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(คอลัมน์รายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดย นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง)
“การประเมินสมรรถภาพ” เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการของข้าราชการอัยการ
โดยทั่วไปแล้ว ข้าราชการจะเกษียณอายุราชการ หรือที่เรียกกันว่า “ปลดเกษียณ” เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 เว้นแต่ข้าราชการบางตําแหน่งที่จะได้รับข้อยกเว้น โดยมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ต่ออายุให้สามารถรับราชการต่อไปอีกได้ เช่น ในตําแหน่งสมุหราชองครักษ์ ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา
อาวุ โ ส อั ย การอาวุ โ ส และข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ ห รื อ
รองศาสตราจารย์ เป็นต้น
เหตุที่ข้าราชการประเภทดังกล่าวสามารถต่ออายุการรับราชการได้ สืบเนื่องจากปัญหาการ
ขาดแคลนอัตรากําลังในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความ
พร้อมทางด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ ตลอดจนมีการสะสมความรู้และประสบการณ์มาเป็นเวลานานและเคยผ่านงาน
บริหารในระดับสูงมาก่อน จึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการจัดหาอัตรากําลังมาทดแทน
ไม่อาจกระทําได้โดยง่าย ประกอบกับในภาวะปัจจุบัน วิทยาการทางการแพทย์และศาสตร์ต่างๆ ได้มีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก ทําให้มนุษย์มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงยาวนานขึ้นกว่าเดิม ทางราชการจึงประสงค์ที่จะ
อาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของข้าราชการเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการต่ออายุให้รับ
ราชการต่อไปได้แม้จะมีอายุมากกว่า 60 ปี
“อัยการ” เป็นอีกตําแหน่งที่กฎหมายกําหนดให้มีการต่ออายุได้โดยข้าราชการอัยการสามารถ
ดํารงตําแหน่งได้ถึงอายุ 70 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 (กฎหมายที่ใช้
บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท) มาตรา 19 ตรี วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ ข้าราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการ
อาวุ โ สที่ มี อ ายุ ค รบ 65 ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว เป็ น อั น พ้ น จากราชการเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณที่ ข้ า ราชการอั ย การ
ผู้นั้นมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการอัยการที่ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ก็ให้รับราชการต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการอัยการผู้นั้นมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และ
วรรคสอง บัญญัติว่า หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพของข้าราชการอัยการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการอัยการกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่ง
อัยการอาวุโส และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ ก.อ. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอัยการ
ซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสที่จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป และวรรคสอง บัญญัติว่า
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.อ.
กําหนด
คดีปกครองที่ผู้เขียนนําเสนอในวันนี้ เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพ
เพื่อต่ออายุราชการของข้าราชการอัยการอาวุโสท่านหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการอัยการได้มีมติไม่ผ่านการประเมิน
สมรรถภาพ ด้วยเหตุที่เคยถูกลงโทษทางวินัย อัยการอาวุโสท่านดังกล่าวไม่เห็นด้วยจึงยื่นฟ้องสํานักงานอัยการ
สูงสุด อัยการสูงสุด และคณะกรรมการอัยการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลําดับ) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้
เพิกถอนมติที่ให้ตนไม่ผ่านการประเมินสมรรถภาพ พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายจากการกระทําละเมิด คือ เงินเดือน
เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าครองชีพ เงินค่ารถประจําตําแหน่ง และค่าเสียชื่อเสียง
ประเด็นที่สําคัญประการแรกคือ “การถูกลงโทษทางวินัย” สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินสมรรถภาพของข้าราชการอัยการอาวุโสได้หรือไม่ ? รวมทั้งวัตถุประสงค์และความหมายที่แท้จริง
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ของการประเมินสมรรถภาพคืออะไร ? คําวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีนี้จะทําให้ท่านผู้อ่านเกิดความ
กระจ่างในประเด็นคําถามดังกล่าว
โดยที่มาของคดีนี้สืบเนื่องจาก...เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส (อายุมากกว่า
60 ปี ) ซึ่ ง กํ า ลั ง จะมี อ ายุ ค รบ 65 ปี คณะกรรมการอั ย การ (ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 3) จึ ง ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการประเมิ นสมรรถภาพในการปฏิบัติห น้ าที่ ของอัยการอาวุโสที่จะมีอายุค รบ 65 ปีบริบูร ณ์
เพื่อที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสต่อไปจนอายุครบ 70 ปี
คณะอนุกรรมการประเมินสมรรถภาพฯ จึงได้ดําเนินการประเมินสมรรถภาพของผู้ฟ้องคดีตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดและได้ตรวจสอบประวัติการรับราชการของผู้ฟ้องคดี พบว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยจํานวน
3 ครั้ง ซึ่งตามข้อกําหนด ก.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
อัยการอาวุโส ได้กําหนดคุณสมบัติของอัยการอาวุโสซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ที่คณะกรรมการอัยการจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสต่อไป ในข้อ 1.4 ว่า “ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทาง
วินัย” จึงมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่ผ่านการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่อัยการ
อาวุโส คณะกรรมการอัยการจึงมีมติไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินสมรรถภาพ เนื่องจากเคยถูก
ลงโทษทางวิ นั ย และให้ ผู้ฟ้ อ งคดี พ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบํ า เหน็ จบํ า นาญข้ า ราชการเมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ผู้ดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสดังกล่าว มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการคัดกรองว่า ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสนั้นมีสมรรถภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไม่ ?
การประเมินสมรรถภาพจึ ง ก่อให้เกิดการได้มาซึ่ง สิท ธิ ห รือ เสี ยสิท ธิหรื อมี ผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิของผู้เข้ารับการประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครอง คือ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง กล่าวคือยึดถือกฎหมายเป็นแหล่งที่มา
ของอํ านาจ ฝ่ ายปกครองจะใช้ อํานาจกระทํ าการใดๆ ที่มี ผลกระทบกระเทื อนต่ อสิ ทธิ ข องปั จ เจกบุ ค คลได้
ก็ต่อเมื่อได้อาศัยอํานาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
เท่านั้น ไม่อาจอ้างหลักกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายจารีตประเพณีมาใช้เป็นฐานแห่งอํานาจในการก้าวล่วงสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลได้
ฉะนั้น การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส
ซึ่งก่ อให้ เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิท ธิของผู้เข้ารับการประเมิน จึงต้องตี ความอย่ างเคร่งครัดตาม
ลายลักษณ์อักษรเสมอ การตีความขยายอํานาจนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้น ไม่อาจกระทําได้
เมื่อกฎหมายบําเหน็จบํานาญข้าราชการและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารง
ตําแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 มาตรา 10 วรรคสอง ได้กําหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด คณะกรรมการอัยการจึงมีหน้าที่ต้องออกระเบียบ ก.อ.
เพื่อใช้บังคับเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของอัยการอาวุโสที่มีอายุครบ
65 ปีบริบูรณ์
การที่ ค ณะกรรมการอั ย การมิ ไ ด้ อ อกระเบี ย บ ก.อ. แต่ ไ ด้ อ อกข้ อ กํ า หนด ก.อ. ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ นสมรรถภาพในการปฏิ บั ติหน้ าที่ ของอั ยการอาวุโส มาใช้ บั งคั บ และได้ ป ระเมิ น
สมรรถภาพของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อกําหนด ก.อ. ฉบับดังกล่าว จึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ที่กฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งการออกข้อกําหนด ก.อ. กับการออกระเบียบ ก.อ. มีความแตกต่างกันในเรื่องขอบเขต
ของอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบดังกล่าว จึงเป็นสาระสําคัญอันมี
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ผลให้การออกข้อกําหนด ก.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
อัยการอาวุโส และการนําข้อกําหนด ก.อ. ดังกล่าว มาใช้บังคับกับการประเมินสมรรถภาพของผู้ฟ้องคดีเป็น
การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประกอบกับ ข้อ 1.4 ของข้อกําหนด ก.อ. ที่พิพาท ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ให้อัยการอาวุโสที่มี
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ที่จะผ่านการประเมินสมรรถภาพต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งกฎหมายบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
อั ย การซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง อั ย การอาวุ โ สที่ จ ะมี อ ายุ ค รบหกสิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ ใ นปี ง บประมาณถั ด ไป
อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็มิได้บัญญัติความหมายของคําว่า สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส ไว้เป็นการเฉพาะ
การตี ค วามความหมายของคํ าว่ า สมรรถภาพในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ข องข้า ราชการซึ่ ง ดํ า รง
ตําแหน่งอัยการอาวุโส จึงต้องตีความตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง กล่าวคือ
ต้ อ งตี ค วามตามกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด ตามลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และเมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของคํ า ว่ า
สมรรถภาพ แล้วปรากฏว่า คําว่า สมรรถภาพ หมายถึง “สามารถหรือความสามารถ”
ดังนั้น การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการ
อาวุโสที่จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จึงหมายถึงการวัดผลความสามารถทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสมรรถภาพของผู้พิพากษาอาวุโส
ตามข้อ 37 ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2545 และการ
ประเมินสมรรถภาพของตุลาการศาลปกครอง ตามข้อ 6 ของระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544
การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการ
อาวุโสดังกล่าว จึงมิได้หมายความรวมถึงการถูกลงโทษทางวินัย เนื่องจากวินัยข้าราชการเป็นมาตรการ
ควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติตนของข้าราชการซึ่งกฎหมายได้บัญญัติระดับการลงโทษทางวินัยไว้แล้ว
การออกข้อกําหนด ก.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของอัยการอาวุโสฯ ในข้อ 1.4 จึงเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวกับความประพฤติซึ่งแตกต่างจาก
การประเมินสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็นการออกข้อกําหนด ก.อ. ที่ขยายอํานาจของตนเอง
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่ง
อั ย การอาวุ โ ส พ.ศ. 2543 ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนอั ต รากํ า ลั ง ข้ า ราชการอั ย การ
ข้อกําหนด ก.อ.ดังกล่าว จึงไม่อาจนํามาใช้บังคับกับการประเมินสมรรถภาพของผู้ฟ้องคดีซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการ
อาวุโสได้
มติของคณะกรรมการอัยการที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินสมรรถภาพและอยู่
ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสต่อไป จึงเป็นการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
เป็นการกระทําละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ประเด็นต่อมาคือ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเพียงใด หากข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์แล้ว ซึ่งการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งอัยการอาวุโสเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการพ้นวิสัย ไม่อาจกระทําได้
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ประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า สํานักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีทําให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิในการดํารง
ตําแหน่งอัยการอาวุโส เป็นเวลาถึง 5 ปี และผู้ฟ้องคดีสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ตามคําขอในคําฟ้องว่าการกระทํา
ละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าครองชีพ เป็นเวลา 5 ปี
รวมเป็นเงินจํานวน 7,353,600 บาท ซึ่งจํานวนเงินดังกล่าวเป็นความเสียหายในเชิงทรัพย์สินที่คํานวณได้
อย่างแน่นอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้หักด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้ว
ส่วนเงินค่ารถประจําตําแหน่ง เป็นผลสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2548 โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วได้ กํ า หนดหลั ก การให้ ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า รถประจํ า ตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ
ผู้ดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง เพื่อ
เทียบเคียงกับเงินค่ารถประจําตําแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ดังนั้น เมื่อการ
จ่ายเงินค่ารถประจําตําแหน่งดังกล่าว มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหน่ง และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การจัดหารถประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปงานราชการ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในตําแหน่งหน้าที่ของ
ผู้มีสิทธิใช้รถประจําตําแหน่ง จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในอันที่จะได้ใช้ประโยชน์รถ
ประจําตําแหน่งในงานราชการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สมควรได้รับเงินค่ารถประจําตําแหน่งในระหว่างที่มิได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้โดยศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิดตามมาตรา 438 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่จําต้องชดใช้เงิน
ค่ารถประจําตําแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี
สําหรับที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายเป็นค่าเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เป็นเงิน
จํานวน 10,000,000 บาท นั้น ศาลเห็นว่า การที่คณะกรรมการอัยการมีมติไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมิน
สมรรถภาพดังกล่าว มิได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่นเกลียดชังตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้เช่นกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.657/2558)
คดีนี้ ศาลปกครองได้วางหลักการทีส่ ําคัญในการปฏิบตั ิราชการไว้หลายประการ
ประการแรก การปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองต้องอยู่บนความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครอง ซึ่งยึดถือกฎหมายเป็นแหล่งที่มาของอํานาจเป็นสําคัญและเมื่อกฎหมายที่ให้อํานาจกําหนดขอบเขต
การใช้อํานาจไว้เช่นไรก็จําต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ ฝ่ายปกครองไม่อาจกระทําการใช้อํานาจ
นอกเหนือจากนั้นได้และไม่อาจอ้างหลักกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายจารีตประเพณีมาใช้เป็นฐานแห่งอํานาจใน
การก้าวล่วงสิทธิของปัจเจกบุคคลได้ ซึ่งกรณีนี้มีบทบัญญัติของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ให้อํานาจ
คณะกรรมการอัยการออกระเบียบ ก.อ. เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน คณะกรรมการอัยการจึงต้องใช้
อํานาจนั้นออกระเบียบ ก.อ. การที่ได้ออกเป็นข้อกําหนด ก.อ. จึงถือเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่
กฎหมายกําหนดไว้ ส่งผลให้ข้อกําหนด ก.อ.ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประการที่สอง การออกกฎหมายลูกบทจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและไม่นอกเหนือไปจากที่
กฎหมายแม่บทบัญญัติให้อํานาจไว้ ซึ่งกรณีนี้กฎหมายแม่บทคือพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ
ดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติให้มีการประเมินสมรรถภาพข้าราชการอัยการอาวุโสเท่านั้น
การที่ข้อ 1.4 ของข้อกําหนด ก.อ. ฉบับที่พิพาท ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าข้าราชการอัยการอาวุโสที่จะผ่านการ
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ประเมินสมรรถภาพต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยด้วย จึงถือเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ขยายอํานาจของตนเอง
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายแม่บทบัญญัติไว้
ประการที่สาม ศาลปกครองได้วินิจฉัยให้นิยามคําว่า “สมรรถภาพ” ว่าหมายถึง สามารถหรือ
ความสามารถ ดังนั้น การประเมินสมรรถภาพ จึงหมายถึง การวัดผลความสามารถทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่
เกี่ ย วกั บ การลงโทษทางวิ นั ย เพราะเป็ น เรื่ อ งของความประพฤติ ห รื อ พฤติ ก รรม ซึ่ ง ถื อ เป็ น คนละส่ ว นและ
มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
ประการที่สี่ รถประจําตําแหน่ง มีวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางไปงาน
ราชการ และเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ร าชการในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ข องผู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ร ถประจํ า ตํ า แหน่ ง การที่
ผู้มีสิทธิใช้รถประจําตําแหน่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงไม่สมควรได้รับเงินสินไหมทดแทนในส่วนของค่ารถ
ประจําตําแหน่งในระหว่างที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประการที่ห้า กรณีการมีมติให้ผู้รับการประเมินสมรรถภาพไม่ผ่านการประเมิน มิได้ทําให้ผู้รับ
การประเมินเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ที่จะมีสิทธิรับค่าเสียหายในส่วนนี้ได้
คดีนี้ ศาลปกครองได้ปกป้องคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนและได้เยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ให้แก่ผู้ถูกกระทําละเมิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากฝ่ายปกครองใช้อํานาจนอกเหนืออํานาจที่กฎหมายอนุญาต
ให้ใช้ ซึ่งเป็นคดีอุทาหรณ์ที่สําคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
ของบุคคล ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังวลีทางกฎหมายที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ และ
เมื่อมีกฎหมายให้อํานาจ ต้องใช้อํานาจนั้นภายในขอบเขตของกฎหมาย”
*****************************

