
การสอบสวนเจ้าหน้าที ่... กรณีละเมดิหน่วยงานอืน่ !  
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กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ ... จะเป็นกรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอกหรือกระท าละเมิดต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด ซ่ึงการด าเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด 
หน่วยงานตน้สงักดัก็จะด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ออกค าสั่งให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตาม
หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีก าหนดในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

แต่ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ คือกรณีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงไปกระท าละเมิด 
ต่อหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหน่ึงซ่ึงตนไม่ไดส้ังกดัอยู ่เช่นน้ี... การด าเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี
ดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร ? 

คดีท่ีผมน ามาเสนอในคอลมัน์ระเบียบกฎหมายฉบบัน้ี มีค าตอบครับ !! 
คดีน้ีมีมูลเหตุเกิดจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค  าสั่งให้นายสมคิด ซ่ึงด ารงต าแหน่ง

ปลดัอ าเภอ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง ชดใชค้่าสินไหมทดแทน อนัเน่ืองมาจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ไดต้รวจสอบพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงักล่าวมีการปลอมแปลงขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมิชอบ 
และมีการใชจ่้ายเงินงบประมาณไม่ถูกตอ้ง ท าให้ทางราชการไดรั้บความเสียหาย โดยในช่วงเวลาดงักล่าวนายสมคิด 
ด ารงต าแหน่งปลดัอ าเภอ งานป้องกนั และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อกีต าแหน่งหนึ่งด้วย ตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 

นายสมคิดเห็นว่า ค  าสั่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และตนไม่ไดเ้ป็น
ผูก้ระท าละเมิด แต่มีการปลอมลายมือช่ือของตนในฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ส่วนการปลอมแปลง
ขอ้บญัญติังบประมาณฯ ตนไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ี ตนยงัปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าท่ีอ าเภอ และตอ้ง
รับผิดชอบเป็นผูป้ระสานงานประจ าต าบล ซ่ึงจะตอ้งออกปฏิบติังานในพ้ืนท่ีร่วมกบัส่วนราชการในระดบัต าบลทุกสัปดาห์ 
จึงไม่ไดอ้ยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกวนั นายสมคิดจึงยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว แต่ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ไดพ้ิจารณาแลว้ใหย้กค าอุทธรณ์  

นายสมคิดจึงฟ้องนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอให้ศาลมีค าพิพากษาวา่ตนไม่ตอ้งช าระค่าสินไหม
ทดแทนดงักล่าว 

เร่ืองน้ี ... เป็นกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อีกแห่งหน่ึง โดยหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหาย คือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในค าสั่งแต่งตั้ งแต่เพียงผูเ้ดียว รวมทั้ ง 
ไดร้ายงานเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลงัและมีค าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดีชดใชค้่าสินไหมทดแทน โดยมิไดใ้หห้วัหนา้หน่วยงาน
ท่ีผูฟ้้องคดีสงักดั คือ กรมการปกครองร่วมลงนามในค าสัง่ดงักล่าวดว้ย  

การท่ีจะพิจารณาว่า ผูฟ้้องคดีจะตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ ตอ้งพิจารณาก่อนว่า  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดผูฟ้้องคดีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ จึงมีประเด็น
พิจารณาว่า การที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้ลงนามในค าส่ังต่่ง่ังงคะกกรรมการสอบข้อเทจจจร ง

(คอลมัน์ระเบียบกฎหมาย วารสารก านนัผูใ้หญ่บา้น ฉบบัเดือนกนัยายน ๒๕๖๒) 



 ๒ 

ความรับผ ดทางลกเม ด ตลกออกค าส่ังให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าส นไหมทดตทน โดยที่หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัด
ม ได้ลงนามในค าส่ังดงักล่าวด้วย จกถอืว่าเปจ นการด าเน นการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? 

ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่า ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงท าให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหน่ึง หัวหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีไดรั้บความเสียหายและหัวหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ี 
ผูน้ั้นสงักดั มอี านาจร่วมกนัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผดิทางละเมิด โดยให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ตกลงกนัใหห้น่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหน่ึงเป็นผูอ้อกค าสัง่แต่งตั้ง แลว้ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งร่วมลงนาม
ในค าสัง่ดงักล่าว แลว้ร่วมกนัวนิิจฉยัสัง่การ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่วา่จะเห็นตรงกนัหรือไม่ไปยงักระทรวงการคลงั
ตามขอ้ ๑๐ ประกอบขอ้ ๒๐ ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  

เม่ือผู ้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๕ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย การท่ีผูฟ้้องคดีได้รับค าสั่งแต่งตั้ งให้เป็นผูรั้กษาราชการแทนปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหน่ึง เม่ือระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักล่าวผูฟ้้องคดีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล การมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงลงนามโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เพียงผู้เดียว โดยภายหลงัจากคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ไดร้ายงานและเสนอความเห็นเก่ียวกบัผูต้อ้งรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีตอ้งรับผิดแลว้ ผูถู้กฟ้องคดีก็ได้
วนิิจฉยัสัง่การและเสนอความเห็นไปยงักระทรวงการคลงัเพียงผูเ้ดียว และหลงัจากท่ีกระทรวงการคลงัมีหนงัสือแจง้ผล
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีให้ผูถู้กฟ้องคดีทราบ ผูถู้กฟ้องคดีไดมี้ค าสั่งให้ผูฟ้้องคดีชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน โดยมไิด้ให้หัวหน้าหน่วยงานทีผู้่ฟ้องคดสัีงกดัร่วมลงนามในค าส่ังดงักล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงมิไดเ้ป็นไปตามขอ้ ๑๐ 
ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๑๘ วรรคหน่ึง ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙   

การท่ีผูถู้กฟ้องคดีออกค าสั่งให้ผูฟ้้องคดีชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามท่ีพิพาท จึงเป็นการด าเนินการ
โดยไม่มีอ านาจ ค าส่ังดังกล่าวและค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  
อ. ๓๐๑/๒๕๖๒) 

คดีนีศ้าลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางการปฏิบัติราชการ กรณีเจ้าหน้าท่ีได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนท่ีตนไม่ได้สังกัด ซ่ึงในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยงานท่ีได้รับ
ความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมิดสังกัด จะต้องร่วมกันลงนามในค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวมท้ังต้องร่วมกันวินิจฉัยและเสนอความเห็นท้ังหมดต่อกระทรวงการคลังไม่ว่า 
จะเห็นตรงกันหรือไม่กต็าม และสุดท้ายต้องลงนามร่วมกันในค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีท่ีมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าว จึงเป็นผลให้ค าส่ังท่ีเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก
เป็นการด าเนินการโดยไม่มีอ านาจน่ันเองครับ !!! (ปรึกษาคดีปกครองได้ท่ีสายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕) 

 

     
 
 
 
 
 
(ก านนั) การสอบสวนเจา้หนา้ท่ีฯ / D: นุช 


