(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558)
“ผู้ทรงอํานาจ” ไม่ ใช้ อาํ นาจ ... การกระทําของ “ผู้รับมอบอํานาจ” จึงไม่ ชอบ !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทําหน้าที่คดั เลือกไม่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ทําให้ผลการคัดเลือกไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
คดีน้ ีถือเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับส่ วนราชการหลาย ๆ แห่งที่ตอ้ งระมัดระวังในการ
ใช้อาํ นาจให้ถกู ต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนที่จะใช้อาํ นาจหรื อมอบหมายให้ผอู้ ื่นใช้อาํ นาจแทนตนนั้นได้มีบทกฎหมายหรื อ
กฎข้อบังคับกําหนดไว้อย่างไรหรื อไม่
ดังเช่นคดีน้ ี เจ้าหน้าที่ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจโดยตรงหรื อเป็ นอํานาจเฉพาะตัว แต่กลับมอบหมายให้ผอู ้ ื่น
ใช้อาํ นาจแทน การใช้อาํ นาจในลักษณะดังกล่าว จะมีผลเป็ นอย่างไร หาคําตอบได้จากคําพิพากษาศาลปกครองในคดีน้ ี
ข้อเท็จจริ งมีวา่ ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สิ บสามคนรับราชการในตําแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับ 7 สังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1) โดยเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นในตําแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับ 8 ว ตามประกาศรับสมัครของอธิ บดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3) แต่ไม่ผา่ นการคัดเลือก จึงได้ร้องทุกข์ต่ออธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ อ.ก.พ.
กระทรวงยุติธรรม แต่กไ็ ม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ต่อมา จึงได้นาํ คดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อ
คําสั่งเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดังกล่าว รวมถึงคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลื่อนข้ าราชการในสั งกัดของกรมสอบสวนคดี พิเศษได้ นาํ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ซึ่ งขณะที่ เกิดข้ อพิพาทนั้น ก.พ. ได้ อาศัยอํานาจตามมาตรา 58 แห่ งพระราชบัญญัติ
ดังกล่ าวกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคล พร้ อมทั้งได้ มีการแจ้ งเวียนให้ ส่วนราชการถือปฏิ บัติตามหนังสื อ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ซึ่ งข้ อ 6 กําหนดให้ อ.ก.พ. กรม เป็ นผู้มีอาํ นาจหน้ าที่
ในการแต่ งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
แต่ในการคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีมติมอบหมาย
ให้อธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมินผลงาน ซึ่ งต่อมา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ออกคําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และ
คณะกรรมการดังกล่าวได้กาํ หนดขั้นตอนการคัดเลือกและประเมินผลงาน ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า การมอบอํานาจให้อธิ บดี
กรมสอบสวนคดี พิเ ศษแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกบุ ค คล ก่ อให้เกิ ดกระบวนการคัดเลื อกและประเมิ นผลงาน
ที่ไม่โปร่ งใส และไม่เป็ นธรรม
ประเด็นปั ญหาในคดีนี้ คือ การที่อธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งข้ าราชการให้ ดาํ รงตําแหน่ งตามข้ อพิพาท เป็ นการกระทําทีช่ อบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อ ก.พ. ได้กาํ หนดให้ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
แต่ งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคล โดยมิ ได้กาํ หนดว่าสามารถมอบหมายหน้าที่ ให้บุ คคลอื่ นทําแทนได้ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ย่อมเป็ นอํานาจหน้ าที่เฉพาะตัว และถือว่ า อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็ นผู้ทรงอํานาจในการ
แต่ งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ อาจมอบหมายอํานาจหน้ าทีใ่ ห้ บุคคลอืน่ กระทําการแทนได้
การที่ อธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิเศษมี ค าํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคลจึ งเป็ นการออกคําสั่ง
โดยปราศจากอํานาจหรื อนอกเหนื ออํานาจ อันมีผลทําให้ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้ น
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ อง ได้แก่ คําสั่งให้ขา้ ราชการรักษาการในตําแหน่ ง และ
คําสั่งเลื่อนข้าราชการ เป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 162/2558)
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คดีน้ ี นอกจากศาลปกครองสู งสุ ดจะได้วางบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีในกรณี ที่มีกฎหมาย
กําหนดให้เป็ นอํานาจเฉพาะตัวแก่เจ้าหน้าที่ให้กระทําการในเรื่ องใด เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจไม่อาจมอบหมายให้ผอู้ ื่นกระทําการ
แทนตนในเรื่ องนั้นได้ ซึ่ งหากใช้อาํ นาจขัดกับหลักการดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายได้ใช้อาํ นาจในเรื่ องนั้น
ย่ อ มทํ า ให้ เ ป็ นการกระทํ าที่ ปราศจากอํ า นาจและไม่ มี ผลในทางกฎหมาย ซึ่ งต้อ งถู ก ยกเลิ ก เพิ ก ถอนในที่ สุ ดแล้ว
ศาลปกครองสู งสุ ดยังได้อธิ บายถึงการกระทําทางปกครองที่อยู่ในความหมายของ “กฎ” ว่า มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
(1) เป็ นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่ งออกโดยองค์กรของรัฐฝ่ ายบริ หารที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายในระดับไม่ต่าํ กว่าพระราชบัญญัติ
และ (2) มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดหรื อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ ฉะนั้น หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคลที่ ก.พ. กําหนดขึ้นเพื่อใช้บงั คับกับส่ วนราชการและข้าราชการในสังกัดส่ วนราชการโดยไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดหรื อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ จึงมีลกั ษณะเป็ นกฎตามมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ งผูอ้ ่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคําพิพากษาดังกล่าว ครับ !
นายปกครอง

