปนกรณีหนึ่งของการแตงตั้งขาราชการ ซ่ึงอาจมีหลกั

เกณฑวิธีการหรือกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ตองผานการสอบแขงขัน หรือการสอบคัดเลือก

เพ่ือเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่ สูงขึ้น  หรืออาจจะเปนการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนง 

ท่ี สูงขึ้นก็ ได   ทั้ งนี้  ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน  ในมาตรา  ๕๘ และมาตรา  ๕๙  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
๘ สรุปจากศุภชัย ยาวะประภาษ, อางแลว, หนา ๒๕๑  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๑๓ 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน 

 
 ๑๑. การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบแกขาราชการ 

อยางหนึ่ง โดยผูบังคับบัญชาจะพิจารณาความดีความชอบจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของขา

ราชการรายนั้น  เพ่ือที่จะมีคําส่ังเลื่อนหรือไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการ ซ่ึงในปจจุบัน 

จะมีการประเมินอยางนอยปละ ๒ ครั้ง คือ คร่ึงปแรกเลื่อนวันที่ ๑ เมษายน ของปงบประมาณ 

ที่ไดเล่ือน  ครั้งที่สอง ครึ่งปหลังเลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป ซ่ึงกฎหมายวาดวยการ

บริหารงานบุคคลก็จะบัญญัติถึงการพิจารณาบําเหน็จความชอบไว โดยหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน

เดือนก็จะเปนไปตามกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการบริหารงาน

บุ ค ค ล ข อ งข า ร า ช ก า รป ระ เภ ท นั้ น  ๆ  เช น  ม า ต รา  ๗๒ ม า ต ร า  ๗๓ แ ล ะ ม า ต ร า  ๗๔  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้น

เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ .ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ  ก.ตร. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 

เลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน 

 
 ๑๒. การพนสภาพการเปนขาราชการ 
  เม่ือมีการเลือกสรรบุคคลเขามาในระบบราชการ และบุคคลนั้นไดปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานมาแลวชวงเวลาหนึ่ ง ก็ตองพนจากหนาที่ ไป   เมื่อบุคคลใดเขารับราชการแลว  

ยอมมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพราชการอยูอยางหนึ่ง ในขอที่วาขาราชการผูปฏิบัติงาน 

จะไมถูกกลั่นแกลงใหพนจากสภาพการเปนขาราชการหรือถูกออกจากราชการ การที่ขาราชการผูใด 

จะพนจากสภาพการเปนขาราชการ หรือถูกออกจากราชการในกรณีใดนั้น ยอมเปนไปตามที่กําหนดไว

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๑๔ 

ในบทบัญญัติแหงกฎหมาย๙ ซ่ึงมีหลายกรณีดวยกัน  คือ ตาย  พนจากราชการตามกฎหมาย 

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ลาออกจากราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือถูกลงโทษ 

ทางวินัย ใหปลดออกหรือไลออก ซ่ึงเหลานี้ลวนเปนการพนสภาพการเปนขาราชการตามที่กําหนดไว

ในกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไวในหมวด ๖  

วาดวยการออกจากราชการ หรือ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไวในหมวด ๗ 

วาดวยการออกจากราชการ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตไิวในหมวด ๘ วาดวยการออกจากราชการ เปนตน 

 
  ๑๓. การรองทุกข 
 การรองทุกขเปนกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมความชอบดวยกฎหมายภาย

ในฝายปกครองประการหนึ่ง โดยในกรณีที่ขาราชการผูใดเห็นวา ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนโดยไมถูก

ตองหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องอื่น  ๆ หรือมีเหตุคับของใจจากการที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอ

ตนในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการออกคําสั่งลงโทษทางวินัย จะตองใชสิทธิโตแยงการกระทําดังกลาว

ของผูบังคับบัญชาโดยการรองทุกข ซ่ึงการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะใชใน ๓ กรณี คือ 

 (๑) กรณีถูกสั่ งใหออกจากราชการตองใช สิทธิรองทุกขตามมาตรา  ๑๒๙  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (๒) กรณี เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง 

ตามกฎหมายหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายตองใชสิทธิรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการ

รองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

 (๓) กรณีมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู บังคับบัญชาตอตน 

ตองใชสิทธิรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๕๓๕ วาดวยกรณีที่อาจรองทุกข การรองทุกข  และการพิจารณา 

เรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ 
                                                 

๙ สรุปจาก ไพโรจน สิตปรีชา, ในสุภาพ สุจริตพงศ, อางแลว, หนา ๑๓๖   

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารงานบุคคล 

๑๕ 

   กรณีของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทอื่น จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การรองทุกขที่มีสาระสําคัญในทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ แตอาจมีรายละเอียดบางสวนแตกตางออกไปบาง (ยกเวน พระราชบัญญัติระเบียบขา

ราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ จะไมมีบทบัญญัติเรื่องการอุทธรณและการรองทุกข) เชน พระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ . ๒๕๔๗ กําหนดหลักเกณฑ 

และวิธีการเกี่ยวกับการรองทุกขและพิจารณาเรื่องรองทุกขไวตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

 



สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

บทที่ ๓ 
 

แนวทางการปฏิบัติราชการ 
จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

 
 ในการนําเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนี้
ไดจัดรูปแบบการนําเสนอโดยกําหนดหัวขอตามลักษณะของการใชอํานาจของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ เชน การสรรหา
และการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ การเลื่อนขั้นเงิน
เดือน และการยายขาราชการ เปนตน โดยจะนําเสนอเฉพาะในเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไวเปน
บรรทัดฐานแลว ดังนี้ 

 
๑. กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
 

 ๑.๑ การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับราชการ 
 โดยปกติแลวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับราชการจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ 
กําหนดอยางเชน ผูจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญั ติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕ และตองมีคุณสมบัติ เฉพาะ 
สําหรับตําแหนงนั้น ตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด  
เปนตน  
 แนวทางการปฏบิัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
  การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได 
เวนแตการจํากัดสิทธิเสรีภาพเชนวานั้นไดกระทําโดยการตราเปนกฎหมายตามขั้นตอน 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ และผูใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาว 
ใชดุลพินิจที่เหมาะสมและชอบดวยกฎหมาย 
  การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับขาราชการผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ยอมมีผลเปนการจํากัดสิทธิ
ของบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามไมใหไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นั้น แตถาการกําหนดคุณสมบัติดังกลาวไดกระทําเทาที่จําเปนเพื่อใหวัตถุประสงค 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๑๗ 

ของกฎหมายฉบับที่ใหอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติบรรลุผล ยอมถือวาเปนการใชดุล
พินิจที่ชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกโตแยงวาประกาศ ก.ศป. 

เร่ือง การกําหนดตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทาอธิบดีและที่เทียบเทาขาราชการ 

พลเรือน ระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔๑๐ ในสวนที่กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขารับ

การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน โดยเทียบขาราชการในกรมตํารวจหรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ดํารงตําแหนงรองผูบังคับการหรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งมียศไมต่ํากวา 

พันตํารวจเอกใหเทากับขาราชการพลเรือนระดับ ๘ เปนการกําหนดโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

จึงฟองขอใหเพิกถอนประกาศ ก.ศป. ดังกลาว   

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิไดรับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๑๘๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัด

ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในแตละอนุมาตรา ยกเวนเพียงอนุมาตรา 

(๑) ซึ่ ง รับรองสิทธิของบุคคลที่ มี สัญ ชาติ ไทยทุกคนแลว  ยอมมีผลเปนการจํ ากัดสิทธิ 

ของบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในแตละอนุมาตรา ไมใหได รับการแตงตั้งใหเปน 

ผูดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองชั้นตนทั้งสิ้น  ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่ไดรับการแตงตั้ง 

                                                 
๑๐ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกําหนดตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทาอธิบดีและที่เทียบเทาขา

ราชการพลเรือน ระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ 

ขอ ๒ ใหกําหนดตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทาขาราชการตํารวจ ระดับ ๘ ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงรองผูบังคับการหรือเทียบเทาขึ้นไป ที่มียศไมต่ํากวาพันตํารวจเอกในกรมตํารวจ หรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๘ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการ

พลเรือน ระดับ ๘ หรือตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐหรือเทียบเทา  ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๑๘ 

ใหดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองชั้นตน จะเปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวได ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลปกครอง ซึ่งเปนกรณี

จําเปนที่กระทําไดโดยชอบ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

  มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่มอบอํานาจใหคณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการตาํแหนงอืน่

ในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทาขาราชการพลเรือน ระดับ ๘ ไดตามที่เห็นสมควร การที่คณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองนําหลักเกณฑตามมติ ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๖/ว ๑๓ 

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเทียบคณุสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงของขาราชการทหารที่ใชในการสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือก

เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ที่กําหนดใหเทียบขาราชการทหารซึ่งไดรับเงินเดือน 

ไมต่ํากวาพันเอก นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  

นาวาอากาศเอกพิเศษเทียบเทากับขาราชการพลเรือน ระดับ ๘ มาใชในการพิจารณาเทียบ

ตําแหนงขาราชการตํารวจ โดยกําหนดใหเทียบขาราชการตํารวจตําแหนงรองผูบังคับการหรอืเทยีบ

เทาขึ้นไปที่มียศไมต่ํากวาพันตํารวจเอกในสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ขาราชการพลเรือน ระดับ ๘ นั้น เนื่องจากขาราชการทหารมีความใกลเคียงกันอยางยิ่งกับขาราช

การตํารวจ และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๒๔๑๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
                                                 

๑๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

มาตรา  ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ รัฐธรรมนูญ รับรองไวจะกระทํามิ ได  

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน

เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ การแตงตั้งใหขาราชการตํารวจดํารงตําแหนงใหผูบังคับบัญชา

แตงตั้งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

ฯลฯ   ฯลฯ 

(๗) ตําแหนงรองผูบังคับการหรือเทียบรองผูบังคับการ ใหอธิบดีแตงตั้งจากขาราชการ

ตํารวจยศพันตํารวจโทขึ้นไป แตไมสูงกวาพันตํารวจเอกซึ่งไดรับเงินเดือนอัตราพันตํารวจเอก (พิเศษ) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๑๙ 

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ แลวจะเห็นวาตําแหนงรองผูบังคับการหรือเทียบเทานั้น อาจแตงตั้งไดจากขา

ราชการตํารวจที่มียศตั้งแตพันตํารวจโท พันตํารวจเอก หรือพันตํารวจเอกซึ่งไดรับเงินเดือนอัตรา

พั น ตํ า ร ว จ เอ ก  (พิ เศ ษ ) ซึ่ ง เที ย บ ได กั บ ข า ร า ช ก า รพ ล เรื อ น ใน ระ ดั บ  ๖ ร ะ ดั บ  ๗  

และระดับ ๘ ตามลําดับ  ดังนั้น การที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนดใหเทียบขาราชการ

ตํารวจ ซึ่งดํารงตําแหนงรองผูบังคับการหรือเทียบเทาขึ้นไปที่มียศไมต่ํากวาพันตํารวจเอก  

เปนผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขาราชการพลเรือนระดับ ๘  จึงเปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสมและ

ชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๔๖) 

 
 การออกกฏภายในหนวยงานจะตองสอดคลองและไมเกินขอบเขตของกฎ 
ที่เปนแมบทที่ใหอํานาจดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะในสวนที่มีผลเปนการจํากัด
สิทธิของบุคคลจะกําหนดเกินขอบเขตหรือมากกวาที่กําหนดไวในกฎแมบทมิได  
กฏใดที่ออกโดยฝาฝนหลักการดังกลาว ยอมเปนกฎที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
 ในคดีที่ผูฟองคดีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารชั้นประทวน  

ไดในลําดับที่ ๑ แตผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมของผูฟองคดีพบวา ผูฟองคดีมีประวัติเคยถูกจับกุมฐานกระทาํความผิดตามพระราช

บัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ยาบา) ทําใหขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดในการบรรจุ

บุคคลเขารับราชการทหารของกองทัพบก และประกาศกองบัญชาการชวยรบที่ ๓ เร่ือง รับสมัคร

ทหารกองหนุนเขารับราชการ จึงมีคําสั่งระงับการบรรจุผูฟองคดีเขารับราชการ  ผูฟองคดีจึงนําคดี

มาฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีบรรจุผูฟองคดีเขารับราชการตามประกาศผลการสอบแขง

ขัน  

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอน

และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๕.๙๑๔ กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเขา

รับราชการทหารไววาตองไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยก

                                                 
๑๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ขอ ๕ บุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

๕.๙ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเวนความผิดฐาน

ประมาท หรือลหุโทษ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๐ 

เวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ และขอ ๑๕๑๕ กําหนดวา ใหสวนราชการขึ้นตรงตอ

กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีอํานาจออกระเบียบปลีกยอยได

ตามความจําเปน โดยไมขัดกับระเบียบนี้  ดังนั้น การที่กองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กําหนดหลัก

เกณฑและขอกําหนดการบรรจุบุคคลเขารับราชการโดยใหหลีกเลี่ยงที่จะบรรจุผูมีประวัติคดีอาญา

เขารับราชการโดยเฉพาะขอหายาเสพติดทุกประเภท และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดคุณสมบัติ

ของผูสมัครตามขอ ๒.๕ ของประกาศกองบัญชาการชวยรบที่ ๓ เร่ือง รับสมัครทหารกองหนุนเขา

รับราชการลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ วาผูสมัครตองไมเปนผูเคยมีประวัติคดีอาญาทุกประเภท 

และไมอยูในระหวางเปนผูตองหาคดีอาญา จึงเปนการออกกฎภายในที่ไมสอดคลองและเกินกวา

ขอ ๕.๙ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอนและการบรรจุกลับเขารับราชการ 

พ .ศ . ๒๕๒๙  ก า รอ อ ก ก ฎ ซึ่ ง เป น ก า รกํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ที่  ๑  

จึงเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมไมอาจอาศัยหลักเกณฑดังกลาวมาอาง

เปนเหตุไมบรรจุ ผูฟองคดี เขารับราชการทหารได  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๕๘/๒๕๕๐)    
 
 ๑.๒ การพิ จารณาคุณสมบั ติของบุคคลผูมี สิทธิ เข ารับการคัด เลือกเพื่ อ 
เขารับราชการ 
  เมื่อมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับราชการไว 

ในกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ และกฎหมายลําดับรองแลว 

ในการพิจารณาตัวบุคคลวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไมนั้น มีลักษณะเปน

การใชดุลพินิจ ซึ่งนอกจากจะตองพิจารณาใหเปนไปตามที่กฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง

ดังกลาวกําหนดไวแลว ยังตองคํานึงถึงหลักทั่วไปที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรอง

ไวดวย เชน หลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว เปนตน จึงจะเปนการดําเนิน

การที่ชอบดวยกฎหมาย  

 

 

                                                 
๑๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ขอ ๑๕ ใหสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  

มีอํานาจออกระเบียบปลีกยอยไดตามความจําเปน โดยไมขัดตอระเบียบนี้ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๑ 

  แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
  กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐนําเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพของบุคคลมาอาง เพื่อเลือกปฏิบัติตอบุคคลดังกลาว 
ใหตางไปจากบุคคลอื่นโดยไมมีเหตุที่หนักแนนควรคาแกการรับฟงยอมถือวาเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่คณะกรรมการอัยการมีมติไมรับสมัครผูฟองคดี ในการสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการในตําแหนงอัยการผูชวย เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาคุณ
สมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ไดรับรายงานผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยวา ผู
ฟองคดีมีรูปกายพิการ เดินขากะเผลก กลามเนื้อแขนลีบจนถึงปลายมือทั้งสองขาง กลามเนื้อขา
ลีบจนถึงปลายเทาทั้งสองขาง กระดูกสันหลังคด ไดรับการผาตัดดามเหล็กที่กระดูกสันหลังเพื่อให
ไหลทั้งสองขางเทากัน จึงเปนผูมีบุคลิกภาพและรางกายไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการฝาย
อัยการ  ตามมาตรา  ๓๓ (๑๑)๑๖ แห งพ ระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข าราชการฝ ายอั ยการ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนมติดังกลาว  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๑๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติหลักแหงความเสมอภาคไว ซึ่งองคกรตาง ๆ  

                                                 
๑๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา ๓๓ ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการ

ผูชวย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๑) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ  หรือ มีกายหรือ จิตใจไม เหมาะสมที่ จะเปนขาราชการอัยการ  หรือเปนโรคที่ ระบุ ไว 
ในกฎกระทรวง และ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง 

ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๒

ของรัฐรวมทั้งฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอยางเดียวกัน และ
ปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน 
การปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี การปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกัน 
ในสาระสําคัญอยางเดียวกันก็ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค เห็นไดวาหลักความเสมอภาคไม
ไดบังคับใหองคกรตาง ๆ ของรัฐตองปฏิบัติตอบุคคลทุกคนอยางเดียวกัน ตรงกันขาม กลับบังคับ 
ใหตองปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะของแตละคน 
เฉพาะแตบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญเทานั้นที่องคกรตาง ๆ ของรัฐตองปฏิบัติตอบุคคลเหลา
นั้นอยางเดียวกัน อยางไรก็ตามมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติวาการนําเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ  สภาพทางกายหรือ สุ ขภาพ  สถานะของบุ คคล  ฐานะทางเศ รษฐกิ จห รือ สั งคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญ มาอางเพื่อเลือกปฏิบัติตอบุคคลใหแตกตางกัน หากเปนไปโดยไมเปนธรรม  
ยอมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมเชนเดียวกัน  ดังนั้น การที่คณะกรรมการ
อัยการจะใชอํานาจดุลพินิจตามมาตรา ๓๓ (๑๑) และ (๑๒)๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราช
การฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ วินิจฉัยวา ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการใน
ตําแหน งอัยการผู ช วยรายใดมีกายหรือ จิตใจไม เหมาะสมที่ จะเปนขาราชการอัยการ  
จึงตองมีเหตุผลที่หนักแนนควรคาแกการรับฟงดวยวา ผูสมัครสอบคัดเลือกรายนั้น มีกายหรอืจติใจ
ที่ไมเหมาะสม อันทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของขาราชการอัยการได เมื่อพิจารณา 
จากลักษณะงานของขาราชการอัยการซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในหองพิจารณาคดีหรือบางครั้ง 

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๗ หนา ๒๑) 

มาตรการที่ รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ 

และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม  
๑๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๓๓ ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการ

ผูชวย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๑๑) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสม

ประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการอัยการ หรือเปนโรคที่ระบุไวในกฎกระทรวง และ 

(๑๒) เปนผูที่คณะกรรมการแพทยมีจํานวนไมนอยกวาสามคน ซึ่ง ก.อ. จะไดกําหนด 

 ไดตรวจรางกายและจิตใจแลว และ ก.อ. ไดพิจารณารายงานของแพทย เห็นวาสมควรรับสมัครได 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๓

อาจตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกสํานักงาน เชน เพื่อเดินเผชิญสืบ รวมชันสูตรพลิกศพหรือ 
ใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนในชนบท เปนตน  และผูฟองคดีประกอบอาชีพทนายความ 
แมจะมีรูปกายพิการ แตยังไมถึงขนาดทําใหไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
การงานโดยปกติได โดยงานที่ผูฟองคดีเคยทําในขณะเปนทนายความ มีลักษณะทํานองเดียวกับ
งานของขาราชการอัยการ จึงนาเชื่อวา แมสภาพทางกายของผูฟองคดีจะพิการ แตไมถึงขั้นจะเปน
อุปสรรคอยางมากตอการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะงานของอัยการ การที่ผูถูกฟองคดีมีมติไมรับ
สมัครผูฟองคดี โดยมิไดพิจารณาถึงความสามารถที่แทจริงในการปฏิบัติงานของผูฟองคดี จึงไมมี
เหตุผลที่หนักแนนควรคาแกการรับฟง เปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมชอบดวยมาตรา ๓๓ (๑๑) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ .ศ. ๒๕๒๑ และเปนการเลือกปฏิบัติ 
ที่ไมเปนธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีในสวนที่ไมรับสมัครผูฟองคดีในการสอบคัดเลือก 
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตําแหนงอัยการผูชวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๒/๒๕๔๗) 
 
  การที่ ผูสมัครสอบเขาเปนนักเรียนพลตํารวจจะขาดคุณสมบัติหรือไม  
ตองเปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดไวและคุณสมบัติดังกลาว 
เปนกรณีเฉพาะตัว สํานักงานตํารวจแหงชาติจะออกคําสั่งหรือกําหนดกฎเกณฑหรือ 
มีนโยบายในการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครสอบใหแตกตางออกไปโดยใหพิจารณา
รวมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับผูสมัครสอบดวยไมได 
  ในคดีที่บุตรผูเยาวของผูฟองคดี ไดสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพลตํารวจ 
 และไดสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย ตรวจรางกาย บคุลกิ
ภาพและการสัมภาษณ  แตไมผานการตรวจสอบในดานประวัติคดีอาญาของผูฟองคดี 
และภริยา เนื่องจากพบวาเคยมีพฤติการณคายาเสพติด กองบัญชาการศึกษาจึงไมรับบุตร 
ของผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนพลตํารวจ เพราะเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีตองหามตาม 
มาตรา ๔๑ (๗)๑๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูฟองคดีจึงขอให 

                                                 
๑๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา ๔๑ ผูที่จะไดรับการคัดเลือกหรือผูที่จะสอบแขงขัน เปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติทั่ว

ไป ดังนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๔

 

ศาลเพิกถอนประกาศผลการสอบดังกลาวและใหบุตรของผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนพลตํารวจ   
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  คุณสมบัติทั่วไปของผูที่จะไดรับการคัดเลือกหรือ 
ผูที่จะสอบแขงขันเปนขาราชการตํารวจตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคด ีลักษณะที่ ๓ บทที ่๑ ขอ ๑๐๒๐ 
ลวนเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูที่จะไดรับการคัดเลือก หรือผูที่จะสอบแขงขันเปนขาราชการ
ตํารวจทั้งสิ้น มิไดหมายความรวมถึงคุณสมบัติของบุคคลอื่น เชน บิดามารดาและพี่นองสายเลือด
เดียวกัน หรือผูปกครองดวย การที่บุคคลใดจะขาดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการคัดเลือกหรือ 
ผูที่จะสอบแขงขันเปนขาราชการตํารวจ จะตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจ ซึ่งกองบัญชาการศึกษา คณะอนุกรรมการอํานวยการคัดเลือก โรงเรียนตํารวจ
ภูธร และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (ผูถูกฟองคดีที่  ๓) จะออกคําสั่ งหรือกฎเกณฑ  หรือ 
วางนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะไดรับการคัดเลือกหรือผูที่จะสอบแขงขัน 
เปนขาราชการตํารวจ ใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวหาไดไม  ดังนั้น การสั่งการของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่กําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติของบิดามารดาและพี่นองสายเลือดเดียวกัน
หรือผูปกครองดวย จึงขัดกับบทบัญญัติมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เพราะการที่บิดามารดามีพฤติการณเกี่ยวของกับการคายาเสพติดหรือไม ไมอาจ 
ถือไดวาผูเขาสอบคัดเลือกซึ่งเปนบุตร เปนผูบกพรองตอศีลธรรมอันดี เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาบตุร
ของผูฟองคดีผานการทดสอบทุกข้ันตอนโดยถูกตอง การที่กองบัญชาการศึกษาประกาศตัดสิทธิ
บุตรของผูฟองคดีไมใหผานการสอบคัดเลือก จึงเปนการออกคําสั่งนอกเหนืออํานาจหนาที่ เปนคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน 
พลตํารวจในบัญชีรายชื่อผูไมผานการสอบคัดเลือก เฉพาะสวนของบุตรผู เยาวของผูฟองคดี 
โดยให ถื อว าเป นผู สอบคัดเลื อกได  และให ผู ถู กฟ องคดี ที่  ๓ ดํ าเนิ นการจั ดให บุ ตรของ 
ผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนพลตํารวจในปการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐/๒๕๔๖) 

                                                 
๒๐ ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ 

ขอ ๑๐ กรณีอยางไรจะถือวาเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีตามมาตรา ๔๑ (๗) แหงพระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น ใหพิจารณาขอเท็จจริงและพฤติการณเปนราย  ๆ ไป โดย

คํานึงถึงเกียรติของขาราชการ ความรังเกียจของสังคมและความหมายของศีลธรรมในหลักพระพุทธศาสนา 

ประกอบ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๕

  ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองตรวจพบในภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือก
เขารับราชการ เปนผูขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร หนวย
งานยอมมีอํานาจที่จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกสําหรับผูไดรับการคัดเลือก 
ซ่ึงขาดคุณสมบัตินั้นได  และการที่ ผูไดรับการคัดเลือกแกไขคุณสมบัติใหครบถวน 
ในภายหลังเมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครแลว ไมมีผลทําใหถือไดวาผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนยอนหลังไปแตอยางใด 

  ในคดีที่ผู อํานวยการโรงพยาบาล  (ผูถูกฟองคดี) มีประกาศรับสมัครบุคคล 

เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงคนงาน ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานขับรถยนตของโรง

พยาบาล โดยกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวในขอ ๑.๔ ของประกาศดังกลาว วาผูสมัครตองไดรับ

ใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายมาแลวไมนอยกวาสองป  ผูฟองคดียื่นใบสมัครในวันที่  

๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันสุดทายโดยแนบเอกสารใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลซึ่งสิ้นอายุแลว

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ แตเจาหนาที่ก็ไดรับสมัครผูฟองคดีไว  ผลการคัดเลือกปรากฏวา  

ผูฟองคดีไดรับการคัดเลือก แตตอมาผูถูกฟองคดีไดประกาศยกเลิกผลการคัดเลือกดังกลาว  

โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีขาดคุณสมบัติ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งยกเลิก

ประกาศผลการคัดเลือกและใหผูฟองคดีเปนผูไดรับการคัดเลือกตามเดิม   

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การท่ีใบอนุญาตขับรถยนตของผูฟองคดี 

สิ้นอายุแลวขณะยื่นใบสมัคร มีผลเทากับผูฟองคดีไมใชผูที่ ได รับใบอนุญาตใหขับรถยนต 

ตามกฎหมาย  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงเปนเพียงผูเคยไดรับใบอนุญาตใหขับรถยนตสวนบุคคลมาแลว

เทานั้น จึงยอมไมแตกตางไปจากบุคคลทั่วไปที่ไมมีใบอนุญาตใหขับรถยนตแตอยางใด และหาก 

ผูถูกฟองคดีประสงคที่จะใหบุคคลทั่วไปสมัครไดโดยใหขอใบอนุญาตขับรถยนตในภายหลัง  

ก็ไมจําเปนตองประกาศกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองไดรับใบอนุญาตขับข่ี

มาแลวไมนอยกวาสองป ดวยเหตุนี้ผูฟองคดีจึงขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก 

เปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงคนงาน ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานขับรถยนตตามประกาศของผูถูกฟองคดี 

และการที่ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหขับรถยนตสวนบุคคลโดยถูกตองภายหลังจากที่ผูฟองคดี

สมัครแลว ยอมไมทําใหคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือกมีผลสมบูรณยอนหลัง 

แตอยางใด ประกาศใหผูฟองคดีเปนผูไดรับการคัดเลือกจึงเปนไปดวยความผิดหลงอันเนื่องจาก

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ซึ่งมีเหตุมาจากผูฟองคดีไดใหขอมูลไมถูกตองครบถวน 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๖ 

ในสาระสําคัญ กรณีจึงไมผูกพันผูถูกฟองคดีที่จะตองรับผูฟองคดีใหเขาทํางาน และผูถูกฟองคดี 

มีอํานาจที่จะเพิกถอนประกาศดังกลาวซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองไดตามมาตรา ๔๙๒๑ และ 

มาตรา ๕๐๒๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษา 

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๔๗) 
 
๒. กระบวนการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
 

 ๒.๑ การบรรจุและแตงต้ังบุคคลเพื่อเขารับราชการ 
  เมื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนไดผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามที่

กฎหมายและหลักเกณฑกําหนดไวแลว บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

เขารับราชการ เพื่อใหมีสถานภาพเปนขาราชการและมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขา

ราชการประเภทนั้น ๆ กําหนดไว  

  แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
การที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติราชการ

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมผูกพันหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ 
ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ในกรณีมีการฝาฝนหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนแตกตาง 
ไปจากหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติดังกลาว เชน หลักเกณฑการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับคัดเลือก
มาเขารับการคัดเลือก และทําใหเกิดความไมเปนธรรม หรือเปนที่เสียหายแกสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคลขึ้น ยอมมีผลทําใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๒๑ - ๒๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๔๙ เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได 

ตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑  มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือ 

ใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม 

การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวัน 

นับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น  เวนแตคําส่ังทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะการแสดงขอ

ความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา ๕๐ คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน 

โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําส่ัง

นั้นเปนคําส่ังซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
๒๒  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๗

ในคดีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๒ (สํานักงานสามัญศึกษา 

จังหวัดขอนแกน เดิม) (ผูถูกฟองคดี) ไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาใหนําบัญชีผูสอบแขงขันได

ของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคายที่ยังไมไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครู  

มาดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครูในสังกัด โดยการดําเนินการ 

ในเรื่องดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ แจงหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกใหผูฟองคดีทราบและใหผูฟองคดีสงแบบแสดงความจํานงเพื่อเขารับการคัดเลือก 

ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผูฟองคดีสงแบบแสดงความจํานงเพื่อเขารับการคัดเลือก  

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖  ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไดไปติดตามสอบ

ถามที่ สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคายจึงทราบวาผูถูกฟองคดีไดทําการคัดเลือก 

ไปแลวในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยนางสาว จ. ไดรับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก 

ของผูถูกฟองคดีลงวันที่  ๑๙ มีนาคม  ๒๕๔๖ ผูฟองคดีเห็นวาตนไม เคยได รับหนังสือแจง 

ให เขา รับการคัด เลือกจึ งทํ าหนั งสือลงวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๔๖ คัดค านการประกาศ 

ผลการคัดเลือกดังกลาวตอผูถูกฟองคดี แตไมไดรับการพิจารณาที่เปนธรรม จึงฟองตอศาล 

ขอใหเพิกถอนประกาศผลการคดัเลือกดังกลาว   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ก.ค. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

จากบัญชีผูสอบแขงขันไดไวตามขอ ๕ ของหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ ๐๘๐๒/๙๕๑ ลงวันที่ 

๒๓ มกราคม  ๒๕๔๕ วา  การเรียกตัวผูมีสิทธิได รับคัดเลือกใหทําหนังสือเรียกตัวโดยตรง 

เปนรายบุคคล และสงโดยวิธีจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยูที่ผูสอบแขงขันไดระบุไวในใบสมัคร 

โดยใหเวลาผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวไมนอยกวาสิบหาวัน นับต้ังแตวันที่ประทับตรา 

ของที่ทําการไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียน  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีกําหนด

วันทําการคัดเลือกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖ แตมีหนังสือเรียกตัวผูฟองคดีมารับการคัดเลือก 

โดยมิไดสงทางจดหมายลงทะเบียน และไดแกไขวันที่สงจดหมายจากวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖  

เปนวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งแมจะนับจากวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๔๖ ซึ่งเปนวันทําการคัดเลือกก็เปนการแจงที่ใหเวลาผูฟองคดีมารายงานตัวเพ่ือเขารับ 

การคัดเลือกนอยกวา ๑๕ วัน  อันเปนการมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

ที่คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) กําหนด  ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกดังกลาวจึงไมชอบ 

ดวยกฎหมาย และทําใหประกาศผลการคัดเลือก เฉพาะตําแหนงที่ผูฟองคดีแสดงความจํานง 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๘

เขารับการคัดเลือกไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนประกาศผลการสอบดังกลาว   
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๕/๒๕๔๙) 

 
 หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองผูกพันกับหลักเกณฑ 
หรือประกาศที่ตนเองกําหนดไว  การใชดุลพินิจดําเนินการเปนอยางอ่ืนอันแตกตาง 
ไปจากหลักเกณฑหรือประกาศที่กําหนดไวดังกลาว ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย และเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 ในคดีที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครูโดยขึ้นบัญชีไว จํานวน ๓ ราย และระบุใหผูไดรับการคัดเลือก 

ในลําดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับราชการภายในวันและเวลาที่กําหนด แตเมื่อ

บุคคลดังกลาวไมไปรายงานตัวตามกําหนด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกลับไมแจงใหผูฟองคดี 

ซึ่งเปนผูสอบไดในลําดับที่ ๒ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ แตกลับมีหนังสือแจง 

ใหผูฟองคดีเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการในตําแหนงและสถานศึกษาเดิม 

อีกครั้งหนึ่ง ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลขอใหมีคําส่ังใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเรียกผูฟองคดี 

เขารับราชการ   

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกําหนดใหขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไว 

มีกําหนด ๓ เดือน นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกรอบสอง และใหมีการเรียกบรรจุ

แตงตั้งผูข้ึนบัญชีในลําดับถัดไปไววา จะมีหนังสือเรียกผูผานการคัดเลือกใหมารายงานตัวเพื่อ 

เขารับการบรรจุแตงตั้งตามความตองการเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล กําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐๒๓ และมาตรา ๔๒๒๔ แหงพระ

                                                 
๒๓ - ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา ๔๐ หนวยงานทางการศึกษาใดมีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน  

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู 

ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค. กําหนด  

มาตรา ๔๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู  

ใหผูมีอํานาจตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

(มีตอหนาถัดไป) 

 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๒๙

ราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๔ 

(สน ร .)/ว  ๑ ล งวั น ที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๐ จึ งมี ลั กษณ ะ เป น กฎ  ตามนั ยม าต รา  ๓๒๕  

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อ ก.ค.  

ไมไดกําหนดหลักเกณฑไวอยางแจงชัดวา การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการครู จะตองคัดเลือก 

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๒๓ – ๒๔ หนา ๒๘) 

 (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งได รับเงินเดือนในระดับ ๑๐ และ

ตําแหนงศาสตราจารย ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและเสนอชื่อตอรัฐ

มนตรี ใหรัฐมนตรีรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๙ และระดับ ๘  

ใหอธิบดีโดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๗ และระดับ ๖  

ใหอธิบดีโดยอนุมัติ อ.ก.ค.กรม เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตระดับ ๕ ลงมาให

อธิบดีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตระดับ ๖ ลงมา 

ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ใหผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด หรือผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 

โดยอนุมัติ อ.ก.ค. จังหวัด เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

สําหรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผูอํานวยการ 

การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ ผูอํานวย

การโรงเรียน  อาจารย ใหญ และครู ใหญ ใน สํ านั กงานคณ ะกรรมการการป ระถมศึ กษ าแห งชาติ 

ตองไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการประถมศึกษากอนและเมื่อไดรับความเห็นชอบ

ดังกลาวแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่งส่ังแตงตั้งตอไป 
๒๔  

๒๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒   

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด  

หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๐ 

ไวเทากับจํานวนตําแหนงที่วางเทานั้นหรือจะมีการขึ้นบัญชีเรียงลําดับผูผานการคัดเลือกในลําดับ

ถัดไปหรือไมและกรณีที่มีการเรียงลําดับแลวจะเรียกบรรจุอยางไร ประกาศดังกลาวจึงไมขัดกับ

หลักเกณฑที่ ก.ค. กําหนด เมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีราย

ชื่อ  มีผู ผ านการคัด เลือก  จํานวน  ๓ ราย  โดยผูฟ องคดีสอบได ในลําดับที่  ๒ และผู ผ าน 

การคัดเลือกในลําดับที่ ๑ สละสิทธิที่จะเขารับการบรรจุและแตงตั้ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ยอมตองผูกพันกับหลักเกณฑหรือประกาศดังกลาวของตน  ดังนั้น เมื่อมีผูผานการคัดเลือก 

ตามหลักเกณฑดังกลาวรอเรียกบรรจุอยู โดยบัญชียังไมหมดอายุ ผูมี อํานาจบรรจุแตงตั้ง 

ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ จะตองเรียกผูผาน 

การคัดเลือกในลําดับถัดไปเขารายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้งในทันทีหรือในโอกาสแรกที่ทําได 

การใชดุลพินิจใหมีการคัดเลือกใหม ในตําแหนงและสถานศึกษาเดิมดังกลาวโดยไมเรียกผูฟองคดี

เขารับการบรรจุและแตงตั้งจึงเปนการไมชอบและเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

ใหตองปฏิบัติ จึงพิพากษาใหเรียกผูฟองคดีมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครูใน

ตํ า แห น ง แล ะสั งกั ด ที่ ผู ฟ อ งค ดี มี สิ ท ธิ ได รับ ก า รบ รรจุ แ ล ะแต งตั้ ง  (คํ าพิ พ ากษ า 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒/๒๕๔๗) 
 
 ๒.๒ การบรรจุและแตงต้ังบุคคลกลับเขารับราชการ 
  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลกลับเขารับราชการเปนการบรรจุและแตงตั้งขาราชการ 

ผูซึ่งออกจากราชการไปแลว กลับเขารับราชการ 

  แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดใหความชวยเหลือขา
ราชการที่ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแตไมไดรับเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญวาหากบุคคล
ดังกลาวขอกลับเขารับราชการใหชวยเหลือใหไดกลับเขารับราชการโดยเร็ว และ 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ดังนั้น ในการพิจารณาคําขอกลับเขารับราชการกรณีดังกลาว ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง
จึงตองไมดําเนินการในลักษณะที่ขัดแยงกับวัตถุประสงคดังกลาว 
 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครู ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ สังกัด

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  

แตไมไดรับเลือกตั้ง จึงยื่นหนังสือถึงอธิการบดีสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๑ 

เพื่อขอกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม แตเลขาธิการการอุดมศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 

พิจารณาแลวมีคําส่ังไม รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยให เหตุผลวา สถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชรไมมีตําแหนงวางที่จะดําเนินการบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการได เนื่องจาก

ตําแหนงวางที่มีอยูทุกอัตรากําลังอยูระหวางดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการตามที่ 

ไดรับอนุมัติจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ   

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อปรากฏวาผูฟองคดียื่นคําขอกลับเขารับราชการ 

และตําแหนงเดิมที่ผูฟองคดีเคยดํารงตําแหนงวางอยู แมวาในขณะนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในตําแหนงดังกลาว และกําหนดวันรับสมัครไวแลว  

แตเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๐ กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งขา

ราชการ  ให ความช วย เหลือแก ข าราชการที่ ลาออกจากราชการไปสมั ครรับ เลื อกตั้ ง 

เปนผูแทนราษฎรแตไมไดรับเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญวา หากบุคคลดังกลาวขอกลับเขารับราชการ 

ให หน วยงานตนสั งกั ดช วย เหลื อ ให ได กลับ เข า รับ ราชการโดย เร็ว  ซึ่ งแม มติดั งกล าว 

จะเปนกรณีเกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทย แตการที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ มท  

๒๗๙๖/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ แจงเวียนใหผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งขาราชการ 

ของหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติและ ก.ค. ซึ่งเปนองคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  

ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุผูขอกลับเขารับราชการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๕๐๒ (สมต.)/ว. ๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ขอ ๑.๓ 

และขอ ๒.๒ โดยมีนัยสําคัญวา ถาเปนกรณีการบรรจุและแตงตั้งผูที่ออกจากราชการไปดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสซ่ึงไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูที่ออกจาก

ราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง (ก.ค. ใหนํามาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย) 

แมวาจะมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงนั้นขึ้นบัญชี 

รอการบรรจุหรือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยูก็ตาม ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

 

 

 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๒

ตามมาตรา ๔๒๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ก็สามารถที่จะบรรจุ

และแตงตั้งผูขอกลับเขารับราชการในกรณีดังกลาวได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมรับบรรจุ 

ผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยอางวา เนื่องจากตําแหนงวางที่สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรมีอยูทุกอัตรากําลัง

อยูในระหวางการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการตามที่ไดอนุมัติจาก

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว จึงเปนขออางที่ฟงไมข้ึน  คําสั่งของผูถูกฟองคดทีี่ ๑ ที่ปฏิเสธไมรับผูฟองคดี

กลับเขารับราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

พิจารณาคําขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว (คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ.๒๘/๒๕๔๘)  

 

                                                 
๒๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา  ๔๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการและการแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู  

ใหผูมีอํานาจตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๑๐ และตําแหนงศาสตราจารย 

ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและเสนอชื่อตอรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีรายงาน

นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๙ และระดับ ๘ ใหอธิบดี 

โดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๗ และระดับ ๖ ใหอธิบดี 

โดยอนุมัติ อ.ก.ค. กรม เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตระดับ ๕ ลงมา ใหอธิบดีหรือ 

ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตระดับ ๖ ลงมา ของขาราชการครู

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการ 
การประถมศึกษาจังหวัด หรือผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี โดยอนุมัติ อ.ก.ค. 
จังหวัด เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

สําหรับการแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด  ผูอํานวยการ 
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ ผูอํานวย
การโรงเรียน  อาจารย ใหญ และครู ใหญ ใน สํ านั กงานคณ ะกรรมการการป ระถมศึ กษ าแห งชาติ  
ตองไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการประถมศึกษากอนและเมื่อไดรับความเห็นชอบ
ดังกลาวแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่งส่ังแตงตั้งตอไป 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๓

  การที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ังขาราชการ ใชดุลพินิจไมสั่งบรรจุขาราชการ 
ที่ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมไดรับเลือกตั้ง  
กลับเขารับราชการ โดยพิจารณาถึงระยะเวลาในการรับราชการที่เหลืออยูของผูขอ 
กลับเขารับราชการที่จะสามารถทําประโยชนใหแกราชการ การมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
กับตําแหนงที่จะแตงต้ัง และการมี ตําแหนงวางที่ เหมาะสม  โดยยึดถือประโยชน 
ของทางราชการเปนหลัก ถือไดวาเปนการใชดุลพินิจที่คํานึงถึงขอเท็จจริงและเจตนารมณ
ของกฎหมายในการรับบุคคลกลับเขารับราชการตามนัยมาตรา ๖๕๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ ป ลัดกระทรวงในฐานะผูมี อํ านาจสั่ งบรรจุและแต งตั้ งข าราชการ 

ตามมาตรา ๕๒ (๔)๒๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมส่ังบรรจุผูฟองคดี

ซึ่งเดิมดํารงตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) ที่ลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 

                                                 
๒๗ - ๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจาก

ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนั้น 

เขา รับราชการ ให ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้ งใหดํารงตําแหน งและรับ เงิน เดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดได  

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนง ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙  

มาตรา  ๖๐ มาตรา  ๖๑ มาตรา  ๖๒ มาตรา  ๖๓ มาตรา  ๖๔ มาตรา  ๖๕ หรือมาตรา  ๖๖ แล วแตกรณี  

และใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง   

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม

และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา 

เปนผู มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง สําหรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้ งแตระดับ  ๙ ลงมา 

ในสวนราชการที่ มีฐานะเปนกรม  และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี  

หรือในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๘  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๔

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตไมไดรับเลือกตั้ง กลับเขารับราชการตามคําขอ ผูฟองคดีจึงฟองขอ

ใหศาลมีคําสั่งใหผูมีอํานาจออกคําสั่งบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการ   
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๒ (๔) ประกอบกับมาตรา ๖๕ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการในกรณีนี้เปนอํานาจของปลัดกระทรวงที่จะใชดุลพินิจพิจารณาวาสมควรทีจ่ะรบั
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการหรือไม อันเปนกรณีที่กฎหมายไดใหอํานาจฝายปกครองสามารถ
วินิจฉัยและตัดสินใจดวยตนเองไดภายในขอบเขตอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไว และภายใน
ขอบเขตของหลักแหงความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ซ่ึงเปนการเปดโอกาส 
ใหฝายปกครองสามารถใชกฎหมายไดอยางยืดหยุนและสอดคลองกับขอเท็จจริงเฉพาะราย  
โดยจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและขอเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนั้น ๆ เปนสําคัญ เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีมีระยะเวลาที่จะรับราชการตอไปจนเกษียณอายุราชการเพียงอีกประมาณ  
๑๐ เดือน  นับแตวันที่ยื่นคําขอกลับเขารับราชการ และกรมที่ผูฟองคดี รับราชการอยู เดิม 
ไมมีตําแหนงวางในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิมของผูฟองคดี สวนตําแหนงอ่ืนที่วางลง 
ในภายหลังก็เปนตําแหนงในหนวยงานที่ผูฟองคดีไมเคยมีประสบการณในการทํางานมากอน  
หากบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการในหนวยงานดังกลาวในขณะที่อายุราชการเหลือเพียงเล็ก
นอย ยอมไม เปนประโยชนตอราชการเทาที่ควร ปลัดกระทรวงจึงไมสั่งบรรจุผูฟองคดีกลับ 
เขารับราชการตามที่รองขอนั้น ถือไดวาปลัดกระทรวงไดพิจารณาถึงวัตถุประสงคและเจตนารมณ
ของกฎหมายในการรับบุคคลกลับเขารับราชการ อันไดแก ระยะเวลาในการรับราชการที่เหลือ 
ที่จะทําประโยชนใหแกราชการ การมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่จะแตงตั้ง รวมทั้ง 
การพิจารณาวามีตําแหนงวางที่เหมาะสมสําหรับผูขอหรือไม โดยยึดถือประโยชนของทางราชการ
เปนหลัก อันเปนการใชดุลพินิจที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแลว 
ประกอบกับไมปรากฏวามีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับใดที่บัญญัติใหตองบรรจุแตงตั้งขาราช
การที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมไดรับเลือกตั้งกลับเขารับราชการตามที่
ขอ  ดังนั้น การใชดุลพินิจของปลัดกระทรวงในกรณีดังกลาวจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖/๒๕๔๙) 
 
 สิทธิของบุคคลในการที่จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการและ 
การไดรับเงินเดือนของขาราชการยอมเกิดมีขึ้นตั้ งแตวันที่ขาราชการผูนั้นลงชื่อ 
ปฏิบัติราชการและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมายเปนตนไป การที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ังผูขอกลับ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๕

เขารับราชการโดยใหมีผลในภายหลังวันเริ่มเขาปฏิบัติราชการ ยอมเปนการออกคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร แตไมไดรับการเลือกตั้งจึงขอกลับเขารับราชการใหม ซึ่งสํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดตัดโอนตําแหนงที่วางอยูมาตั้งจายที่โรงเรียน

แห งหนึ่ ง  (ผู ถู กฟ อ งคดี ที่  ๒) เพื่ อ รับบ รรจุ ผู ฟ อ งคดี กลั บ เข า รับ ราชการ  และแจ ง ให 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบเปนหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ พรอมทั้งแนบแบบประเมิน 

ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประเมินผูฟองคดีเพื่อพิจารณาบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการตอไป ผูฟองคดี

ไดไปรายงานตัวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และลงเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๔๔ และได รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ราชการตั้ งแตวันที่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๔๔  

แตผูถูกฟองคดีที่  ๑ มีคําสั่ งลงวันที่  ๑๒ กันยายน  ๒๕๔๔ บรรจุและแตงตั้ งผูฟองคดีกลับ 

เขารับราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีเห็นวาตนควรไดรับการบรรจุ

กลับเขารับราชการตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งบรรจุกลับ

เขารับราชการโดยใหมีผลต้ังแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินเดือน 

ในระหวางวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ และสงผลตอการนับอายุ

ราชการ การไดบําเหน็จความชอบของผูฟองคดี จึงฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑  

จายเงินเดือนใหผูฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔   

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  เมื่อผูฟองคดีไปรายงานตัวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ 

ทําการสอนจํานวน ๒๔ คาบ และปฏิบัติหนาที่พิเศษดานงานวัดผล ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๔๔ และตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ ราชการของผูฟองคดี 

ในวันดังกลาวดวย  ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรายงานผลการประเมินผูฟองคดี เขาที่ประชุม อ.ก.ค.  

กรมสามัญศึกษา พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ที่ประชุม 

มีมติอนุมัติการกลับเขารับราชการของผูฟองคดี   กระบวนการบรรจุกลับเขารับราชการ 

 

 

 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๖ 

ของผูฟองคดีจึงดําเนินไปโดยถูกตองครบถวนตามมาตรา ๕๔๒๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขา

ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค. 

ที่ ศธ ๑๕๐๒ (สมต)/ว.๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ แลว   และพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน

เดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๓๐ กําหนด

ใหการจายเงินเดือนขาราชการกรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการใหม ใหจายไดตั้งแตวันเริ่ม

เขาปฏิบัติหนาที่ ราชการ   เมื่ อ ผูฟ องคดีมารายงานตัวเมื่ อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๔  

และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สอนในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ สิทธิที่จะไดรับเงินเดือน

ของผูฟองคดีจึงเกิดข้ึนแลว นับแตลงชื่อปฏิบัติราชการและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการ คือ 

ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูฟองคดีทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตําแหนงที่ รับโอนหรือรับบรรจุเขารับราชการเปนเพียงแนวทางการปฏิบัติหรือเงื่อนไขที่ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาวา ผูขอกลับเขารับราชการมีความรูความ

สามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะรับกลับเขารับราชการหรือไมเทานั้น  มิไดมีผล 

เปนการบังคับวาการออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี จะมีผลเมื่อผูฟองคดีไดทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการครบถวนตามเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดแลว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่ง

บรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๔๔  

จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี

และจายเงินเดือนยอนหลังใหแกผูฟองคดีนับแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๗/๒๕๔๙) 
 

                                                 
๒๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา ๕๔ ขาราชการครูผูใดออกจากราชการไปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากราชการในระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา ๔๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค. กําหนด  
๓๐ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๒ การจายเงินเดือนขาราชการกรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการใหม ใหจายไดตั้งแต

วันที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๗

 ๒.๓ การแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
  เมื่อบุคคลไดรับการบรรจุเขารับราชการในระยะหนึ่งแลวยอมมีความรูความสามารถ

หรือประสบการณในตําแหนงหนาที่สูงขึ้น  ดังนั้น เพื่อใหขาราชการดังกลาวไดรับการแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถและประสบการณของบุคคลกฎหมาย 

จึงกําหนดใหมีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยขาราชการประเภทนั้น ๆ  

  แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
  การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสวนราชการตาง ๆ 
ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลกําหนดไว
โดยเครงครัด  การดําเนินการคัดเลือกโดยไม เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว ยอมมีผลทําใหคําสั่งแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกให 
ดํารงตําแหนงนั้น ไมชอบดวยกฎหมาย 
  การใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลนั้น องคกรกลางในการบริหารงานบุคคล เชน คณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ .) ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐในรูปคณะกรรมการในฝายบริหาร  
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูง
สุดที่มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องใด ๆ ใหแตกตางไปจากหลักการ 
ซ่ึงเปนสาระสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเปนนโยบายไว อันเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยมติคณะรัฐมนตรี ยอมเปนหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงสรรพากรภาค ๑ (เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร ๙) 

สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กรมสรรพากร  

แตไมไดรับการแตงต้ังฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลังที่แตงตั้งบุคคลอื่น 

ใหดํารงตําแหนงดังกลาว เนื่องจากเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะเปนผลมาจาก

การดําเนินการคัดเลือกที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ดวนที่ สุด  ที่  นร  ๐๗๐๑/ว๙ ลงวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๔๔ และขอให เพิ กถอนหลักเกณฑ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาวในสวนที่กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิสมัคร 

เขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ เนื่องจากเห็นวา ก.พ. กําหนดแตกตาง 

ไปจากมติคณะรัฐมนตรี   

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๘

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในสวนที่เกี่ยวกับคําฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของ 

ปลัดกระทรวงการคลังที่แตงตั้งใหผูเขารับการคัดเลือกดํารงตําแหนงรองอธิบดี นั้น  เมื่อปรากฏวา

คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙  

ของกระทรวงการคลัง ไดออกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ 

ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ โดยระบุในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมิน

ความเหมาะสมกับตําแหนงวา  คณะกรรมการฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมิน 

ความเหมาะสมกับตําแหนงจากเอกสารที่กําหนดใหสงในการสมัคร ซึ่งประกอบดวยใบสมัคร  

แบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ และขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูสมัคร ความคาดหวัง เปา

หมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแกไขปญหาตาง ๆ ของงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง  

หรือวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมที่สุดจํานวน ๓ – ๕ คน 

ตอ ๑ ตําแหนง โดยประกาศดังกลาวไมไดกําหนดเกณฑในการเลือกสรรวาคณะกรรมการฯ  

จะพิจารณาจากพฤติกรรมหรือคุณลักษณะใดของผูสมัคร และจะใชวิธีการใดในการประเมินเพื่อ

ใหทราบถึงความรูความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของผูสมัครในตําแหนงที่จะพิจารณาแตง

ตั้ง ตลอดจนมีขั้นตอนในการดําเนินการคัดเลือกอยางไร กรณีจึงเปนการดําเนินการที่ไมเปนไป

ตามนัยของขอ ๒.๒.๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ฯ ที่ระบุใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้น

ตอนในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วาง ประกาศ 

ใหทราบทั่วกัน  โดยตองถือวาหลักเกณฑและขั้นตอนตามขอ ๒.๒.๒ ดังกลาว เปนรูปแบบ  

ขั้นตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ ตามเจตนารมณที่ตองการใหการสรรหามีความโปรงใสและเปนธรรม

ตามวัตถุประสงคของมติคณะรัฐมนตรี๓๑  ประกอบกับคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเสนอ 

ผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีที่วางซึ่งมีจํานวน ๔ ตําแหนง ตําแหนงละ ๑ คน เพื่อให

ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาแตงตั้ง โดยไมไดระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคล 

ในแตละตําแหนง อันเปนการดําเนนิการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๒.๖ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฯ 

ที่กําหนดใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูที่ เหมาะสมสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

                                                 
๓๑ มติคณ ะรัฐมนตรี  ครั้งที่  ๓๔/๒๕๔๓ เมื่ อวันที่  ๒๙ สิ งหาคม  ๒๕๔๓ เป นมติที่ เห็ นชอบให 

สํานักงาน ก.พ. นําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชในราชการพลเรือน โดยไดกําหนดกระบวนการและกลไกในการ
เลือกสรรนักบริหารเอาไว เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวมีหลักเกณฑและวิธีการที่โปรงใส เปนธรรม ปราศจาก
ระบบอุปถัมภและการวิ่งเตน 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๓๙

จํานวนไมเกิน ๓ ชื่อ ตอ ๑ ตําแหนง พรอมทั้งระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแตละตําแหนง 

เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมายพิจารณาแตงตั้ง นอกจากนั้นยังปรากฏวารายชื่อ 

ของบุคคลซึ่งคณะกรรมการฯ คัดเลือก เปนบุคคลที่กรมสรรพากรเสนอรายชื่อใหเขารับการคัด

เลือกทั้งสิ้น โดยไมมีผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเองไดรับการคัดเลือกแตอยางใด และ 

ผูไดรับการคัดเลือกจํานวน ๒ ราย เปนผูที่ไมมีชื่ออยูในบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทาง

การบริหารของสํานักงาน ก.พ. ตามเจตนารมณของนโยบายในการคัดเลือกแตงตั้งผูบริหารระดับ

สูงตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งปรากฏวาฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ไดลงชื่อตรวจสอบคุณ

สมบัติของผูที่ไดรับการคัดเลือกดังกลาวรายหนึ่งภายหลังจากที่ไดมีการประชุมคัดเลือกไปแลว  

อันแสดงวาฝายเลขานุการฯ ไดรับรองตอที่ประชุมวามีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยที่ยังไมไดรับ 

ใบสมัคร ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนใหแกบุคคลดังกลาวจนไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง   

จากกรณีตางๆ ดังที่กลาวมาจึงทําใหเชื่อวาการดําเนินการคัดเลือกในคร้ังนี้ไดมีการกําหนดตัวบุคคล 

ที่สมควรแตงตั้งไวเปนการลวงหนาแลว ซึ่งไมเปนธรรมแกผูฟองคดีและผูสมัครดวยตัวเองรายอื่น  

ดังนั้น จากขอเท็จจริงตามที่ปรากฏขางตน การดําเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จึงไมเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว๙  ลงวันที่ 

๑๕ สิงหาคม  ๒๕๔๔  อันมีผลทําใหคําส่ังของปลัดกระทรวงการคลังซึ่งแตงตั้งขาราชการ 

ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย   

  สําหรับคําฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ 
มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาว นั้น  เมื่อปรากฏวา คณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓๔/๒๕๔๓ เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบใหสํานักงาน ก.พ.  
นําระบบนักบริหารระดับสูง (ระดับ ๙ ขึ้นไป) มาใชในราชการพลเรือน โดยมีหลักการเกี่ยวกับคุณ

สมบัติของผูที่จะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงวาจะตอง
เปนผูที่ผานการประเมินสมรรถนะของนักบริหารใน ๔ ดาน คือ ความรอบรูในการบริหาร การ
บริหารอยางมืออาชีพ การบริหารคน และการบริหารระบบมุงผลสัมฤทธิ์ และไดรับการขึ้นบัญชี 
ผู ผ าน การป ระ เมิ น ต ามที่ สํ านั ก งาน  ก .พ . เป น ผู จั ด ทํ า  โดยบัญ ชี มี อ ายุ ไม เกิ น  ๒ ป  

แตขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือกไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากหลักการตามที่คณะรัฐ
มนต รีให ความ เห็ นชอบ  กล าวคื อ  ได กํ าหนด เพิ่ ม เติ ม ให ผู ที่ ผ านการอบรมหลักสู ต ร 
นักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง หรือผูที่สวนราชการระดับกรมที่ตําแหนงวางเสนอชื่อใหสมัคร 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๐ 

เขารับการคัดเลือกสวนราชการละ ๑ – ๒ ชื่อ เปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการคัดเลือกไดดวย  
ซึ่งกรณีดังกลาวแมวาบทบัญญัติมาตรา ๕๗๓๒ มาตรา ๕๘๓๓ มาตรา ๕๙๓๔ และมาตรา ๖๐๓๕  

                                                 
๓๒ - ๓๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๕๗ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น

ในกรมเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 

กําหนด 

การยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม และการยาย

ขาราชการพลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ.  

กําหนดตามมาตรา ๔๐ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว  

มาตรา ๕๘ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

ใหเล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือก 

เพื่อดํารงตําแหนงนั้น  

กรณี ใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได  ผูสอบคัดเลือกได  หรือผูได รับคัดเลือก 

ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

การสอบแขงขัน ใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ สวนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกใหกระทรวง ทบวง 

กรมเจาสังกัดเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร

สอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ตลอดจนวิธีดําเนินการเกี่ยว

กับการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

มาตรา ๕๙ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ สําหรับ 

ผูสอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก 

ใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ 

ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

มาตรา ๖๐ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญในตางกระทรวง ทบวง กรม อาจทําไดเมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอม

ในการโอนนั้นแลว โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม  

ทั้งนี้ เวนแตเปนการโอนตามวรรคสอง วรรคสี่ วรรคหก และมาตรา ๔๔  

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขา

ราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงเดียวกัน ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม 

และรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม เวนแตเปนการโอนตามวรรคสาม 

 

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๑ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ การยาย 

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓๒ – ๓๕ หนา ๔๐) 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขา

ราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงดังกลาวซึ่งสังกัด 

สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในกรม หรือตางสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนา 

สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีในกระทรวงเดียวกัน  อาจทําได 

เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว  ทั้งนี้ ใหโอนไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขา

ราชการพลเรือนสามัญในตางกระทรวง ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและ 

รับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม และตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

ในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี อาจทําได 

เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว  ทั้งนี้ ใหโอนไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก 

ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การโอนขาราชการพลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา  ๔๐ ไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ในตางกระทรวง ทบวง กรม หรือ 

ตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือโอนจากกรมไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรม จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก 

ก.พ. แลว ในการนี้ให ก.พ. พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ และให ก.พ. กําหนดระดับ 

ของตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงินเดือนที่จะใหไดรับดวย 

 การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิมตางกระทรวง 

ทบวง กรม หรือตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือโอนจากกรมไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน เลขา

นุการรัฐมนตรี หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรม  จะทําได 

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว ในการนี้ ให ก.พ. พิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชน 

ที่ทางราชการจะไดรับ และให ก.พ. กําหนดเงินเดือนที่จะใหไดรับดวย  
๓๓  

๓๔  

๓๕  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๒

การเลื่อน การแตงตั้ง และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญ) จะกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) มีอํานาจออกหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได  แตโดยที่คณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดที่มี อํานาจหนาที่ 
ในการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ก.พ. ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ในรูปคณะกรรมการในฝายบริหาร และมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน 
ตามมาตรา ๘๓๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 

                                                 
๓๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการพลเรือน และการจัดระบบราชการพลเรือน 

 (๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการฝายพลเรือน 

(๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ฝายพลเรือน การจัดและการพัฒนาสวนราชการและวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการฝายพลเรือน 

(๔) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือน 

(๕) ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อไดรับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ มติของ ก.พ.  

ตามขอนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(๗) กํ ากั บ  ดู แล  ตรวจสอบ  แนะนํ าและชี้ แ จ งเพื่ อ ให ก ระท รวง  ทบวง  กรมปฏิ บั ติ ก าร 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนบริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น 

ของรัฐ หางหุนสวนบริษัท ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบใหกระทรวง ทบวง กรมรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหนาที่

และความรับผิดชอบของตําแหนงและของสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง ทะเบียนประวัติ 

ของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ไปยัง ก.พ. 

 

 

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๓

ของคณะรัฐมนตรีขางตน โดยหาก ก.พ. หรือสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ในหนาที่ของ ก.พ. เห็นวา การดําเนินการใชระบบผูบริหารระดับสูงตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

ยังไมเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคของหลักการใหมผีูบริหารระดับสูง ก็อาจเสนอขอใหคณะรัฐมนตรี
ทบทวนได เมื่อคณะรัฐมนตรีไมไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องดังกลาวเปนประการอื่น ก.พ.  
จึงไมอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรนักบริหารระดับสูงใหแตกตางไปจากหลักการ 
ที่เปนสาระสําคัญซึ่งคณะรัฐมนตรีกําหนดเปนนโยบายไวได  การที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลัก

เกณฑ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะมี สิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง 
นักบริหาร ๙ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบดังที่กลาวขางตน จึงเปนการกําหนดหลัก

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓๖ หนา ๔๒) 

 (๘) รายงานนายกรัฐมนตรี ใน กรณี ที่ ป รากฏ ว าก ระท รวง  ทบวง  กรม  ไม ป ฏิ บั ติ ก าร 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยไมเหมาะสม เพื่อนายกรัฐมนตรีจะไดพิจารณาและสั่งการตอไป 

 (๙) รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือ

ประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการยังไมเหมาะสม เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน  

เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูล สําหรับขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม 

(๑๐) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความตองการกําลังคน 

ของกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน  และทุนเลาเรียนหลวง ตลอดจนการจัดสรรผู รับทุนของรัฐบาล 

ที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในสวนราชการตาง ๆ  

 (๑๑) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อควบคุมดูแลขาราชการฝายพลเรือนที่ศึกษาหรือฝกอบรม 

ในตางประเทศ  และเพื่อดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ  รวมทั้ งเพื่ อ 

ควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และการใชจาย ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการ 

การศึกษา การกําหนดวินัย และการลงโทษสําหรับนักเรียนดังกลาว  ทั้งนี้ ใหถือวาเงินชดเชยคาใชจายในการดู

แลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน 

ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

(๑๒) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น 

เพื่ อประโยชน ในการบรรจุและการแต งตั้ งข าราชการพลเรือน  และกํ าหนดเงิน เดื อนที่ ควรได รับ 

และระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 

(๑๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) พิจารณาการแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุ 

ของขาราชการพลเรือน 

(๑๕) ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๔

เกณฑที่ไมชอบดวยมติคณะรัฐมนตรี และไมเปนธรรมแกผูที่มีชื่ออยูในบัญชีผูผานการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ.  ดังนั้น การที่ ก.พ. กําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ 

เขารับการคัดเลือกเพิ่มเติมจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลังที่แตงตั้งใหขาราชการ 
ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสรรพากร โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ระบุในคําสั่งและใหเพิกถอนหลัก
เกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙  

ตามหนั งสื อ สํ านั ก งาน  ก .พ . ด วนที่ สุ ดถึ ง  นร  ๐๗๐๑/ว๙ ลงวันที่  ๑๕ สิ งหาคม  ๒๕๔๔  
เฉพาะในสวนที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีที่ใหผูผานการอบรมตามหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง หรือผูที่สวนราชการระดับกรมทีต่าํแหนงวางเสนอชือ่ใหสมคัรเขารับ
การคัดเลือก สวนราชการละ ๑ – ๒ ชื่อ เปนผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๔๙) 
 
  เมื่อกฎเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้น กําหนดใหกระทําไดไมกอนวันที่ขาราชการผูนั้นผานการประเมินผลงาน จึงตอง
ถือวาผูผานการประเมินผลงานเกิดสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้น ต้ังแตวันที่คณะกรรมการประเมินผลงานมีมติอนุมัติใหผานการประเมินเปนตนไป 
เจาหนาที่ผูมีอํานาจจึงตองใชดุลพินิจออกคําสั่งในทางที่ไมใหมีผลกระทบหรือเสียหาย 
ตอสิทธิหรือประโยชนของผูผานการประเมิน การใชดุลพินิจออกคําสั่งเลื่อนและแตงต้ัง
โดยใหมีผลภายหลังจากวันที่ผานการประเมิน หากเปนการกระทบหรือเปนที่เสียหาย 
ตอสิทธิหรือประโยชนของบุคคลดังกลาวยอมเปนการใชดุลพินิจที่มิชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ผูฟองคดีเปนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหนงเจาหนาที่ทะเบียน ๓  
ยื่น เรื่องเพื่ อขอประเมินแตงตั้ งขึ้นดํารงตําแหน งเจาหนาที่ ทะเบียน  ๔ ซึ่ งเปนตําแหน ง 
ของผูมีประสบการณ (เล่ือนไหล) โดยใชวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน  ตอมา คณะกรรมการ

ประเมินผลงานระดับจังหวัดไดมีมติใหผูฟองคดีผานการประเมินเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ 
และ อ.ก .ท .จังหวัดปราจีนบุ รีพิจารณามีมติอนุมัติให เลื่อนระดับและแตงตั้ งให ผูฟองคดี 
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่นายทะเบียน ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ แตนายกเทศมนตรี (ผูถูกฟองคดี) 
ออกคําสั่งเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาวโดยใหมีผลต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓  

โดยอางวาหากเลื่อนและแตงตั้งใหกอนหนานี้ จะมีผลกระทบตอเม็ดเงินในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล ซึ่งไดผานการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปไปแลว  ผูฟองคดี
เห็นวา หากผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งผูฟองคดีภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๕

ผูฟองคดีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามสิทธิอีกครั้งหนึ่ง  
การออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยใหมีผลต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ นอกจากทําใหผูฟองคดี

เสียสิทธิการไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแลว ยังทําใหเสียสิทธิเกี่ยวกับระยะเวลาในการ 
ดํารงตําแหนงดวย  ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีออกคําสั่ง
เลื่อนและแตงตั้งผูฟองคดีเสียใหมโดยใหมีผลต้ังแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓  

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  การเลื่อนระดับและแตงตั้งผูฟองคดีจากตําแหนงเจา

หน าที่ ทะเบียน  ๓ ขึ้นดํ ารงตํ าแหน งเจาหนาที่ ทะเบียน  ๔ เปนการปรับระดับตําแหน ง 

ของผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) ซึ่งจะใชวิธีการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินบุคคลที่ ก.ท. กําหนด  สวนการแตงตั้งเปนอํานาจของนายกเทศมนตรโีดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเทศบาล (ก.ท.) ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกา 

ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงาน

เทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒  ในการนี้ ก.ท. ไดมอบอํานาจให อ.ก.ท. จังหวัดปราจีนบุรี  

ใหความเห็นชอบแทน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน 

๒๕๔๑ และในหนังสือดังกลาวยังไดกําหนดใหการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลให 

ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหกระทําไดไมกอนวันที่ผูนั้นผานการประเมินผลงาน  

  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาการที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งผูฟองคดี 

โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เนื่องจากตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท 

๐๓๑๓.๓/ว ๓๐๖๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กําหนดใหเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

ในปงบประมาณ ๒๕๔๔ ไดไมเกินรอยละ ๕ ของเงินงบประมาณที่จายเปนเงินเดือนโดยคํานวณ

จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓  

ซึ่ งผู ถู กฟ องคดี เห็ น ว าหากแต งตั้ งผู ฟ อ งคดี ให ดํ ารงตํ าแหน ง เจ าหน าที่ ท ะ เบี ยน  ๔  

                                                 
๓๗ พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา

ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา  ๑๑  การแตงตั้ งและการใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนง ใหนายกเทศมนตรี 

โดยความเห็นชอบของ ก.ท. เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งและใหพนจากตําแหนง 

ในกรณีการแตงตั้งและใหลูกจางของเทศบาลพนจากตําแหนง ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของ อ.ก.ท. จังหวัด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท. กําหนด เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งและใหพนจากตําแหนง  

ทั้งนี้ ตามที่ ก.ท. กําหนด 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๖ 

ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการประเมินผลงานระดับจังหวัดมีมติใหผูฟองคดี

ผานการประเมิน จะทําใหผูฟองคดีไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกครั้งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

อันจะมีผลกระทบตอเม็ดเงินในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลอื่นซึ่งไดพิจารณา 

เล่ือนขั้น เงิน เดือนไปแลวตั้ งแตวันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๔๓ และวันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๔๓  

ศาลจึงเห็นวาการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีโดยอางเหตุผลดังกลาวแตเพียงอยางเดียวเปนการ 

ใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง 

ที่มีประสบการณ  (เล่ือนไหล) ซึ่งประเมินตามวาระการดํารงตําแหนงเปนสิทธิของผูฟองคดี 

ที่จะไดรับการแตงตั้งตั้งแตวันที่คณะกรรมการประเมิน พิจารณาใหผานการประเมิน คือต้ังแตวันที่ 

๒๖ กันยายน ๒๕๔๓  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีนําหนังสือส่ังการซึ่งเปนเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประจําปมาเปนขออางในการใชดุลพินิจเลื่อนและแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่

ทะเบียน ๔ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทําใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิในการไดรับการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนและระยะเวลาในการครองตําแหนงในระดับ ๔ ดังกลาว เปนการใชดุลพินิจ 

โดยไมเหมาะสม พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังเลื่อนและแตงตั้งดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีสั่งเลื่อน

เสียใหมโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓  อันเปนวันที่ผูฟองคดีผานการประเมิน   
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙/๒๕๔๘) 
 
 การมี คําสั่ งแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญที่ตองออกจากราชการ 
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายเพื่อใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น นอกจากตองพิจารณา
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว  
ยังตองพิจารณาสถานะของการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในวันที่ขาราชการดังกลาว 
มีคุณสมบัติขางตนครบถวนไปพรอมกันดวย  ดังนั้น  แมวาขาราชการที่จะไดรับ 
การแตงต้ังฯ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงครบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเนื่อง
จากมีกฎหมายกําหนดในเรื่องการนับระยะเวลาดํารงตําแหนงไวโดยเฉพาะก็ตาม  
แตหากในวันที่มีคุณสมบัติดังกลาวครบถวนนั้น ขาราชการที่จะไดรับการแตงต้ังฯ มิไดมี
สถานะเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หนวยงานทางปกครองยอมไมอาจมีคําสั่งแตงต้ังขา
ราชการผูนั้นใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตั้งแตวันที่มี คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการ 
ดํารงตําแหนงครบถวนได ในกรณีเชนนี้จะแตงต้ังไดต้ังแตวันที่ขาราชการดังกลาวไดรับการ
บรรจุกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญแลวเทานั้น 
  ในคดีที่ผูฟองคดีฟองวา ไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนงนิติกร ๓ สังกัดกรม

สรรพ ากร  (ผู ถู กฟ อ งคดี ) ตั้ งแต วัน ที่  ๕ มกราคม  ๒๕๔๑ จากนั้ น ได รับ การแต งตั้ ง ให 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๗

ดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๓  ตอมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีไดมีคํา

สั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามมาตรา ๑๑๘๓๘ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเสร็จส้ินการรับราชการทหารในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

แลว ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงและระดับเดิม โดยใหไดรับเงิน

เดือนสูงกวาเดิมหนึ่งขั้นตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง๓๙ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับขอ ๓๔๐ ของหนังสือสํานัก

                                                 
๓๘ - ๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

    

 มาตรา ๑๑๘ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 

การรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
   

 ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ัง 

ใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ให ผู มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  

มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได 

 มาตรา ๖๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวาง 

รับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้น 

ไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมไดถูกส่ังเปลี่ยนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง  

เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น  หากประสงคจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ในกระทรวง ทบวง กรมเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๙  

๔๐ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๕ 

 ขอ ๓ ให ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ตรวจสอบเอกสารตามขอ ๒ หากเห็นวาเปนเอกสาร 

ที่ถูกตองและผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหาย 

แกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ 

ตามมาตรา ๓๐ และไมถูกเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เปนใหออก 

จากราชการตามมาตราอื่น   อีกทั้ งไดยื่นคําขอกลับเขารับราชการภายในหนึ่ งรอยแปดสิบวันนับแต 

วันพนจากราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมที่สงวนไวโดยใหไดรับเงินเดือนดังนี้  

 

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๘

งาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๕  หลังจากนั้นในวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ผู

ถู กฟ องคดี ได มี คํ าส่ั งแต งตั้ งให ผู ฟ องคดี ดํ ารงตํ าแหน งนั กวิ ชาการสรรพากร ๔ ตั้ งแต 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  ซึ่งเปนวันที่กลับเขารับราชการเปนตนไป แตผูฟองคดีเห็นวาตนควรไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๔ ตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ เนื่องจากเปนวันที่ผูฟองคดี 

มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๔ ซ่ึง ก.พ. กําหนดวา  

จะตองดํารงตําแหนงในระดับ ๓ หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป จึงขอใหศาลมีคําสั่ง 

ใหผูถูกฟองคดีแตงตั้งผูฟองคดีข้ึนดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๔ เสียใหม ที่ไมทําใหเสีย

หายแกผูฟองคดี   

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีที่สวนราชการมีคําสั่งใหขาราชการพลเรือน

สามัญออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร แมจะมีการ

สงวนตําแหนงในระดับเดียวกันสําหรับบรรจุใหกลับเขารับราชการ ก็มิไดมีผลทําใหขาราชการผูนั้น 

ยังคงมีสถานภาพการเปนขาราชการพลเรือนสามัญแตอยางใด และการที่ขาราชการพลเรือน

สามัญที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารมีสิทธินับวันรับราชการกอนที่จะถูก 

ส่ังใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเปนเวลา

ติดตอกันไดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง๔๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นั้น มีความหมายจํากัดเพียงการกอใหเกิดสิทธิในเรื่องของการนับระยะเวลาราชการใหมีความตอเนือ่ง 

โดยไมสูญเสียสิทธิในระยะเวลาของการรับราชการที่ผานมาเพราะเหตุที่ตองลาออกจากราชการ 

เพื่อไปรับราชการทหารเทานั้น มิไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับสถานภาพการเปนขาราชการ 

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔๐ หนา ๔๗) 

  ๓.๑ ในกรณีที่ผูกลับจากรับราชการทหารมีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ป ใหผูมีอํานาจ 

ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยใหไดรับเงินเดือน 

ในอันดับที่เทียบเทากับระดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม ๑ ขั้น  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๖๓ ฯลฯ ฯลฯ 

 ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการ 

กอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและ 

วันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๔๙

พลเรือนสามัญของผูที่ถูกส่ังใหออกจากราชการดังกลาวใหกลับคืนมาแตอยางใด เพราะสถานภาพ

ของผูเปนขาราชการดังกลาว ยอมพนจากการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในวันที่ถูกสั่งใหออก 

จากราชการ และผูนั้นจะกลับมามีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญก็ตอเมื่อไดขอกลับ 

เขารับราชการและไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหกลับเขารับราชการแลวเทานั้น  เมื่อขอเท็จจริง

ปรากฏวา ทางราชการมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตั้งแตวันที่ ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ยอมมีผลทําใหผูฟองคดีพนสถานภาพการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ต้ังแตวันดังกลาว  ดังนั้น ในระหวางที่รับราชการทหาร ผูฟองคดีจึงไมมีสถานภาพเปนขาราชการ

พลเรือนสามัญที่ผูถูกฟองคดีจะพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งใหข้ึนดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๔ 

ในขณะนั้นได  ตอมาเมื่อผูฟองคดีพนจากราชการทหารในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และไดรับการ

บรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  

ตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ และขอ ๓ ของหนังสือ

สํานักงาน  ก .พ . ที่  นร ๐๗๐๘/ว  ๖ ลงวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๓๕ ผูฟ องคดีจึงมีสถานภาพ 

เปนขาราชการพลเรือนสามัญอีกครั้งในวันดังกลาว และโดยที่ผูฟองคดีมีสิทธินับวันที่รับราชการ

กอนออกไปรับราชการทหารตั้ งแตวันที่  ๕ มกราคม  ๒๕๔๑ ถึงวันที่  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๔๒  

รวมกับวันที่รับราชการทหารตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได

ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย 

เมื่อรวมกันแลวเปนเวลา ๒ ปเศษ  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ 

และดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๓ อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ กรณีจึงถือไดวา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เปนวันที่ผูฟองคดีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวชิา

การสรรพากร ๔  ซึ่ง ก.พ. กําหนดวาจะตองมีคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๓ 

แล ะ ได ดํ า ร งตํ า แ ห น ง ใน ระดั บ  ๓ ห รือ ที่  ก .พ . เที ย บ เท า ม า แล ว ไม น อ ย ก ว า  ๒ ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสรรพากรหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๔ ตั้งแต 

วันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๓ ซึ่ งเปนวันแรกที่ ผูฟ องคดีกลับสู สถานภาพเปนขาราชการ 

พลเรือนสามัญ  จึงชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแลว  ศาลพิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๗/๒๕๔๙) 
 

 

 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๐ 

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนถือเปนสิทธิของขาราชการทุกคนที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ

ประจําปจากผลของการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ  

ความประพฤติในการรักษาวินัยขาราชการ๔๒ และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ซึ่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชา ที่จะพิจารณาตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ เชน ขาราชการพลเรือน

กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เปนตน 

  แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
  เมื่อกฎหมายกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อเปนกรอบในการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับ
บัญชาใช เปนเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือน  หากผูบั งคับบัญชา 
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวยอมเปนผลใหการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ไมชอบดวยกฎหมาย 
 ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครู ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูบังคับบัญชาชั้น

ตนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไมดําเนินการตามขั้นตอนตามวิธีประเมินความดีความชอบของ

ขาราชการ ไมแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหทราบ และใชอํานาจพิจารณาความดีความชอบเพียง

ฝาย เดียว  แลวเสนอใหผู มี อํานาจสั่ ง เลื่ อนขั้น เงิน เดือนพิ จารณาสั่ ง เลื่ อนขั้น เงิน เดือน 

ใหผูฟองคดีเพียงครึ่งขั้น  ผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาว  

และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๑ ขั้น   

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามขอ ๙๔๓ ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

                                                 
๔๒ สรุปจาก สุภาพ สุจริตพงศ, อางแลว, หนา ๑๒๔  
๔๓ กฎ  ก .ค. ฉบับที่  ๒๐ (พ .ศ . ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  

พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูประจําปตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘  

ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค. กําหนด และขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ 
 (มีตอหนาถัดไป)

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๑ 

ไดกําหนดกรอบในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะตองนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค. กําหนดมาประกอบการพิจารณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู

บังคับบัญชาใชหลักเกณฑดังกลาวเปนเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยใหผูบังคับ

บัญชาโดยตรงของผูรับการประเมินเปนผูประเมินเบื้องตน โดยประเมินตามหัวขอที่กําหนด เชน 

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน แลวใหนําเสนอ

ตอผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่หนวยราชการนั้นๆ กําหนด   ทั้งนี้  ใหจัดให 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยระยะเวลาในการ

ประเมินหางกันพอสมควร และเมื่อเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับ

บัญชาซึ่ งเป นผู ประเมินตองแจ งการประเมินและผลการประเมินใหผู ใตบั งคับ บัญชา 

ที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน เพื่อใหมีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินไดชี้แจง ใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ

การประเมินและผลการประเมินดังกลาว ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะทําใหการพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครูมีความเปนธรรม โปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได อีกทั้ง

ยังใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสทราบผลการประเมินเพื่อการโตแยงหรือปรับปรุงตนเอง 

ใหดีขึ้น  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนี้ผูบังคับบัญชาชั้นตน

ของผูฟองคดีไมไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค. กําหนด จึงทําใหผูฟองคดี 

ขาดโอกาสที่จะไดรับทราบผลการประเมินของผูบังคับบัญชา และหากจัดใหมีการประเมิน 

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง กับแจงใหผูฟองคดีทราบผลการประเมินตั้งแตคร้ังแรกก็จะทําใหผูฟองคดี 

ไดมีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินทราบ  ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนในกรณีนี้จึงไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๔๘) 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
การเปนขาราชการครูและขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของขาราชการครูผูนั้นมาประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบ  
แลวรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึง 
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ฯลฯ ฯลฯ 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔๓ หนา ๕๐) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๒

  คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเปนคําสั่งทางปกครอง  ดังนั้น เมื่อหนวย
งานทางปกครองพิจารณาเห็นวาการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการรายใดเกิด
จากขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง หนวยงานทางปกครองยอมมีอํานาจเพิกถอนและแกไขคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาวไดตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครอง 
  ในคดีที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ (ผูอํานวยการ 

การประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เดิม) ออกคําสั่งแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ประ

จําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยถอนชื่อ 

ผูฟองคดีออกจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุ 

อันสมควร ในรอบปที่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาว อันเปนการขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการ 

เลื่อนขั้นเงินเดือน ผูฟองคดจีึงนําคดีมาฟอง ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ดังกลาว   

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ตามขอ ๖ (๔)๔๔ ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

กําหนดวาขาราชการครูซึ่งจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปหนึ่งขั้น ในรอบปที่แลวมา  

ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๑ ข้ัน เนื่องจากเห็นวา 

ผูฟองคดีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปหนึ่งขั้น  

ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับ 

                                                 
๔๔ กฎ  ก .ค. ฉบับที่  ๒๐ (พ .ศ . ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  

พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขอ ๖ ขาราชการครูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปหนึ่งขั้นตองอยูในหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้   
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) ในรอบปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
มาตรา ๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพ 

และปริมาณงานของตําแหนง และผลของงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถและ 
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค. 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๓

กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  

พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน แตภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแลว หัว

หนาการประถมศึกษาอําเภอพานไดออกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี กรณีขาดราชการ 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควรในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ อันเปนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง

ตามมาตรา ๙๑๔๖ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง๔๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดขาดราชการในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒  

ซึ่งอยูในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ คําสั่ง

เลื่อนข้ันเงินเดือนใหกับผูฟองคดีหนึ่งขั้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดตอขอ ๖ (๔) แหง  

กฎ ก.ค. ฉบับดังกลาว เปนการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกิดจากขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง  ดังนั้น 

การที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ออกคําสั่งเพิกถอนชื่อผูฟองคดี

ออกจากคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗/๒๕๔๗) 

 
๔. การออกคําสั่งยายขาราชการ 
 

  แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ 
  ผูบังคับบัญชาตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายในการออกคําสั่งใหขา
ราชการในสังกัดไปปฏิบัติหนาที่ โดยตองเปนคําสั่งที่สามารถดําเนินการใหเจตนารมณ
ของกฎหมายบรรลุผล และมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของขาราชการเพียงเทาที่ 
จําเปนเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและประชาชนตองไดรบั
ประโยชนจากคําสั่งดังกลาวมากกวาความเสียหายที่ขาราชการผูรับคําสั่งไดรับ 
   ในคดีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดออกคําสั่งใหผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป ๖ ไปปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ ทาเทียบเรือขององคการบริหารสวนจังหวัด 

                                                 
๔๖ - ๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๙๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม 
ของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด 

มาตรา ๙๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการมิได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

๔๗  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๔

ที่ใหเอกชนเชาดําเนินการ  ผูฟองคดีเห็นวาการออกคําสั่งดังกลาวเปนการกลั่นแกลงและไมชอบ

ดวยกฎหมายจึงฟองศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว   

   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมองคการบริหารสวนจังหวัดจะมีอํานาจหนาที่จัด

ทํากิจการทาเทียบเรือตามมาตรา ๔๕ (๘)๔๘ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะมีอํานาจตามกฎหมาย 

ในการสั่งใหขาราชการในสังกัดไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการไดตามมาตรา ๑๕ 

วรรคหนึ่ง๔๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แตการออกคําสั่ง

ดังกลาวตองเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย  กลาวคือคําสั่ งนั้นตองสามารถ 

ดําเนินการใหเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายลุลวงไปได คําส่ังใดที่ไมสามารถทําให

เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับที่ใหอํานาจกระทําการนั้น ปรากฏเปนจริง 

ขึ้นมาไดเลยยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ จะตองมีความจําเปนในการออกคํา

ส่ังนั้นดวย กลาวคือจะใชอํานาจจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของขาราชการไดเพียงเทาที่จําเปน 

แกการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น การกําจัดสิทธิหรือ

เสรีภาพของขาราชการเกินขอบเขตแหงความจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณ
                                                 

๔๘ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร 

สวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหาร 

สวนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๔๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๑๕ การออกคํ า ส่ั งเกี่ ยวกับการบรรจุและแต งตั้ ง  การย าย  การโอน  การรับ โอน  

การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ 

และการรองทุกข หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับ 

การออกคําส่ังแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๕

หรือวัตถุประสงคของกฎหมาย ยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน และคําสั่งนั้น 

มหาชนจะตองไดรับประโยชนจากคําสั่งมากกวาความเสียหายที่ผูรับคําสั่งไดรับ  ดังนั้น แมคําสั่ง 

ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ ทาเทียบเรือ จะเปนไปตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงค

ตามกฎหมายที่จะทําใหการกํากับดูแลการดําเนินกิจการทาเทียบเรือสําเร็จลุลวงไปได แตการ

กํากับดูแลทาเทียบเรือดังกลาวใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของกฎหมายก็ไมจําเปนตองให 

ผูฟองคดีออกไปปฏิบัติงานเปนการประจําก็ได เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดไดใหเอกชน

เชาทาเทียบเรือไปดําเนินการแทนแลว องคการบริหารสวนจังหวัดจึงมีหนาที่เพียงตรวจสอบ 

การดําเนินการตามสัญญาของเอกชนเปนครั้งคราวตามความจําเปนเทานั้น ประกอบกับในปจจุบัน

การติดตอส่ือสารกระทําไดโดยสะดวก  ซึ่งผูฟองคดีสามารถปฏิบัติงานได  โดยไมจําเปน 

ตองไปนั่งปฏิบัติงานประจํา ณ  ทาเทียบเรือ นอกจากนั้น ผูฟองคดีมีหนาที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติหลายดาน การใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงานประจํา ณ ทาเทียบเรือ  

ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดานอื่น ๆ ได อันจะทําใหการบริหารงานบุคคลในสํานักงาน 

ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย คําสั่งขางตนจึงไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษา 

ใหเพิกถอนคําสั่งเฉพาะในสวนที่ส่ังใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงานประจํา ณ ทาเทียบเรือ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๔๗) 
 

  หมายเหตุ หลักปฏิบัติราชการขางตนศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยโดยสอดคลองกับ 

หลักแหงความไดสัดสวนตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว 

จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไวเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสทิธิและเสรีภาพนั้นมิได 

 

 

                                                 
๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต 

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น 

และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๖ 

  แมวาการสั่งยายขาราชการเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของผูบังคับบัญชา 
ในการคัดสรรหรือจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไดตามที่เห็นสมควร  
แตการใชอํานาจดังกลาวจะตองคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และประโยชน
ของหนวยงานเปนสําคัญ และจะตองไมกระทําโดยมีอคติหรือเจตนากลั่นแกลงขาราชการ
ผูถูกยายใหไดรับความเสียหาย จึงจะถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่อธิบดีกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งยายผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงเจา

หนาที่ ราชทัณฑ  ๓ เรือนจํากลางชลบุ รีไป รักษาการในตําแหนงเจาหนาที่ ราชทัณฑ  ๓  

เรือนจํากลางนครราชสีมา ผูฟองคดีเห็นวาเปนการโยกยายที่รวดเร็วและผิดธรรมเนียม เนื่องจาก 

ไมโยกยายตามฤดูกาลและทําใหไดรับความเดือดรอน จึงฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว   

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กอนผูถูกฟองคดีจะมีคําสั่งใหผูฟองคดีไปรักษาการ

ในตําแหนงในคดีพิพาทเรื่องนี้ ผูบัญชาการเรือนจํากลางชลบุรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ของผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหยายผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ที่เรือนจําอื่น เนื่องจากผูฟองคดีมีพฤตกิารณ

กระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา ผูถูกฟองคดีไดสงเรื่องใหคณะกรรมการบรรจุและแตงตั้ง 

ระดับ ๖ ลงมาของกรมราชทัณฑ ซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของกรมราชทัณฑโดยตรงพิจารณาแลว เห็นวาสมควรใหผูฟองคดีไปรักษาการในตําแหนงเจาหนา

ที่ราชทณัฑ ๓ เรือนจํากลางนครราชสีมา ซึ่งผูถูกฟองคดีพิจารณาแลว เห็นวาการที่เรือนจํากลาง

ชล บุ รี เสนอ ให ย ายผู ฟ อ งคดี นั้ น  เป น ไป เพื่ อค วาม เหมาะสม  ขจั ดปญ หา  อุป ส รรค 

ตอการบริหารงานบุคคลของเรือนจํา และเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงมีคําสั่งยายผูฟองคดี 

ไปปฏิบัติหนาที่ที่เรือนจํากลางนครราชสีมา ตามความเห็นของคณะกรรมการบรรจุและแตงตั้งฯ 

จึงเห็นไดวา การสั่งยายดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดพิจารณาอยางรอบดาน โดยคํานึงถึงขอเท็จจริง

เหตุผลความจําเปน  ตลอดจนความเหมาะสมและประโยชนของหนวยงานแลว ผูฟองคดี 

อาจไมพอใจที่ไมไดรับความสะดวกจากการถูกยาย แตการยายเปนการใชอํานาจของผูบังคับ

บัญชาที่จะสั่งใหยายผู ใตบังคับบัญชาไดตามที่ เห็นสมควร เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวา 

ผูถูกฟองคดีสั่งยายผูฟองคดี โดยมีอคติหรือมีเจตนากลั่นแกลงผูฟองคดีใหไดรับความเสียหาย  

จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดใชดุลพินิจโดยชอบแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒/๒๕๔๘) 
 
 
 
 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๗

๕. การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ  
 

  นอกจากหลักปฏิบัติราชการในกรณีตาง ๆ  ดังที่ ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมี 

เร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกรณีอ่ืน ๆ ที่นาสนใจซึ่งศาลปกครองไดวินิจฉัยเปนแนวทาง

การปฏิบัติราชการไว ดังนี้ 
 มติของ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวทิยาลัยของรัฐ ยอมมีผล
ผูกพันตออธิการบดีรวมทั้งคณบดีซ่ึงเปนองคาพยพในการปฏิบัติหนาที่ราชการของ
อธิการบดีที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมติดังกลาว  การที่อธิการบดีหรือคณบดีไมปฏิบัติ
ตามมติดังกลาวยอมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง เห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน

ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจาก 

ไมแตงตั้งผูฟองคดีซึ่งมีอาวุโสมากกวา จึงรองทุกขตอ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจําสถาบันฯ  

ซึ่งพิจารณาแลวมีมติวาหากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีตําแหนงหัวหนางานวางก็ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาผูฟองคดีเปนลําดับแรก แตเมื่อตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการวางลง คณบดี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรกลับไมพิจารณาเสนอผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงดังกลาว โดยเสนอชื่อ

บุคคลอื่น ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แม อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจําสถาบันฯ 

จะไดออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและรองทุกขไวแลว แตเนื่องจากประกาศดังกลาว 

ไมไดระบุวา เมื่อ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขฯ มีมติเปนประการใดแลว ผูใดจะเปนผูสั่งตามมติ

ของ อ.ก.ม. ดังกลาว ประกอบกับรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยไมไดออกกฎกระทรวง เกี่ยว

กับการพิจารณาเรื่องรองทุกขไว จึงตองนํากฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม ตามขอ ๖ ทวิ วรรคแปด๕๑ และขอ ๑๐ 

                                                 
๕๑ กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ขอ ๖ ทวิ            ฯลฯ   ฯลฯ  
(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๘

วรรคหนึ่ง๕๒ ของกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙)ฯ แกไขเพิ่มเติมฯ จึงตองนําขอ ๑๔๕๓ และขอ ๑๕๕๔ 

ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ วาดวยการรองทุกขและพิจารณาเรื่องรองทุกขฯ มาใชบังคับ 

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๕๑ หนา ๕๗) 

อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีหนาที่พิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน และการรองทุกข และมีหนาที่ชวย ก.ม. ปฏิบัติการตามที่ ก.ม. มอบ
หม ายและ ให ค วาม เห็ น แก รัฐม นต รี ว าก า รทบ วงมห าวิ ท ย าลั ย แล ะปลั ด ทบ วงมห าวิ ท ย าลั ย 
ตามที่รัฐมนตรีวาการทบวงวิทยาลัยหรือปลัดทบวงมหาวิทยาลัยปรึกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ   
๕๒ กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  ขอ ๑๐ การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุและ 
การแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย  
การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ  และการรองทุกขของขาราชการพลเรือน  
ซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎทบวงนี้  การใดที่มิไดกําหนด
ไวในกฏทบวงนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ 
ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ   
๕๓ - ๕๔ กฎ  ก.พ . ฉบับที่ ๑๗ (พ .ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตอง 

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ ๑๔ เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ตามขอ ๖ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว 

(๑) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น

ถูกตองตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น 

ไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น หรือ 

ใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย  

(๓) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น

ถูกตองตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามกฎหมาย 

 

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๕๙

และเมื่อตามขอ ๑๐ วรรคสอง๕๕ ของกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙)ฯ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎ

ทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ฯ กําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวงหรือ

อธิบดีเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีแลว

แตกรณี  แตการดําเนินงานของสถาบันฯ ไดแบงสวนราชการภายในออกเปนคณะตาง ๆ โดยมี

คณบดีเปนผูบังคับบัญชาตามนัยมาตรา ๒๒๕๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 

พ.ศ. ๒๕๒๘  ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ราชการของคณบดีอยูภายใตบังคับบัญชาของอธิการบดี  

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๕๓ – ๕๔ หนา ๕๘) 

 (๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย 

และมีความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน 

การประชุมดวย 

ขอ  ๑๕ เมื่อ  อ .ก .พ . จังหวัด  อ .ก .พ . กรม  หรือ  อ .ก .พ . กระทรวง ไดมีมติตามขอ  ๑๔ แลว  

ให ผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  ส่ังหรือปฏิบัติให เปนไปตามมตินั้น 

ในโอกาสแรกที่ทําได ในกรณีที่ มีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได  

และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
๕๔  

๕๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ขอ ๑๐  ฯลฯ   ฯลฯ 

ภายใตบังคับวรรคสาม ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ

ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับนั้น ใหบรรดาอํานาจหนาที่

ของ ก.พ. เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ม. ใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เปนอํานาจหนาที่ 

 ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ใหอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

พลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๒๔ และใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัด  

ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  

หรืออธิการบดี แลวแตกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕๖ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา  ๒๒ ในคณะ  ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของคณะ และอาจมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติราชการแทนคณบดีตามที่คณบดีมอบหมาย  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๐

การปฏิบัติหนาที่ราชการของคณบดีจึงเปนองคาพยพในการทํางานของอธิการบดี  ดังนั้น  

เมื่อ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจําสถาบันฯ มีมติเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขของผูฟองคดีวา  

หากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีตําแหนงหัวหนางานในระดับเดียวกันกับผูฟองคดีวาง  

ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาผูฟองคดีเปนลําดับแรกกอนที่จะพิจารณาขาราชการรายอื่นๆ  

คณบดีและอธิการบดีจึงมีหนาที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมติดังกลาว  ดังนั้น การที่คณบดี 

ไดเสนอชื่อบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนงเมื่อตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการวางลง และอธิการ

บดีซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมส่ังใหคณบดีทบทวนเพื่อใหเปนไปตามมติของ อ.ก.ม. 

อุทธรณและรองทุกข แตกลับเสนอเรื่องแตงตั้งบุคคลดังกลาวไปยัง อ.ก.ม. สถาบันฯ จน อ.ก.ม. 

สถาบันฯ มีมติใหคณบดีทบทวนการแตงตั้งดังกลาวเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมติของ อ.ก.ม. 

อุทธรณ และรองทุกขฯ  จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

เมื่อการละเลยดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๕๐) 
 
 การที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ตรงกับ
ตําแหนงหนาที่ตามสายงานและในเวลาราชการปกติ แมจะทําใหผูไดรับมอบหมายตอง
ปฏิบัติงานมากขึ้น ถือไดวาเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดรับมอบ

หมายใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยสงเสริมสุขภาพ และตอมาผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ ในหนวยบริการรักษาพยาบาลเพิ่ม ข้ึนจากเดิม  ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกลั่นแกลง 

ของผูบังคับบัญชาทําใหตองทํางานหนักขึ้นกวาเจาหนาที่อ่ืนอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

จึงได รองทุกขตอ  อ .ก .ม . ซึ่ งพิจารณาแลวมีมติยกคํารองทุกข  ผูฟ องคดีจึงฟองตอศาล 

ขอใหเพิกถอนมติดังกลาว   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขออางของผูฟองคดีที่วาถูกผูบังคับบัญชา 

กลั่นแกลงโดยการมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ในหนวยบริการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนนอก

เหนือจากงานในหนาที่ในหนวยสงเสริมสุขภาพ ทําใหผูฟองคดีตองทํางานหนักมากขึ้น ในขณะที่เจา

หนาที่ของหนวยบริการรักษาพยาบาลซึ่งเปนพวกพองกับผูบังคับบัญชาทํางานนอยลง และ 

ผูฟองคดีเห็นวาที่ตองมอบหมายงานใหผูฟองคดีเพิ่มเติมจากงานปกติ เพราะผูบังคับบัญชา 

ปลอยปละละเลยใหพวกพองละทิ้งหนาที่ไปทําธุรสวนตัวหรือเมาสุราในระหวางปฏิบัติงานหรือ

แอบหลับจนมีผูใชบริการรองเรียนนั้น ศาลเห็นวาผูฟองคดีดํารงตําแหนงพยาบาล การทีผู่บงัคบับัญชา

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๑

มอบหมายงานโดยใหผูฟองคดีชวยจายยาในหนวยบริการรักษาพยาบาลดวยนั้น เปนการมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานที่ตรงกับตําแหนงตามสายงานและเปนการมอบหมายใหปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

จึงเปนการมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายแลว มติ อ.ก.ม. ที่ให 

ยกคํารองทกุขจึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๐) 
 

 การกระทําทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายตองกระทําโดยเจาหนาที่ 
ผูมีอํานาจ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดตัวเจาหนาที่ผูทรงอํานาจกระทําการทางปกครอง
เร่ืองใดไวเปนการเฉพาะแลว การกระทําทางปกครองในเรื่องดังกลาวตองกระทําโดยเจา
หนาที่ผูนั้น เจาหนาที่ อ่ืนแมจะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนผูมีอํานาจเหนือเจาหนาที่ 
ผูนั้นก็ไมอาจกระทําการในเรื่องนั้นได 
  การที่ผูบังคับบัญชาออกคําสั่งใหเจาหนาที่ในหนวยงานรายใดรายหนึ่ง 
ตองกระทําการบางอยางในลักษณะพิเศษแตกตางจากบุคคลอื่นโดยไมมีเหตุผลที่ควร 
คาแกการรับฟง ยอมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 ในคดีที่ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ใชอํานาจ 

ตามมาตรา ๑๙๕๗ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  

ประกอบขอ ๑๑๕๘ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา วาดวยการลาของขาราชการ 

ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกคําสั่งใหที่ปรึกษาประจําสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

                                                 
๕๗ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๑๙  ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนขาราชการรัฐสภา

สามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

บรรดาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และใหประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการและ 

การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามกฎหมาย 

วาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภาและกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  
๕๘ ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา วาดวยการลาของขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ขอ ๑๑ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการ

ในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบนี้ หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได    

ในกรณีจําเปน เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราช

การ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่

เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวัน เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๒ 

ชาติ (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๑๑ ชช.) (ผูฟองคดี) ลงนามปฏิบัติราชการทั้งเวลามาและ

เวลากลับที่ ห องทํ างานของผู ถูกฟ องคดีทุกวัน  ซึ่ งผูฟ องคดี เห็นวา เปนคํ าสั่ งที่ ไม ชอบ 

ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขณะเกิดกรณีพิพาท ผูฟองคดีไดรับคําสั่งแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (เจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน  ๑๑ ชช.) ซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ  สังกัดสํานักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมีผูถูกฟองคดีเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการ 

และบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเนื่องจากมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหบรรดาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  

เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อมาตรา ๑๖๕๙ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดใหคณะกรรมการฝายรัฐสภามีอํานาจกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการลาหยุดราชการของขาราชการฝายรัฐสภา  ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑ

เกี่ยวกับวันเวลาทํางาน วันหยุดตาง ๆ และการลาหยุดราชการของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๙ 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ

มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติไมไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวันเวลาทํางานของขาราชการสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไวเปนการเฉพาะ จึงตองนําหลักเกณฑที่คณะกรรมการขา

ราชการฝายรัฐสภากําหนดขึ้น  มาใชบังคับกับขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  โดยอนุโลม ซึ่งตามขอ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  

วาดวยการลาของขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดวา ใหจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการในสังกัด หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการก็ได กรณีจําเปน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการหรือ 

วิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได  

                                                 
๕๙ พระราชบัญญัติขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา  ๑๖ วันเวลาทํางานและการลาหยุดราชการของขาราชการฝายรัฐสภาให เปนไป 

ตามที่ ก.ร. กําหนด  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๓ 

ดังนั้น ผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งใหมีการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ในสวนของขาราช

การสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงมิใชอํานาจของผูถูกฟองคดี แตเปน 

อํานาจหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

และเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตาม 

นัยมาตรา ๒๐๖๐ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พ .ศ . ๒๕๔๒  

ประกอบกับขอ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา วาดวยการลาของขาราชการ

ฝายรัฐสภาฯ แมผูถูกฟองคดีจะอางวามีอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตการใชอํานาจก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว การออกคําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีจึงเปนการออกคําสั่ง

โดยไมมีอํานาจ และเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  นอกจากนั้น เมือ่ขอเทจ็จริงรับฟงไดวาผูถกูฟองคดี

มีคําสั่งใหเฉพาะผูฟองคดีเทานั้นที่จะตองลงนามปฏิบัติราชการทั้งเวลามาและเวลากลับ 

ที่หองทํางานของผูถูกฟองคดีทุกวัน โดยขาราชการอื่นรวมทั้งผูไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแทนผูฟองคดี ไมไดรับคําสั่งใหถือปฏิบัติเชนเดียว

กับผูฟองคดี  การออกคําส่ังของผูถูกฟองคดีจึงมี ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ ไม เปนธรรม 

ตอผูฟองคดี อีกประการหนึ่งดวย พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๒๙/๒๕๔๙) 
 
  การที่กฎหมายวาดวยสถาบันราชภัฏกําหนดใหอธิการบดีปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันราชภัฏ นั้น  
หมายความวาใหอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในสวนที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสถาบัน
ราชภัฏเทานั้น สําหรับอํานาจในการบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูนั้น กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูกําหนดใหเปนอํานาจเฉพาะของเลขาธิการฯ มิใชการใชอํานาจ

                                                 
๖๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ขึ้นตรงตอประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ โดยจะใหมีรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ดวยก็ได  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๔ 

เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสถาบันราชภัฏที่อธิการบดีจะมีอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสถาบันราชภัฏได 
   ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครู ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘  

ขอลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกําแพงเพชร แตไมไดรับ

เลือกตั้ง จึงยื่นหนังสือถึงอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพื่อขอกลับ 

เขารับราชการในตําแหนงเดิม  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

การขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดี ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณาแลวมีมติไมรับผูฟองคดีกลับ

เขารับราชการและมีความเห็นวาควรใชอัตราที่มีอยูบรรจุบุคคลที่มีคุณวุฒิตรงกับความตองการ

และความขาดแคลนของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รายงานผลการพิจารณาดัง

กลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ  เดิม ) 

(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีคําสั่งไมรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ   

ผูฟองคดีจึงฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผูฟองคดีกลับ 

เขารับราชการ  

   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา ๔๒ (๒)๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติวาการบรรจุและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงิน

เดือนในระดับ ๙ และระดับ ๘ ใหอธิบดีโดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  

ซึ่งกรณีนี้ไดแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเมื่อผูฟองคดียื่นคําขอกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 

ตอผูถูกฟองคดีที่  ๒ ผูถูกฟองคดีที่  ๒ จะตองสงเรื่องดังกลาวไปให ผูถูกฟองคดีที่  ๑ โดย 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองปฏิบัติตามวิธีการที่ ก.ค. กําหนด กลาวคือ จะตองตรวจสอบเอกสารและ

ประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดีเปนการกระทําโดย 

                                                 
๖๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
มาตรา  ๔๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการและการแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู  

ใหผูมีอํานาจตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๙ และระดับ ๘ ใหอธิบดี 

โดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๕ 

ไมมีอํานาจ อีกทั้งคําสั่งดังกลาวมิไดอางฐานอํานาจในการแตงตั้ง แมวาพระราชบัญญัติสถาบัน 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๓๓๖๒ บัญญัติใหอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาสถาบัน

ราชภัฏเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันราชภัฏ และอธิการบดีจะมอบหมายใหรองอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนก็ไดนั้น หมายถึงกิจการทั่วไปของสถาบันราชภัฏ มิไดหมายความวาอธิการบดี

สามารถใชอํานาจซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๒  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดดวย และอํานาจในการแตงตั้งผูขอกลับ

เขารับราชการก็มิใชการใชอํานาจเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสถาบันราชภัฏแตอยางใด  ดังนั้น  

การที่ผูถูกฟองคดีที่  ๒ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขารับราชการ 

ของผูฟองคดีโดยไมมีอํานาจ จึงเปนการสรางหลักเกณฑการรับผูขอกลับเขารับราชการขึ้นมาใหม 

ใหแตกตางไปจากหลักเกณฑที่ ก.ค. กําหนด อีกทั้งเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน จึงเปนการ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาและมีมติไมรับผูฟองคดี

กลับเขารับราชการ จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๘/๒๕๔๘) 
  
 ขาราชการซึ่งถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  แตตอมา  
ผูมีอํานาจตามกฎหมายวินิจฉัยวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและมีคําสั่งใหกลับ 
เขารับราชการ หนวยงานเจาสังกัดจะตองจายเงินเดือนในระหวางที่มิไดปฏิบัติราชการให
แกขาราชการผูนั้นภายในเวลา ๑ ป นับแตวันที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีคําวนิจิฉยัวาเปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายตามนัยขอ ๖๖๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจาย

                                                 
๖๒ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

มาตรา ๓๓ ใหอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบัน

และอธิการบดีจะมอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนก็ได 
๖๓ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการ ซึ่งถูกส่ังใหออก ปลดออกหรือ 

ไลออกจากราชการ โดยไมชอบดวยกฎหมายและขาราชการซึ่งถูกส่ังใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ

แลว ตอมาไดรับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ขอ ๖ การจายเงินเดือนระหวางที่มิไดมาปฏิบัติราชการตามขอ ๔ หรือขอ ๕ ใหกระทรวงทบวง กรม 

เจาสังกัดที่ส่ังลงโทษพิจารณาสั่งจายใหภายในเวลา ๑ ป นับแตวันที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายไดวินิจฉัยวา 

เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือวันที่ไดรับการยกโทษ หรือวันที่รัฐมนตรีเจาสังกัดวินิจฉัยวาใหจายเงินเดือน

ระหวางที่มิไดมาปฏิบัติราชการได แลวแตกรณี  

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๖

เงินเดือนใหแกขาราชการซ่ึงถูกสั่งใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการโดย 
ไมชอบดวยกฎหมายฯ หากจายเงินเดือนใหเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว ยอมเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรและอาจเปนการกระทําละเมิดตอขาราชการดังกลาว 
 ในคดีที่ผูฟองคดีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลและ

ตอมากระทรวงยุติธรรม (ผูถูกฟองคดี) ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราช

การเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูฟองคดีจึงรองทุกขตอ ก.พ. ซึ่ง ก.พ. 

พิจารณาแลวเหน็วาผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งตอมานายกรัฐมนตรีพิจารณา 

สั่งการใหผูถูกฟองคดีสั่งยกเลิกคําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการและสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับ

ราชการ ตามมติของ ก.พ. ผูฟองคดีเห็นวาตนควรไดรับเงินเดือนในระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราช

การ จึงติดตอขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี แตไดรับคําตอบซึ่งไมเปน 

ที่พอใจ จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหจายเงินดังกลาวแกผูฟองคดีพรอมทั้งชดใชคาเสียหาย   

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  เมื่อปรากฏวาในระหวางการพิจารณาคดีของ

ศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีสั่งจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีและโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 

ของผูฟองคดีแลว คดีจึงมีประเด็นมาสูการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเพียงวา การกระทํา 

ของผูถูกฟองคดีในการจายเงินเดือนดังกลาวเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลา

ชาเกินสมควรหรือไมและตองรับผิดตอผูฟองคดีเพียงใด  ศาลเห็นวา เมื่อกระทรวงยุติธรรม  

(ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ใหยกเลิกคําส่ังดังกลาวและใหผูฟองคดี

กลับเขารับราชการ ผูถูกฟองคดีจึงตองพิจารณาสั่งจายเงินเดือนในระหวางมิไดมาปฏิบัติราชการ

ใหแกผูฟองคดีใหเสร็จส้ิน ภายใน ๑ ป นับจากวันที่ผูมีอํานาจพิจารณาตามกฎหมายวินิจฉัยวาคํา

ส่ังใหออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งในที่นี้คือวันที่มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 

กลาวคือ ผูถูกฟองคดีจะตองจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

ตามขอ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการ ซึ่งถูกสั่งใหออก 

ปลดออก หรือไลออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมายและขาราชการซึ่งถูกสั่งใหออก ปลด

ออก หรือไลออกจากราชการแลวตอมาไดรับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘  เมื่อผูถูกฟองคดีไมได

ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาวจึงถือวาผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรและเปน

การผิดนัดชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีคดีตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อันเปนวันครบกําหนด ๑ 

 



 

สพร/แนวทางการปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

๖๗ 

ปนับจากวันกลับเขารับราชการ ผูถูกฟองคดีจึงยังคงตองชดใชดอกเบี้ยของเงินเดือนดังกลาวใหแก

ผูฟองคดีในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ตามมาตรา ๒๒๔๖๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

นับแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันผิดนัดจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่ผู

ถูกฟองคดีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/
๒๕๕๐) 
 

                                                 
๖๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดกึ่งตอป ถาเจาหนี้ 

อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย  ก็ใหคงสงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น 

ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด 

การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได  

 



ประธานคณะทํางาน 
นางสมฤดี  ธัญญสิริ   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 
 

คณะทํางาน 
นายบุญชัย  สิงหโต   พนักงานคดีปกครอง ๘  

นายพัสกร วรรณโชติ   พนักงานคดีปกครอง ๖ว 

นายสุเมธ ธีระวัชรมาศ   พนักงานคดีปกครอง ๔ 

นายวิโรจน รูปสมศรี   พนักงานคดีปกครอง ๔ 
 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
นายพัสกร วรรณโชติ   พนักงานคดีปกครอง ๖ว 

นายสุเมธ ธีระวัชรมาศ   พนักงานคดีปกครอง ๔ 
 

ผูพิมพ 
นางสาวทิพวรรณ  เมธานิมิตพงศ  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๒ 
 

 


