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“แพทย์ ประจาตาบล” ... คัดเลือกอย่ างไรและจาเป็ นต้องมีหรือไม่ ? ...
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กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจยั และวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

แพทย์ ประจำตำบลมีหน้าที่ ช่วยเหลือกานันผูใ้ หญ่บ้าน คอยตรวจตราความเจ็บไข้ที่เกิ ดขึ้นแก่ ราษฎร
ในตาบลและตาบลที่ใกล้เคียง เพื่อจัดการป้ องกันความเจ็บไข้ของราษฎรและมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ในตาบลร่ วมกับกานันผูใ้ หญ่บา้ น
โดยมาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้กาหนดที่ มา
ของผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งแพทย์ประจาตาบลว่า ให้กานันและผู้ใหญ่ บ้านประชุมพร้ อมกันเลือกผู้ที่มีความรู้ ในวิชาแพทย์
เป็ นแพทย์ประจาตาบลคนหนึ่ ง ดังนั้น ผูท้ ี่ จะเป็ นแพทย์ประจาตาบลจึ งมีคุณสมบัติสาคัญประการหนึ่ ง คือ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ในวิชาแพทย์ โดยผูม้ ีหน้าที่คดั เลือกคือกานันและผูใ้ หญ่บา้ นในตาบลนั้น
แต่การประชุมกานันและผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจาตาบล มีความสาคัญอย่างไร ? หรื อไม่น้ นั
คดีปกครองที่นามาเล่าให้ฟังฉบับนี้ มีคาตอบชัดเจนว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ครับ !
โดยคดี นี้ มีผูส้ มัครรับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาตาบล ๒ คน คือ นายสมสิ นและนายสง่ าได้มี
การประชุมกานันผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจาตาบล ซึ่ งจากการตรวจสอบเอกสารการสมัครพบว่านายสง่า
ไม่มีหนังสื อรับรองเกี่ยวกับความรู ้วิชาแพทย์และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีหนังสื อรับรองเกี่ยวกับความรู ้วิชาแพทย์
มายืน่ ประกอบการสมัคร
ที่ประชุมจึ งมีมติให้ลงคะแนนคัดเลือกไปก่อนและให้ส่งเอกสารในภายหลัง ผลการคัดเลือกนายสง่า
ได้คะแนนสูงกว่าจึงได้รับการคัดเลือก ต่ อมา...นายสง่าได้ส่งเอกสารรับรองความรู ้วชิ าแพทย์ให้กานันในภายหลัง
แต่ กานันไม่ เสนอชื่อนายสง่ าต่ อนายอาเภอเพือ่ ให้ ผ้วู ่ าราชการจังหวัดแต่ งตั้งเป็ นแพทย์ ประจาตาบล
คดีนี้ นายสง่ าฟ้ องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้ น โดยฟ้ องกานัน (ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ ๑) นายอาเภอ (ผู้ถูกฟ้ องคดี
ที่ ๒) และ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ ๓) กรมการปกครอง (ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ ๔) ขอให้ มีคาพิพากษาหรื อคาสั่ งให้
กานันเสนอเรื่ องเพื่อแต่ งตั้งให้ ตนเป็ นแพทย์ ประจาตาบล และให้ ชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ต่ อมา ได้ มีการอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาสองประเด็น ดังนี ้
ประเด็นแรก กระบวนการคัดเลือกแพทย์ ประจาตาบลเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย และมีผลผูกพัน
ที่ จะทาให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดต้ องแต่ งตั้งแพทย์ ประจาตาบลหรื อไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เป็ นกรณี ที่ผฟู ้ ้ องคดี
(นายสง่า) ไม่มีหลักฐานใดมายืนยันได้ว่าในวันที่ มีการประชุมคัดเลือกแพทย์ประจาตาบล ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูม้ ีความรู ้
ในวิชาแพทย์ แม้ที่ประชุ มจะให้ผูฟ้ ้ องคดี ส่งเอกสารรั บรองความรู ้วิชาแพทย์ในภายหลังได้ก็ตาม แต่ก็ตอ้ งตรวจสอบ
เอกสารดังกล่าวก่อนว่าถูกต้องหรื อไม่ ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าผูฟ้ ้ องคดีจะเป็ นผูม้ ีความรู ้ในวิชาแพทย์ที่จะได้รับการคัดเลื อก
ให้เป็ นแพทย์ประจาตาบลหรื อไม่
การที่ ที่ ป ระชุ ม ก านัน และผู ้ใ หญ่ บ้า นได้ล งคะแนนคัด เลื อ กแพทย์ป ระจ าต าบลไปก่ อ น และ
ผลการลงคะแนนปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รับคัดเลือกทั้งที่ผูฟ้ ้ องคดีไม่มีเอกสารรับรองว่าตนเป็ นผูม้ ีความรู ้ในวิชาแพทย์
มาแสดงต่อที่ประชุม จึ งเป็ นการคัดเลือกแพทย์ ประจาตาบลไปโดยที่ ที่ประชุมกานันและผู้ใหญ่ บ้านซึ่ งมีอานาจคัดเลือก
ตามกฎหมายยังไม่ ทราบว่ าผู้ฟ้องคดีมีความรู้ ในวิชาแพทย์ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติสาคัญในการดารงตาแหน่งแพทย์ประจาตาบล
ตามที่กฎหมายบัญญัติหรื อไม่ จึงเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบตามมาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ การคัดเลื อกดังกล่ าวจึ งไม่ มีผลผูกพันให้กานันที่ จ ะต้อ งดาเนิ น การส่ งรายชื่ อผูฟ้ ้ องคดี
ต่อนายอาเภอเพื่อให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด แต่งตั้งผูฟ้ ้ องคดีเป็ นแพทย์ประจาตาบลแต่อย่างใด

๒
ประเด็นที่ สอง คื อ การที่ กานันไม่ เสนอชื่ อผู้ฟ้องคดี เ พื่ อให้ ผ้ ูว่าราชการจั งหวัดแต่ งตั้งให้ เป็ นแพทย์
ประจาต าบล เป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ และเป็ นการกระท าละเมิ ดหรื อไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยประเด็นนี ้ว่า
เจตนารมณ์ที่กฎหมายบัญญัติให้มีแพทย์ประจาตาบลเพื่อช่วยกานันและผูใ้ หญ่บา้ นจัดการแก้ไขปั ญหาและป้ องกันโรคภัย
ความเจ็บไข้ของราษฎรในตาบลนั้นเป็ นหลัก เนื่องจากในชนบทที่ห่างไกลความเจริ ญ เจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญไม่อาจเข้าไป
จัดการดูแลได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว แต่เมื่อบ้านเมืองมีความเจริ ญมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีนโยบายที่จะปรับลด
อัตรากาลังของแพทย์ประจาตาบลให้คงไว้เท่าที่จาเป็ นและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
เมื่อที่ประชุมกานันและผูใ้ หญ่บา้ นได้นาปั ญหาต่าง ๆ มาประชุมพิจารณาร่ วมกัน เห็นว่า ปั จจุบนั ในตาบลมี
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จานวน ๕ แห่ ง และมีอตั รากาลังอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
ซึ่งเพียงพอต่อการดูแลรักษาประชาชนในเขตตาบลแล้ว จึงมีมติให้ยกเลิกการเสนอแต่งตั้งแพทย์ประจาตาบล เพราะไม่มี
ความจาเป็ นและเพื่อไม่ให้ชุมชนเกิดความขัดแย้งแตกแยกกัน และเป็ นการประหยัดงบประมาณ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจ
ที่มีเหตุผลตามสมควร
การที่ กานันไม่ดาเนิ นการเสนอชื่ อผูฟ้ ้ องคดี ต่อนายอาเภอเพื่อให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็ นแพทย์
ประจาตาบล จึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน้าที่และไม่เป็ นการกระทาละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ (ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ จากคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๑/๒๕๖๑)
คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดี น้ ี เป็ นไปตาม “หลักความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทา
ทางปกครอง” โดยหน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องใช้อานาจในทางปกครองภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์
หรื อวิธีการที่กฎหมายกาหนด เมื่อกฎหมายกาหนดการคัดเลือกแพทย์ประจาตาบลให้เป็ นอานาจของกานันและผูใ้ หญ่บา้ น
โดยวิธีการคัดเลือกต้องกระทาโดยการประชุมร่ วมกันระหว่างกานันและผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาว่า
ผูส้ มัครมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนดหรื อไม่ อย่างไร อันจะทาให้ผลการคัดเลือกได้บุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ
ทาหน้าที่ แพทย์ประจาตาบลเพื่อช่วยเหลือกานันผูใ้ หญ่บา้ น คอยตรวจตราความเจ็บไข้ที่เกิ ดขึ้นแก่ราษฎรในตาบล
และตาบลที่ใกล้เคียงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การที่ผสู ้ มัครยื่นเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติในภายหลังโดยไม่ได้มี
การพิจารณาร่ วมกันโดยที่ประชุมระหว่างกานันผูใ้ หญ่บา้ น การดาเนินการดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ศาลปกครองสู ง สุ ด ยัง ได้อ ธิ บ ายถึ ง เจตนารมณ์ ข องการจัด ให้ มี แ พทย์ป ระจ าต าบล
ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ว่าเป็ นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่า
ในท้องที่ น้ ันมีความพร้อมเกี่ ยวกับการดูแลด้านสาธารณสุ ขอย่างเพียงพอหรื อไม่ มีความจาเป็ นต้องมีแพทย์ประจาตาบล
หรื อไม่ หากพื้นที่น้ นั มีการดูแลด้านสาธารณสุ ขอย่างเพียงพอแล้ว การไม่มีแพทย์ประจาตาบล ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่ การไม่จดั ให้มีแพทย์ประจาตาบลย่อมเป็ นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย (ปรึ กษาคดีปกครอง ได้ ที่สายด่ วน
ศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บค้ นเรื่ องอื่น ๆ ได้ จาก www.admincourt.co.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
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