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คาพิ พากษาศาลปกครองกลางคดีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นฟ้ องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การกับพวก ให้ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการหักเงิ นเดือนเงิ นบาเหน็จบานาญข้าราชการ
เพื่อชาระหนี้ เงิ นกู้ให้แก่สวัสดิ การภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองกลางได้อ่านคาพิพากษาคดีท่ขี า้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษายื่น ฟ้ องรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงศึก ษาธิก ารกับ พวก ให้ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามระเบีย บ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ว่ าด้ว ยการหัก เงิน เดือ นเงินบ าเหน็ จบ านาญข้า ราชการเพื่อ ช าระหนี้เ งิน กู้ใ ห้แ ก่
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมจานวน ๔๕ สานวนคดี
คดีทงั ้ ๔๕ สานวนนี้ สืบเนื่องมาจากกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน ๒,๙๑๙ ราย
ได้ย่ ืน ฟ้ องรัฐ มนตรีว่ า การศึก ษาธิก ารกับ พวกต่ อ ศาลปกครองกลาง โดยกล่ า วอ้ า งว่ า ภายหลัง จากที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารได้อ อกระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ว ยการหักเงินเดือ นเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีป ลัดกระทรวงศึก ษาธิก ารเป็ นผู้ร กั ษาการตามระเบีย บ แต่ รฐั มนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ละเลยต่อหน้าที่ไม่มหี นังสือ
แจ้งเวียนสังการให้
่
ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการหักเงินให้เป็ นไปตามระเบียบ อีกทัง้ ศึกษาธิการจังหวัด
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทัง้ หัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคง
ฝ่าฝื นข้อกาหนดตามระเบียบ ว่าด้วยการหักเงินเดือนหรือเงินบานาญเพื่อชาระหนี้เงินกู้ท่ผี ู้ฟ้องคดีได้ทา
สัญญากู้ไว้ ทาให้ผฟู้ ้ องคดีมเี งินเดือนสุทธิหลังจากหักชาระหนี้แล้วเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามระเบียบข้อ ๗ ที่ก าหนดว่า การจะให้ส่ ว นราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อ ชาระหนี้เ งินกู้นัน้ จะต้อ งมี
เงินเดือนสุทธิหลังจากหักชาระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๓๐ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาลปกครองกลางพิเ คราะห์แ ล้ว เห็น ว่ า ภายหลัง จากที่ไ ด้ม ี ก ารออกระเบีย บแล้ว ส านัก งาน
คณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่เสนอให้ออกระเบียบ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
แจ้งเวียนระเบียบให้หวั หน้าหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ แต่กลับปรากฏว่าศึกษาธิการ
จังหวัด ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รวมทัง้ หัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยังคงหักเงินเดือนและเงินบานาญของผู้ฟ้องคดีแต่ละรายไม่เป็ นไปตามระเบียบ ทาให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละราย
มี เ งิ น เหลื อ สุ ท ธิ ห ลั ง จากหั ก ช าระหนี้ แล้ ว น้ อ ยกว่ า อั ต ราร้ อ ยละ ๓๐ กั บ ทั ้ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิก ารและปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังรับต่อ ศาลว่า ผู้บงั คับบัญ ชาชัน้ ต้นของผู้ฟ้ อ งคดี
แต่ ล ะราย ได้มกี ารออกหนัง สือ รับรองเงิน เดือ นหรือ เงิน บาเหน็ จบ านาญและรายการหัก เงิน ณ ที่จ่า ย
ย้อนหลังให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่ละราย เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการยื่นคาขอกู้เงินสหกรณ์และกู้เงินสวัสดิการ
ภายในของส่วนราชการทีม่ กี ารทาความตกลงกับสถาบันการเงิน หรือบริษทั ต่างๆ ได้ โดยทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
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รวมทัง้ หัว หน้ าส่ วนราชการผู้เบิก ไม่ไ ด้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ต ามระเบียบฯ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แต่อ ย่างใด
พฤติการณ์ดงั กล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงการทีผ่ บู้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดีแต่ละราย ละเลยต่อการปฏิบตั ติ าม
ระเบียบฯ และการละเลยกระทาการเช่นนี้ ย่อมเป็ นการส่งเสริมให้ขา้ ราชการในสังกัดเป็ นหนี้สนิ เพิม่ มากขึน้
โดยไม่ม ีว ัน จบสิ้น ซึ่ง ขัด กับ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งที่มุ่ง เน้ น แนวทางการปฏิบ ัติต นของประชาชน
ในทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงในการดารงชีวติ ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้
คนไทยสามารถพึง่ ตนเองและดาเนินชีวติ ไปได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี ภายใต้อานาจและความมีอสิ ระในการควบคุม
และจัดการปญั หาด้วยตนเอง จึงรับฟงั ได้ว่า ศึกษาธิการจังหวัด ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
รวมทัง้ หัวหน้ าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบตั ิ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เป็ นผู้บงั คับบัญชาซึ่งมีอานาจหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ต่างให้การ
รับต่อศาลว่า มิได้มกี ารตรวจสอบหรือดาเนินการเพื่อให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระเบียบแต่อย่างใด จึงรับฟงั ได้
เช่นกันว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ ในการกากับดูแลและดาเนินการ
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการควบคุมดูแลหรือสังการให้
่
หน่ วยงาน
ในสังกัด ดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบาเหน็จ บานาญให้เป็ นไปตามระเบียบฯ กับให้ศกึ ษาธิการจังหวัด
ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา รวมทัง้ หัว หน้ า สถานศึก ษาในสังกัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบาเหน็จบานาญให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ โดยให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษาถึงทีส่ ุด

สานักงานศาลปกครอง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

