
 

เเอกสารประกอบการบรรยายอกสารประกอบการบรรยาย  

โครงการอบรม เรื่อง 

“หลกัปฏบิตัริาชการที่ดีเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลส าหรบัเจา้หนา้ที่ของรฐั” 

 

 
 

หลักปฏิบัติราชการที่ดีหลักปฏิบัติราชการที่ดี  
จากแนวค าพิพากษาของศาลปกครองจากแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง  

  
โดย.. นายอดุล จันทรศักดิ์ 

อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี 
 

 
วนัองัคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชมุ ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชัน้ ๑ ส านักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบรุี 

จดัโดย..  วิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง ส านักงานศาลปกครอง 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&um=1&hl=th&biw=1280&bih=521&tbm=isch&tbnid=qIFepkLltQcAxM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=598848&docid=YehDFQ4qQq9veM&w=311&h=420&ei=XKFcTvb9JcnprQeS5L2sDw&zoom=1


สารบัญ 

วิชา “หลักปฏบิัติราชการที่ดีจากแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง” 
 

ล าดับที ่ เร่ือง คดีหมายเลข หน้า 
๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

ค าพิพากษา (อุทธรณ์) 
คดีหมายเลขด าท่ี อ. ๒๑๒/๒๕๔๖ 
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๙/๒๕๔๙ 

ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๑ 
 

๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๑๓๐๐/๒๕๔๕ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓๙/๒๕๔๖ 

ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

๕๒ 
 

๓ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๑๗๐๒/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๙๕/๒๕๕๒ 

ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๒ 

๑๐๐ 
 

๔ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

ค าพิพากษา (อุทธรณ์) 
คดีหมายเลขด าท่ี อ. ๙๖๔/๒๕๕๒ 
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๙/๒๕๕๔ 

ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๑๒๓ 
 

๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าส่ังไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๘๕๑/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๖๙๙/๒๕๕๐ 
ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๑๖๘ 
 

๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าส่ังไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๙๑๒/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๗๓๙/๒๕๕๐ 
ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๑๗๓ 
 

๗ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าส่ังทุเลาการบังคับและก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

ก่อนการพิพากษา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๑๑๘๓/๒๕๕๐ 

ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

๑๘๒ 
 

 

 



ล าดับที ่ เร่ือง คดีหมายเลข หน้า 
๙ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๑๐๕๔/๒๕๕๒ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๔๓/๒๕๕๕ 

๑๙๖ 
วันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

๑๐ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ออกค าส่ังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา) 

ค าส่ัง 
ค าร้องท่ี ๙๘/๒๕๕๒ 
ค าส่ังท่ี ๒๓๖/๒๕๕๒ 

๒๓๒ 
วันที่ ๒๘ 
เมษายน 
๒๕๕๒ 

๑๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๒๘/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๘๓/๒๕๕๕ 

๒๔๕ 
วันที่ ๒๕ 
ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

๑๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

ค าพิพากษา (อุทธรณ์) 
คดีหมายเลขด าท่ี อ.๑๗๒๗/๒๕๕๕ 
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๙/๒๕๖๓ 

๒๖๘ 
วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๑๓ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

ค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าท่ี ๕๖๒/๒๕๔๔ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๕๔๖/๒๕๔๗ 

๒๖๘ 
วันที่ ๒๑ 
เมษายน 
๒๕๔๗ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ (อทุธรณ์) คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๘๙/๒๕๔๙ 
  

  นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์             ผูฟ้้องคดี 
 

  นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ            ผูร้้องสอด 
 

  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ ๑ 

  ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ ๒ 

  คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 

   เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ 

   (กระทรวงการคลัง) ที่ ๓        ผูถ้กูฟ้องคดี 
 

เร่ือง   คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘) 
   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕๗  
    มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๗) 
   พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๑๙) 
   พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๑๑ (๒)  
    มาตรา ๔๒ วรรคสอง มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๗๐  
    วรรคหนึ่ง) 
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
    (ข้อ ๗๘ และข้อ ๑๐๑ วรรคสอง) 
 

  คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการได้เห็นชอบกบัระบบนักบริหาร
ระดบัสงูท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอ และได้เสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาให้น าระบบ
นักบริหารระดบัสงูมาใช้ในราชการพลเรือน ซ่ึงคณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบเม่ือวนัท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี ๑ โดยส านักงาน ก.พ. จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนสามญัเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ 
แจ้งส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือทราบและถือปฏิบติั ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยให้ใช้หลกัเกณฑ์และ
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วิธีการข้างต้น ตัง้แต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยท่ีการฟ้องคดีน้ี 
เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีส่วนราชการต้องถือปฏิบติัในการเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง เม่ือผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนด 
เ ก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ เ ข้าร ับการคัดเ ลือกนักบริหาร ๙ ไม่ เ ป็นไปตาม 
มติคณะรฐัมนตรี แม้การย่ืนฟ้องคดีน้ีจะเป็นการฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวนั 
นับแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การฟ้องคดีน้ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารราชการ
แผน่ดิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองจึงรบัไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรว่า 
จะพิจารณาจากพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะใดของผู้สมคัร และจะใช้วิธีการใด 
ในการประเมินเพ่ือจะทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู้สมัครในต าแหน่งท่ีจะพิจารณาแต่งตัง้  ตลอดจนมีขัน้ตอนการด าเนินการ 
ในการคดัเลือกอย่างไร ซ่ึงถือเป็นรปูแบบ ขัน้ตอน และวิธีการอนัเป็นสาระส าคญั 
ในการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนสามญัเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ 
ท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งระดบั ๙ โดยทัว่ไป การสรรหา
ดงักล่าวจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีต้องการให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ตลอดจนได้นักบริหาร ท่ี มีความรู้และมีทักษะในการบริหารอย่างแท้จริง  
ตามวตัถปุระสงคข์องมติคณะรฐัมนตรี 
  ผู้มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาศาลปกครองชัน้ต้น ต้องเป็น
คู่กรณีซ่ึงถกูผกูพนัโดยค าพิพากษาศาลปกครองชัน้ต้นท่ีจะต้องปฏิบติัตามค าบงัคบั
เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง จ. ไม่ได้เป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถกูฟ้องคดี หรือผู้ร้องสอด  
จึงมิใช่คู่กรณีท่ีจะมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น 
ได้ ส าหรบักรณีท่ี นาง จ. ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีในชัน้อุทธรณ์ค าพิพากษานัน้ 
บุคคลภายนอกท่ีร้องสอดเข้ามาในคดี จะต้องร้องสอดเข้ามาในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองชัน้ต้นเท่านัน้ ไม่อาจร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณี 
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ในชัน้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นได้ ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่ง  
พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การท่ี นาง จ. ร้องสอดเข้ามาในชัน้อทุธรณ์
ค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นต่อศาลปกครองสงูสดุ จึงไม่อาจกระท าได้ 

    
 

  ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือก ตลอดจนค าสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามมติของคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ก าหนดไว้ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับหนังสือของส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ ว ๙ 
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ทั้งการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกราย  
นาย บ. ก็ได้ด าเนินการภายหลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกแล้ว ส่วนรายนาย ช.  
ไม่ปรากฏรายละเอียดการตรวจสอบคุณสมบัติของการฝึกอบรมและสถานภาพการสมัคร
และไม่ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้อยู่ ในบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก 
ทางการบริหารของส านักงาน ก.พ. ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่ก าหนดให้จัดท าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารระดับสูงจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับสูง 
ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยกเว้นให้ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียม 
นักบริหารระดับสูง ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหาร
ระดับสูง และผู้ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก สามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ และยังยกเว้นให้ส่วนราชการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วย 
อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับสูงได้ จึงเป็นการกระท าที่ขัดต่อ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ และได้มีหนังสือขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
แจ้งว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าบันทึกเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจค าชี้ แจง
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ดังกล่าว จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ งยกเลิก 
หลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔๔ และก าหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ต้องมีรายชื่อ
ในบัญชีผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี และ 
ให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๒๖/๒๕๔๔  
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ กับค าสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕  
และให้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี 
กรมสรรพากรใหม่ 
  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ มีเหตุผลและการด าเนินการ 
ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่เห็นชอบในหลักการ 
ให้ส านักงาน ก.พ. น าระบบนักบริหารระดับสูงมาใช้ในราชการพลเรือน หลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม 
และมีรายชื่อในบัญชผีู้มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งแต่อย่างใด 

  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักบริหาร ๙ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนดไว้ตามข้อ ๒.๒.๒ 
ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔  
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งได้ระบุ 
ไว้ชัดแจ้งในประกาศรับสมัครคัดเลือกที่ผู้สมัครได้ทราบก่อนสมัครแล้ว การพิจารณา
คัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า ค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กรมสรรพากร ตามค าสั่งกระทรวงการคลัง  
ที่  ๒๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และค าสั่งที่  ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่  
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร ๙ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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และให้ เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดั งกล่ าวโดยให้มีผลตั้ งแต่วันที่ 
ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นต้นไป 

  ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ อุทธรณ์ว่า หลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ านาจ ก.พ. ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งได้ โดยค านึงถึงคุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ความโปร่งใส ความพร้อม ความเป็นกลางทางการเมือง ความเป็นมืออาชีพ 
และการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง โดยสามารถคัดเลือกบุคคลนอกบัญชี 
นักบริหารได้ซึ่งหมายความถึงสามารถคัดเลือกผู้ที่ผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตรเตรี ยม 
นักบริหารระดับสูง หรือหลักสูตรอื่นที่ ก.พ. รับรอง หรืออาจจะผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารก็ได้ หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓ จึงเป็น
หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ 
เพิกถอนหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙  
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกหลักเกณฑ์และเพิกถอนค าสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันออกค าสั่งนั้น เป็นการไม่ชอบด้วย
หลักการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้เพิกถอนค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่วันมีค าสั่งเป็นต้นไป ทั้งกรณีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
แต่ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ได้ก าหนดให้สั่งให้ออกจากราชการโดยพลันหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันมีค าสั่ง 
และกรณีข้าราชการที่ ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งใด โดยการย้าย โอน เลื่อน  
หากขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามมาตรา ๖๒ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นกลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกันโดยพลัน 
อีกทั้ง กระทรวง ทบวง กรม ต่างได้มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ฉบับข้างต้น และได้มีการแต่งตั้งข้าราชการผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง  
นักบริหารระดับ๙ ไปแล้วเกือบทุกส่วนราชการ ฉะนั้น การเพิกถอนหลักเกณฑ์หรือค าสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการโดยให้มีผลย้อนหลังจึงมีผลกระทบต่อส่วนราชการและข้าราชการที่ได้รับ
การแต่งตั้งซึ่งได้ด าเนินการไปโดยสุจริต 
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  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ อุทธรณ์ว่า หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเพื่ อแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งนักบริหาร ๙ ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้นตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๔๐ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙ ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑  ทั้งนี้ เฉพาะต าแหน่งนักบริหาร ๙  
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่า ก.พ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ข้อ ๒.๓ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. แตกต่างเพิ่มเติมจากหลักการที่ได้รับ 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ก็ไม่มีผลให้หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙  
ซึ่งออกโดยชอบตามกฎหมายแล้วต้องเสียไปแต่อย่างใด อีกทั้งการฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ 
เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่ งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหาร ๙ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ดังกล่าว ข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓ นั้น 
เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลได้ เนื่องจากหนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎ 
ซึ่งออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุด และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้น
ระยะเวลาฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งมิใช่กรณีเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นที่ศาลจะรับ
ไว้พิจารณาได้ ส่วนกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟ้องคดี
มิได้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบเรื่อง อันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดี
มิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และมิได้ฟ้องคดีภายในก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเช่นเดียวกัน ส่วนที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๒๖/๒๕๔๔  
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ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และค าสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕  
ก็เป็นค าวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
  ศาลปกครองสู งสุดวินิ จฉัยว่ า  คดีมีประเด็นที่ จ ะต้องวินิ จฉัย  รวม  
๖ ประเด็น ดังนี ้
  ประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจรับค าฟ้องในข้อหาที่ขอให้ 
เพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหาร ๙ (นักบริหาร ๙) ไว้พิจารณาได้ เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
ส านักงาน ก.พ. อันมีลักษณะเป็นกฎที่มิได้ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี  และไม่อยู่ ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 
  ประเด็นที่สอง การฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ก็ตาม เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
เป็นหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติในการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งในระดับสูง หากศาลรับคดีนี้ไว้พิจารณาก็จะเป็นประโยชน์แก่การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.  
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นรับค าฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว  
ส่วนกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามค าสั่งกระทรวงการคลัง  
ที่  ๒๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และค าสั่งที่  ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่  
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นั้น เมื่ อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบกระบวนการคัดเลือกและ 
การแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๔๕ ตามล าดับแล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการร้องทุกข์อย่างช้าที่สุด
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ต่อ ก.พ. เพี่อขอให้เพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ จึงเป็นการร้องทุกข์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้เหตุแห่งการร้องทุกข์ ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ จึงถือได้ว่า 
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ผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ 
เสี ยหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ ง  พ .ร .บ .  จั ดตั้ งศาลปกครองฯ แล้ ว  
และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอทราบผล
การพิจารณา และส านักงาน ก.พ. มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบว่า เรื่องร้องทุกข์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ  
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เมื่ อวันที่  
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ 
ศาลปกครองช้ันต้นรับค าฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณา จึงชอบแล้ว 
  ประเด็นที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ได้ออกประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ (กระทรวงการคลัง)  
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยประกาศดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกสรรว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ จะพิจารณาจากพฤติกรรมหรือคุณลักษณะใดของผู้สมัคร และ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะใช้วิธีการใดในการประเมินเพื่อจะทราบถึงความรู้ ความสามารถ  
และความเหมาะสมของผู้สมัครในต าแหน่งที่จะพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนมีขั้นตอน
ด าเนินการในการคัดเลือกอย่างไร เพื่อให้ผู้สมัครได้รับทราบล่วงหน้า จัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสารที่แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครได้ 
อย่างสมบูรณ์ประกอบใบสมัครต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะของผู้บริหาร
และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ต่อไป ซึ่งหลักเกณฑ์และขั้นตอนในข้อ ๒.๒.๒ 
เป็นรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระส าคัญในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การสรรหา 
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนได้นักบริหารที่มีความรู้และมีทักษะในการบริหาร
อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า 
ประกาศรับสมัครในข้อ (๗) ก็ดี หรือตามข้อ (๘) ก็ดีได้ก าหนดให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งผู้สมัคร 
จะต้องแสดงสมรรถนะทางด้านการบริหาร วิสัยทัศน์  ความคาดหวัง เป้าหมาย  
แนวทางการด าเนินงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ท าให้ 
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ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่ามีหลักเกณฑ์ 
ในการเลือกสรร วิธีการในการประเมินและขั้นตอนในการคัดเลือกอย่างไรแล้วนั้น ข้อความ
ตามตัวอย่างประกาศรับสมัครที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนดไว้เป็นแนวทางในเอกสารที่ส่งมาด้วย
ท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ นั้น 
มิใช่เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกสรร วิธีการในการประเมินและขั้นตอน 
การคัดเลือกตามข้อ ๒.๒.๒ ของส านักงาน ก.พ. ดังกล่าวแต่อย่างใด ค าอุทธรณ์ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อาจรับฟังได้ 
  ประเด็นที่สี่ ข้อ ๒.๖ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ 
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน ๓ ชื่อ ต่อ ๑ ต าแหน่ง พร้อมทั้งระบุเหตุผลของ
ความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละต าแหน่งเพื่อเสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พิจารณาแต่งตั้ง เมื่อข้อเท็จจริงฟัง 
ได้ว่า ในส่วนของของกรมสรรพากรมีผู้ยื่นใบสมัครเองจ านวน ๕ ราย ได้แก่ นาย ส. ผู้ฟ้องคดี 
นาง อ. นาง ป. และนาย ศ. ซึ่งขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นผู้อ านวยการกองเพียง ๑ ปีเศษ 
และผู้ที่กรมสรรพากรเสนอชื่อ จ านวน ๕ ราย ได้แก่ นาง จ. นาย ช. นาย ว. นาย พ.  
และนาย บ. โดยที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาและมีมติสมควรแต่งตั้ง 
ผู้ที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากรตามล าดับ ดังนี้ (๑) นาง จ. (๒) นาย ช. 
(๓) นาย ว. และ (๔) นาย บ. โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ด าเนินการคัดเลือก
ผู้สมัครที่เหมาะสมไม่เกิน ๓ ชื่อ ต่อ ๑ ต าแหน่ง และไม่ได้ระบุเหตุผลของความเหมาะสม
ของบุคคลในแต่ละต าแหน่งเพื่อเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแต่งตั้งตามข้อ ๒.๖  
แต่อย่างใด จึงเป็นการด าเนินการคัดเลือกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ ๒.๖ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔๔ ดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาชื่อของบุคคลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นสมควร
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร (นักบริหาร ๙) ปรากฏว่าเป็นบุคคล 
ที่กรมสรรพากรเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจ านวน ๒ ราย คือ นาย ช. และนาย บ. เป็นผู้ที่ไม่มี 
ชื่ออยู่ในบัญชีผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารตามเจตนารมณ์ของนโยบาย
ในการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า 
นาย บ. ซึ่งเป็นบุคคลที่กรมสรรพากรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก นั้น ฝ่ายเลขานุการของ 
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ได้ลงชื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรายนี้เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่ได้มีการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปแล้วตั้งแต่วันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ อันแสดงให้เห็นได้ว่าฝ่ายเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับรอง
ต่อที่ประชุมว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โดยที่ยังไม่ได้รับใบสมัครอันมีลักษณะ 
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครรายนี้ จนได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี
กรมสรรพากร จากพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเชื่อว่าการด าเนินการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร (นักบริหาร ๙) ครั้งนี้ 
ได้มีการก าหนดตัวบุคคลที่สมควรแต่งตั้งไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว อันไม่เป็นธรรม 
แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครด้วยตัวเองรายอื่น ข้ออ้างในการอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ว่า
การคัดเลือกเป็นไปโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงฟังไม่ขึ้น  ดังนั้น เมื่อการด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร  
(นักบริหาร ๙) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตาม
ส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงท าให้ 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามค าสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ ๒๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และค าสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๔๕ 
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย 
  ประเด็นที่ห้า การด าเนินการคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และการมีค าสั่ง
แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย 
ในประเด็นที่สี่  นั้น เป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติว่า ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจพิจารณา
ทางปกครองใดมีการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจ
หน้าที่ และเมื่อพิจารณามาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติ 
ว่า ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนค าสั่งโดยให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้
เพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ (รองอธิบดี) 
กรมสรรพากร ตามค าสั่งกระทรวงการคลังที่ ๒๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ 
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และค าสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่ง
แต่งตั้ง จึงชอบแล้ว 
  ประเด็นที่หก โดยที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ. น าระบบ 
นักบริหารระดับสูงมาใช้ในราชการพลเรือน โดยส านักงาน ก.พ. จะเป็นผู้จัดท าบัญชีของ 
ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดั บสูง และผ่าน 
การประเมินสมรรถนะของนักบริหารใน ๔ ด้าน คือ ความรอบรู้ในการบริหาร การบริหาร
อย่างมืออาชีพ การบริหารคน และการบริหารระบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้ที่ผ่านการประเมิน
ดังกล่าวข้างต้นจะมีชื่ออยู่ในบัญชีนักบริหาร ซึ่งมีอายุ ๒ ปี และเมื่อต าแหน่งนักบริหาร ๙ 
ว่างลง กระทรวงแจ้งจ านวนต าแหน่งที่ต้องการแต่งตั้งมายังส านักงาน ก.พ. ให้ส านักงาน 
ก.พ.  ส่ งรายชื่ อข้ าราชการของกระทรวงที่ มี อยู่ ในบัญชี ให้กระทรวงพิจารณา 
แต่คณะกรรมการคัดเลือกอาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อสรรหาชื่อผู้ที่เหมาะสมได้อีก เช่น  
รับสมัครจากภายนอกกระทรวง หรือคนภายนอกระบบราชการ และคณะกรรมการ 
พิจารณาแต่งตั้ งนักบริหาร ๙ ของกระทรวงท าการคัดเลือกและจัดอันดับ ๓ ชื่อ  
ต่อการแต่งตั้ง ๑ ต าแหน่งเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ นอกเหนือจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
โดยส่วนที่เพิ่มเติม คือ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง 
หรือผู้ที่ส่วนราชการระดับกรมที่ต าแหน่งว่างเสนอชื่อให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ส่วนราชการละ ๑ – ๒ ชื่อ มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วย ท าให้ข้าราชการ 
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรอง หรือผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อจากส่วนราชการระดับกรมที่ต าแหน่งว่างไม่จ าต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ
หลักการทางบริหาร และได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินมีสิทธิที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ได้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ในหน้าที่ของ ก.พ. เห็นว่า แผนการด าเนินการใช้ระบบผู้บริหารระดับสูงที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักการให้มีระบบผู้บริหารระดับสูง 
ก็อาจ เสนอขอให้คณะรั ฐมนตรีพิ จารณาทบทวนเพื่ อความเหมาะสมต่ อไปได้  
เมื่อคณะรัฐมนตรีมิได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นประการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑  
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จึงไม่อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสรรผู้บริหารระดับสูง กลุ่มที่ ๑  
(นักบริหาร ๙) ให้แตกต่างไปจากหลักการที่เป็นสาระส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
เป็นนโยบายได้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง 
นักบริหาร ๙ จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับสูง 
และผ่านการประเมินสมรรถนะของนักบริหาร ๔ ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าไว้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านั้น การที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดเพิ่มเติมให้ผู้ที่ผ่านการอบรม 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง รวมทั้งให้ส่วนราชการที่มีต าแหน่งว่างสามารถ
เสนอชื่อให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
นักบริหารระดับสูง (ผู้บริหาร ๙) ตามข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ได้นั้น จึงเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสรรผู้บริหารระดับสูงกลุ่มที่ ๑ (นักบริหาร ๙) ไม่ชอบด้วย
มติคณะรัฐมนตรี และการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่มีชื่อ
อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ ตามประกาศ
ส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔  ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ๙ ในข้อ ๒.๓.๒ และ 
ข้อ ๒.๓.๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม จึงไม่อาจรับฟังได้  
แต่อย่างไรก็ดี หากศาลปกครองสูงสุดจะก าหนดให้มีการเพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนั กบริหาร ๙ ข้อ ๒.๓.๒ และ 
ข้อ ๒.๓.๓ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์นี้ตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ย่อมมีผลกระทบต่อข้าราชการพลเรือนรายอื่นที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยอาศัย
หลักเกณฑ์เดียวกันและมิได้มีส่วนได้เสียในคดีนี้ รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการโดยรวมได้ 
  ส่วนกรณีที่ นาง จ. ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีนี้ และร้องสอดเข้ามา 
ในคดีในชั้นอุทธรณ์ค าพิพากษา โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลของการปฏิบัติ
ตามค าพิพากษาและไม่ได้รับความเป็นธรรม และศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งรับอุทธรณ์ไว้
พิจารณา ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ค าพิพากษาศาลปกครองผูกผันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
ค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
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กลับหรืองดเสีย ประกอบกับข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ก าหนดให้ ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในการยื่นค าอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์จะต้องยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น  
ดังนั้น ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จึงต้องเป็นคู่กรณี 
ซึ่ งถูกผูกพันโดยค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ จะต้องปฏิบัติตามค าบั งคับ 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง จ. ไม่ได้เป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี หรือผู้ร้องสอด จึงมิใช่
คู่กรณีที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ ส าหรับกรณีที่  
นาง จ. ได้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีในชั้นอุทธรณ์ค าพิพากษานั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๔ 
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว เห็นว่า บุคคลภายนอกที่ร้องสอดเข้ามาในคดี จะต้อง
ร้องสอดเข้ามาในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองช้ันต้นเท่านั้น ไม่อาจร้องสอดเข้ามา
เป็นคู่กรณีในชั้นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ การที่นาง จ. ร้องสอด 
เข้ามาในชั้นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจ
กระท าได้ 
  พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ เพิกถอน 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักบริหาร ๙ ข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ส่วนค าอุทธรณ์และค าร้องสอด
ของนาง จ. ให้ยกอุทธรณ์ และไม่รับค าร้องสอด 

  องคค์ณะ นายธงชัย ล าดับวงศ์ นายพีระพล เชาวน์ศิริ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
นายชาญชัย แสวงศักดิ์ นายวิชัย ชื่นชมพูนุท 
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