(เผยแพร่ในสือ่ ท้ องถิ่น)

สั่งให้พ้นจากตาแหน่งรองนายก อบต. ต้องให้โอกาสโต้แย้งก่อนหรือไม่ ?
โดย นายปกครอง

การปฏิ บั ติ งานราชการ... ไม่ ว่ าจะในต าแหน่ งหน้ าที่ ใด ก็ จ าเป็ นต้ องมี ผู้ ช่ วยหรื อมื อดี มาเป็ น
คณะทางานหรื อผู้ ร่ วมงานที่สามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่ นและมี ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ งานส าเร็ จลุ ล่ วง
ตามเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
มาตรา 58/3 ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (นายก อบต.) สามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (รองนายก อบต.) ได้ไม่เกิน 2 คน เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การ
บริ ห ารส่ วนตาบลตามที่นายก อบต. มอบหมาย และในทางกลั บกันหากนายก อบต. เห็ นว่าผู้ ที่ตนแต่งตั้ งนั้น
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายที่ให้ไว้ มาตรา 59 (3)
ก็ให้อานาจในการถอดถอนรองนายก อบต. ให้พ้นจากตาแหน่งได้
ประเด็นน่าสนใจ...ที่กลายมาเป็นคดีสู่ศาลปกครองจานวนไม่น้อย คือ คาสั่งให้รองนายก อบต.
ดั งกล่ าวพ้นจากต าแหน่งนั้น ถือเป็ นค าสั่ งทางปกครองที่ ต้ องอยู่ ภายใต้บั งคับของหลักการรั บ ฟัง คู่ก รณี
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่ ?
เหตุของคดีเกิดจากการทีน่ ายก อบต. มีคาสั่งให้นายบุญเรืองพ้นจากตาแหน่งรองนายก อบต.
เนื่องจากนายบุญเรืองไม่เชื่อฟังคาสั่ง และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารของตน ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ในการบริหารงาน นายบุญเรืองจึงอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว แต่นายก อบต. ยืนยันตามคาสั่งเดิม
นายบุญเรือง (ผู้ฟ้องคดี) เห็นว่า คาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตนปฏิบัติหน้าที่
สาเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา ส่วนนโยบายของนายก อบต. ที่ตนไม่ปฏิบัติตามนั้นเพราะไม่เป็นไปตามกฎหมาย
และแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต. อีกทั้งนายก อบต. ไม่เคยให้โอกาสตนได้ชี้แจงหรือตักเตือนตนก่อนจะออกคาสั่ง
แต่อย่างใด จึงนาคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งของนายก อบต. (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง กาหนดว่ า หากคาสั่ งทางปกครองอาจกระทบถึ งสิ ทธิข องคู่กรณี
เจ้ าหน้ าที่ต้องให้ คู่กรณีมีโ อกาสที่จ ะได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมี โ อกาสได้โ ต้ แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน ส่วนวรรคสอง (๖) ได้กาหนดข้อยกเว้นที่ไม่ให้นาหลักการดังกล่าวมาใช้บังคับ คือ
กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)ฯ (๑) กาหนดให้การบรรจุ
การแต่งตัง้ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตาแหน่ง ...
เป็นคาสั่งทางปกครองทีไ่ ด้รับยกเว้นไม่จาต้องให้โอกาสดังกล่าว
คาสั่ งให้ ผู้ ฟ้องคดีพ้น จากตาแหน่งรองนายก อบต. ซึ่งทาให้ผู้ รับคาสั่ ง ขาดสิ ทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้จากการดารงตาแหน่งนั้น ถือเป็นการใช้อานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 เมื่อพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนรองนายก อบต. ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนาหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นกฎหมายกลางมาบังคับใช้กับกรณีพิพาทนี้ เมื่อมาตรา 30
วรรคสอง (6) มิให้ น าหลั กการรั บฟังคู่กรณี มาใช้บังคั บกับการให้ พ้นจากตาแหน่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

๒
ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2540)ฯ การที่นายก อบต. มีคาสั่งให้ ผู้ ฟ้องคดี พ้นจากตาแหน่ง จึงไม่จาต้องให้โ อกาส
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การระบุสาเหตุที่ให้พ้นจากตาแหน่งว่าไม่เชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ทาให้เกิด
ความขัดแย้งในการบริหารงาน ถือว่าได้ให้เหตุผลในคาสั่งตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ แล้ว
ประกอบกั บ กฎหมายสภาตาบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลได้ ให้ อ านาจนายก อบต.
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. มาเป็น
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการได้ และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งรองนายก อบต. ได้นานตราบเท่าที่
ตนยังไว้วางใจในตัวบุคคลนั้น ทั้งยังอาจมีคาสั่งให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งเมื่อตนหมดความไว้วางใจแล้ว
ดั ง นั้ น โดยสภาพแล้ ว การใช้ ดุ ล พิ นิ จ มี ค าสั่ ง ถอดถอนรองนายก อบต. ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง เนื่ อ งจาก
หมดความไว้วางใจจึงมิใช่เป็นการลงโทษรองนายก อบต. ผู้นั้น
การที่นายก อบต. มีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากเห็นว่าไม่เชื่อฟังคาสั่งและทาให้เกิด
ความขัดแย้งในการบริหารงาน จึงหมายความว่า นายก อบต. ได้หมดความไว้วางใจในตัวรองนายก อบต. ผู้นั้นแล้ว
อันเป็นอานาจดุลพินิจโดยแท้ของนายก อบต. และไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา
ยกฟ้อง (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 152/2563)
คดีนี้ . .. จึ งเป็ น บรรทัดฐานกรณีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ ดารงตาแหน่งรองนายก อบต.
หรื อรองผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ที่ป รึกษาผู้ บริห ารท้องถิ่น และเลขานุการผู้ บริหารท้องถิ่น ว่า อานาจดังกล่ าว
เป็นอานาจดุลพินิจโดยแท้ของนายก อบต. หรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเกิดจากความไว้วางใจและหมดความไว้วางใจ
ในการให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมิใช่การลงโทษ และแม้จะเป็นคาสั่งทางปกครอง แต่ก็เข้าข้อยกเว้นที่ไม่จาต้อง
ให้โอกาสโต้แย้งก่อนออกคาสั่งแต่อย่างใดครับ !
(สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕)

