แบบฟอรมสําเนาชื่อผูลงนามลวงหนา ทําไมได เสี่ยงเสียหายแกราชการ
คดีนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชแบบฟอรมตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐแหงหนึ่ง ซึ่งเปนรูปแบบ
ที่ใชกันมานานหลายป โดยมีการสําเนาลายมือชื่อผูมอี ํานาจลงชื่อไวในแบบฟอรมนั้น ๆ กอนลวงหนา เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการทํางาน และการเบิกจายตาง ๆ เนื่องจากมีปริมาณงานมาก
ต อ มาผู บ ริ ห ารหน ว ยงานดั งกลาวได ตรวจสอบพบวา หน ว ยงานในสั งกั ด ได ป ฏิ บั ติ ห น าที่
โดยไมเปน ไปตามระเบี ยบของทางราชการหลายกรณี มีทั้งกรณี ที่เป น ความผิดวินัย รายแรงและไมรายแรง
สงผลใหผูอํานวยการในหนวยงานแหงนั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง กรณีปลอยใหเจาหนาที่
ใชแบบฟอรมตาง ๆ ที่มีสําเนาลายมือชื่อเจาพนักงานผูปฏิบัติงานและเจาพนักงานผูสั่งจายไวลวงหนา และได
นํามาใชในการทํารายงานเบิกจายคาพาหนะ คาปวยการ และคาใชจายตาง ๆ อยางตอเนื่อง จึงถูกตั้งขอกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย เนื่องจากไมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
เรื่องนี้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูอํานวยการมีความผิดฐานประมาทเลินเลอ
ในหนาที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญั ติระเบี ยบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
(ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะเกิดขอพิพาท) แตกรณีดังกลาวถือเปนความผิดวินัยเล็กนอย มีเหตุอันควร
งดเวนโทษ จึงใหวากลาวตักเตือนเปนหนังสือ โดย อ.ก.พ. กรม มีมติเอกฉันทเห็นพองกับคณะกรรมการสอบสวน
อธิบดีจึงไดมีหนังสือวากลาวตักเตือนผูอํานวยการ
ผู อํ า นวยการเห็ น ว าการที่ ต นถู ก ว า กล าวตั ก เตื อ นเป น หนั ง สื อ นั้ น ไม ช อบด ว ยกฎหมาย
เนื่องจากแบบฟอรมที่พิพาทไดใชกันมานานตั้งแตสมัยผูอํานวยการคนกอน ทั้งไมไดขัดตอกฎหมายและยังไมมี
ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาวแกทางราชการ จึงไมอาจถือไดวาตนกระทําประมาทในการปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ ง เพราะกฎหมายดังกลาวไมไดกําหนดลักษณะการกระทําโดยประมาทไว การจะ
พิจารณาวาเปนการกระทําโดยประมาทหรือไม จึงตองพิจารณาจากเกณฑตามมาตรา 59 วรรคสี่ แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งการกระทําโดยประมาทจะตองเปนเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดผล
เมื่อตนไมไดปฏิบัติผิดระเบียบที่เกี่ยวของ คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการสงคําคูความ เอกสาร และสํานวนความ
พ.ศ. 2522 และยังไมเกิดผลคือยังไมเกิดความเสียหายแกราชการ จึงไมอาจถือไดวาตนไดกระทําโดยประมาท
จึงไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งวากลาวตักเตือนดังกลาว แตไดถูกยกอุทธรณในเวลาตอมา
ผูอํานวยการจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลสั่งเพิกถอนหนังสือวากลาวตักเตือน
และขอใหหนวยงานตนสังกัดชดใชคาเสียหายซึ่งเปนคาใชจายที่ตนใชในการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพื่อตอสู
แกขอกลาวหา
ขอตอสูของผูอํานวยการซึ่งเปนผูฟองคดีในคดีนี้จะรับฟงไดหรือไม และศาลปกครองจะวินิจฉัย
ใหเหตุผลวาอยางไร
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของผูฟองคดีวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการ เมื่อพบวาผูใตบังคับบัญชาไดจัดทําแบบฟอรมรายงานที่มีสําเนาลายมือชื่อไวลวงหนา
และนํามาใชในการทํารายงานเบิกจาย อันเปนการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
แตผูฟองคดี ก็ยังคงปล อยใหมีการใชแบบฟอรมดังกลาวตอไป โดยมิได มีการสั่งการให แกไขหรือห ามมิใหใช
แบบฟอรมเชนนั้นอีก
/พฤติการณ...

-2พฤติการณจึงถือวามิไดปฏิบัติหนาที่ราชการตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให “ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ซึ่งการประมาทเลินเลอ
ที่เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ถือเปนความผิดวินัยรายแรง” เมื่อกรณี ของผูฟองคดียังไมเกิด
ความเสียหายแกทางราชการจึงถือเปนความผิดวินัยไมรายแรง
ในสวนขอโตแยงของผูฟองคดีที่อางมาตรา 59 วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยอางวา
เมื่ อยังไมเกิด ความเสียหายขึ้น จึงไมอาจถื อไดวาเปน การกระทํ าโดยประมาทนั้ น ศาลอธิบ ายวาบทบั ญญั ติ
มาตรา 59 วรรคสี่ ดังกลาว เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา การรับผิดในฐานประมาทจึงตองมี
บทบัญญัติไวโดยชัดแจง แตก็ไมจําตองเกิดผลเสียหายเสมอไป เชน พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (4) ที่บัญญัติหามมิใหผูขับขี่ขับรถโดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสิน หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติมีโทษปรับ ซึ่งจะเห็นไดวาแมยังไมไดเกิดความเสียหายก็มีโทษได
ดังนั้น การพิจารณาความผิดฐานประมาทตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง ดังกลาวก็เชนเดียวกัน
ผูกระทํ าไม จําตองมีกระทําการที่ ฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เพียงแตมีพฤติการณ ที่แสดง
ใหเห็นวามิไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ก็ถือเปนการกระทําผิดวินัยฐานกระทําโดยประมาท
ไดแลว โดยไมจําตองมีผลของการกระทําเกิดขึ้นแตอยางใด
การที่อธิบดีพิจารณาวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร
งดโทษ โดยใหวากลาวตักเตือนเปนหนังสือนั้น จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ไมเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 14/2560)
เรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดไดวางแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในเรื่องการใชแบบฟอรมตาง ๆ
ของทางราชการที่ ไม ส ามารถสํ า เนาชื่ อ ผู มี อํ า นาจลงนามไว ล ว งหน า ได ซึ่ ง เจ า หน า ที่ ผู มี ห น า ที่ โ ดยตรง
และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบังคับบัญชา เมื่อเห็นความไมถูกตองในการดําเนินการเรื่องใด ๆ ไมควรปลอยปละ
หรือคิดวาใชกันมานานแลวหรือยังไมเคยมีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะเทากับวามีลักษณะเปนการปฏิบั ติหนาที่
ดวยความประมาทเลินเลอ ซึ่งอาจตองรับผิดทางวินัยฐานประมาทเลินเลอตอหนาที่ราชการได ทั้งนี้ ตามมาตรา 84
วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และในพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันก็ไดบัญญัติ เรื่องดังกลาวไวในมาตรา 83
เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ ในการพิจารณากรณีการกระทําโดยประมาทเลินเลอตามบทบัญญัติดังกลาวนั้น
ไม จําต องมี การกระทําที่ถึงขนาดฝ าฝน กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เพียงแตมีพฤติ การณที่แสดง
ให เห็ น วามิ ได ใชความระมั ดระวังในการปฏิบั ติห นาที่ราชการจนอาจกอใหเกิดความเสีย หาย ก็ถือเปน การ
กระทําผิดวินัยฐานประมาทเลินเลอไดแลว
ฉะนั้น เจาหนาที่ของรัฐทุกทานจึงควรทบทวนงานในหนาที่ของตนอยูเสมอวา ยังมีสิ่งใดที่อาจ
เป น การกระทํ า โดยประมาทเลิ น เล อและอาจก อให เกิ ด ความเสี ย หายแกร าชการได โดยหากพบก็ ค วรรีบ
ดําเนิน การแกไข... เพื่อตัดไฟเสียตั้งแตต นลม เพราะหากเกิดความเสี ยหายขึ้น ในฐานะเจาหน าที่ ผูมีห นาที่
ก็จะตองรับผิด โดยไมอาจหนีพนความรับผิดชอบของตนได แตก็มิใชเขมงวดเกินไปหรือสรางภาระเกินความจําเปน
จนกลายเปนอุปสรรคในการทํางาน ผูมีอํานาจหนาที่จึงตองพิจารณาดําเนินการอยางรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการบริการสาธารณะที่ดีแกประชาชน ซึ่งก็คือเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ราชการนั่นเอง

