
เอกสารส าหรับเผยแพร่ 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (โดยสรุป) 

ชื่อผลงาน    การด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี บ.51/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.32/2561 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  6 มิถุนายน 2559 - 31 สิงหาคม 2561 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
- กฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
- ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 
- แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ,แนวค าวินิจฉัยของส านักงานกฤษฎีกา 
สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
                 คดีปกครองของศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขด าท่ี บ.51/2559 ระหว่างนายช. ผู้ฟ้องคดี 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์        
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า 
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการ
กระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี  ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
                 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อได้รับหมายศาลให้ท าค าให้การ 
แก้ค าฟ้อง ผู้เสนอผลงานได้รับให้เป็นเจ้าของคดี เนื่องจากเป็นผู้วิเคราะห์เสนองานในครั้งท่ีศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาให้รับค าอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดี  โดยขั้นตอนแรกจะต้องนับอายุความวันก าหนด           
ส่งค าให้การ  เพื่อจะได้วางแผนด าเนินการให้ทันต่อระยะเวลาท่ีศาลก าหนด  ต่อมา ต้องให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 มอบอ านาจในการด าเนินคดีและแก้ต่างคดีปกครองแทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินการ เนื่องจาก         
การประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์จะประชุมเดือนละครั้ง จะไม่ทันก าหนดเวลาท่ี           
ศาลก าหนดในการด าเนินคดีในแต่ละครั้ง และทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติมอบอ านาจ
ให้ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคดีนั้น เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการด าเนินคดีและแก้ต่างคดีปกครองแทนคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และให้มีอ านาจพิจารณามอบอ านาจช่วงต่อไปได้  
                เมื่อทางผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 มอบอ านาจให้แล้วนั้น  ผู้เสนอผลงานต้องน าค าฟ้องมาวิเคราะห์            
เพื่อตอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นค าฟ้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เขียนค าฟ้องในลักษณะเป็นประเด็น แต่เขียน
รวมๆ และบางเรื่องก็ซ้ าไปซ้ ามา ซึ่งเป็นการจับประเด็นท่ียากพอสมควร  เพื่อให้การท าค าให้การได้ครบ และ 
จะต้องหาเอกสารอ้างอิงหรือข้อกฎหมายประกอบในเรื่องท่ีวิเคราะห์  อีกท้ัง  จะต้องส่งสรุปข้อเท็จจริงและ 
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เอกสารประกอบ ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องผู้ฟ้องคดี ท้ังหมด ตามล าดับ
เหตุการณ์ และเหตุผลในการคัดค้านประเด็นตามค าฟ้องของผู้ฟ้องคดี  และส าเนาค าให้การ ให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 เพื่อส านักงานปลัดกระทรวงฯ จะต้องส่งเรื่องให้อัยการ
ปกครองจังหวัดพิษณุโลก ท าค าให้การในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1                        
                ซึ่งในคดีดังกล่าวนั้น ผู้เสนอผลงาน เป็นผู้วิเคราะห์เรื่อง  ในครั้งท่ี นายช. อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ  
โดยความเป็นมา ดังนี้ ปี พ.ศ. 2551 นายช. ถูกส่ังลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น นายช. อุทธรณ์ค าส่ัง
ลงโทษ แต่ทาง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่รับค าอุทธรณ์ เนื่องจาก ผู้อุทธรณ์ไม่ลงลายมือ
ช่ือ นายช. จึงน าเรื่องฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ท่ีไม่รับค าอุทธรณ์   ในปี พ.ศ. 2559 ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาให้รับค าอุทธรณ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงต้องน าค าอุทธรณ์ 
ครั้งเมื่อนายช. ได้อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษไว้นั้น มาวิเคราะห์แต่ละประเด็น พร้อมกับส านวนการสอบสวน              
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณา ซึ่งในช่วงระยะเวลานั้น มีการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกิดขึ้นจากค าส่ังหัวหน้า       
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าส่ังมีการเปล่ียนแปลงหลายครั้ง และค าส่ังต่าง ๆ ท่ีปรากฏยังคงคลุมเครือ          
ยังต้องตีความในหลายประเด็น ซึ่งในการท างานช่วงนั้น ยังไม่มีบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์  จึงต้องให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  1 ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   ดังนั้น ผู้เสนอผลงานจะต้องรายงานวิเคราะห์ค าอุทธรณ์ของ            
นายโชคชัยฯ แต่ละประเด็นพร้อมกับส านวนการสอบสวน ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์          
เพื่อพิจารณา  ยกอุทธรณ์ โดยการท างานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายในหลาย ๆ ประเด็น เพราะพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายเฉพาะ และคณะกรรมการฯ มาจากหลายส่วนราชการ อีกท้ัง เป็นคดีวินัยคดีแรกของ
คณะกรรมการฯ ผู้เสนอผลงานต้องช้ีแจงและตอบข้อซักถามในหลาย ๆ ประเด็น และน าวาระเข้าท่ีประชุม
หลายครั้ง   ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีมติยกอุทธรณ์  เมื่อมีมติยกอุทธรณ์ จึงแจ้งให้
นายช. ซึ่ งเป็น ผู้อุทธรณ์ทราบ นายช. ไม่เห็นด้วยกับมติยกอุทธรณ์ จึงฟ้องศาลปกครองพิษณุโลก              
เป็นคดีดังกล่าวขึ้น 
                ในส่วนของเรื่องศาลปกครอง เมื่อส่งให้ส านักปลัดกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอผลงานจะต้อง
ส่งค าให้การพร้อมเอกสารประกอบ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 และได้รับมอบอ านาจจากผู้ฟ้องคดีท่ี 2  ส่งไป
ศาลปกครองพิษณุโลก และส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะผู้บังคับบัญชา  ต่อมา ได้รับค าส่ัง 
เรียกให้ท าค าให้การเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นค าคัดค้านค าให้การ  ผู้เสนอผลงานได้วิ เคราะห์ค าคัดค้าน
ดังกล่าว และจัดท าค าให้การเพิ่มเติมไปยังศาลปกครองพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น ผู้ฟ้องคดีท าค าคัดค้าน
ค าให้การเพิ่มเติม หมายศาลแจ้งเพียงว่า ศาลรับไว้เป็นค าช้ีแจง   ไม่ต้องท าค าให้การเพิ่มอีก  ต่อจากนั้น            
ศาลปกครองแจ้งวันส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลจะด าเนินการพิจารณาคดีดังกล่าว 
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               เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ศาลปกครองพิษณุโลก ได้มีหมายแจ้งค าพิพากษาคดีหมายเลขด าท่ี  
บ.51/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.32 /2561 มีข้อความว่า ด้วยคดีนี้ ศาลปกครองพิษณุโลกมีค าพิพากษา       
ยกฟ้อง เมื่อผู้เสนอผลงานอ่านค าพิพากษาดังกล่าว พบว่า ศาลปกครองพิษณุโลก และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1             
(ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ) มีความเห็นดังท่ีผู้เสนอผลงานช้ีแจงโดยไม่มีความเห็นแย้ง              
ในคดีดังกล่าว  
ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)  
               ไม่มี 
ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผูป้ฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 

    ผู้เสนอผลงานด าเนินงานท้ังหมดในคดีดังกล่าว 
ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

    เป็นผลส าเร็จเชิงคุณภาพ ผู้เสนอผลงานได้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา และผู้มีอ านาจ
พิจารณาตามล าดับพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ประกอบกับ มีความเห็นสอดคล้องกับศาลปกครองพิษณุโลก   
ย่อมแสดงให้เห็นว่า  ได้ด าเนินการถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว 
การน าไปใช้ประโยชน ์

     - เพื่อรักษาช่ือเสียงของทางราชการ และความเช่ือมั่นของประชาชนต่อราชการ กล่าวคือ 
หน่วยงานทางราชการจะด าเนินตามข้อกฎหมายท่ีก าหนด ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกระท าการเอื้อประโยชน์          
แก่พวกพ้อง 

     - เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นกรณีตัวอย่าง  และเป็นแนวทางการพิจารณาในกรณีท่ีเกิดขึ้น           
ลักษณะเดียวกัน 
ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
                ผู้เสนอผลงานในฐานะผู้ท าค าให้การและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลปกครองพิษณุโลก
ท้ังหมดในคดีดังกล่าว จะต้องสรุปและวิเคราะห์ค าฟ้องทุกประเด็นปัญหา จ าต้องอ่านทุกข้อความ           
อย่างรอบคอบ และต้องตอบให้ครบทุกประเด็น หากหลุดประเด็นใด อาจจะท าให้เสียหายได้ และต้องศึกษา
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีแรกที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ถูกฟ้อง ดังนั้น 
จึงต้องให้คณะกรรมการฯ มอบอ านาจให้เขตพื้นท่ี/ศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการเป็นหลักการไว้ในรายงาน    
การประชุม พร้อมท้ัง จะต้องเร่งท าค าให้การเพื่อส่งสรุปข้อเท็จจริงเอกสารประกอบ และเหตุผลในการคัดค้าน
ประเด็นตามค าฟ้องของผู้ฟ้องคดี และส าเนาค าให้การให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ          
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 เพื่อจักส่งให้อัยการปกครองด าเนินการในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1  
                    ขอรับรองว่า  ผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ    

                                                   (ลงช่ือ)        แสงเดือน พรพานิช      
        (นางแสงเดือน  พรพานิช)   
                                                              ผู้เสนอผลงาน                                                                                                             
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