
ค าร้อง ต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (1111) 
 

      วันที่ส่งค าร้อง.............กันยายน ๒๕๖๑ 
กราบเรียน พณ ท่านนายกรัฐมนตร ี
 

 ข้าพเจ้า นางอัมพร  พีรพลานันท์ เป็นผู้ย่ืนค าร้อง  อาชีพปัจจุบัน เป็นข้าราชการครู  ด ารงต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ   
 
 

มีความประสงค์  
จะขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล  เนื่องจากได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของภาครัฐ (ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือส านักงาน ก.ค.ศ. และ ศาลปกครองกลาง) 
อย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และขอความรู้เป็นวิทยาทาน  โดยมีค าขอดังนี้ 

ค าร้อง ต่อ ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
๑.  ขอรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน ของนางอัมพร  พีรพ

ลานันท์ ในการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามค าขอ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(เพ่ือขจัดความสงสัยของผู้ยื่นค าร้องว่ามีคณะกรรมการประเมินจริงหรือไม่ และเพ่ือสนับสนุนค าขอข้อ ๒) 

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมชุดใหม่ เพื่อประเมินผลงานด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน ของนางอัมพร  พีรพ
ลานันท์ ในการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามค าขอ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(เพ่ือหาข้อยุติกรณีพิพากระหว่างนางอัมพร  พีรพลานันท์ กับ ส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่องคุณภาพของผลการ
ปฏิบัติงานของนางอัมพร  พีรพลานันท์) 
 

ค าร้อง ต่อ ศาลปกครองกลาง ในฐานะบุคลากรทางการศึกษา (นางอัมพร  พีรพลานันท์) จึงขอค าตอบ
เป็นวิทยาทาน เพื่อใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อ่ืนต่อไป (ขอใช้เป็นกรณีศึกษา) 

๑.  เหตุผลในการไม่พิจารณา การขอเพิกถอนระเบียบ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้อ ๗ ที่ระบุว่า ..เม่ือ ก.ค.ศ. พิจารณาผล
การประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งๆ ที ่  มีหนังสือยื่นยันจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๔) ท าให้นางอัมพร  พีรพลานันท์ ขาดสิทธิอันชอบธรรมในการอุทธรณ์) 

๒.  เหตุผลใด ท่านตุลาการศาลปกครอง (นายสุรธีร์  ลิ้มทรัพย์) ซึ่งตามความเข้าใจของผู้ยื่นค าร้อง 
ท่านคือ ตุลาการเจ้าของส านวน  ท่านกลับขึ้นเป็นผู้พิพากษา (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑๓) 
(สืบเนื่องจากในวันพิจารณาคดี ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) พบว่า มีผู้พิพากษา ๓ ท่าน และตุลาการผู้
แถลงคดี ๑ ท่าน)  
 ๓.  เหตุผลใด ท่านตุลาการศาลปกครอง (นายกฤตยชญ์  ศิริเขต) จึงท าหน้าที่ ตุลาการผู้แถลงคดี  

 
 

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
๑. ค าร้องขอคัดส าเนาถ่ายเอกสาร ต่อ ศาลปกครองกลาง 
๒. ค าร้อง ต่อ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๓. ข้อมูลเพิ่มเติมค าร้อง  ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖  

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๒๕๕๖    
 
 
 



 ๒ 

 
๔.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๕.  ค าสั่งศาล  ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๖.  ค าขอจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม (ตามศาลสั่ง) ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖  

ลงวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๗.  ค าสั่งศาล  ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๘.  หนังสือแจ้งค าสั่งศาล  ส านักงานศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖  

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๙.  ค าสั่งเรียกให้ท าค าคัดค้านค าให้การ  ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๑๐.  ค าคัดค้านค าให้การ  ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๑๑.  หนังสือส่งส าเนาค าให้การเพิ่มเติม  ส านักงานศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / 
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๒.  ค าให้การเพิ่มเติม  ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖   
ลงวันที ่๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๑๓. ค าพิพากษา  ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขด าที่ ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖   
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๔๓ / ๒๕๕๙   ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ของผู้ย่ืนค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 

ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)  ขอน าเสนอข้อมูลตามล าดับเหตุการณ์ ดังนี้ 
๑. ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)    ยื่นค าขอเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ขณะช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  

เนื่องจากปฏิบัติงานนิเทศไม่เต็มเวลา (ช่วยปฏิบัติราชการ)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
มีหนังสือถึง ส านักงาน ก.ค.ศ.  เพ่ือขอหารือว่าสามารถด าเนินการให้ได้รับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญได้หรือไม่  (สอศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๑ / ๔๘๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
 ๒.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.)  มีหนังสือที่ 
ศธ ๐๒๐๖.๓ / ๓๔๓๗  ลงวนัที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  ขอให้ สอศ. ชี้แจงข้อมูลและส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.   
 สอศ. ได้มีหนังสือถึง ส านักงาน ก.ค.ศ. (สอศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๑ /๘๔๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๔) พร้อมส่งหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่ร้องขอ 

๓.  หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓ / ๐๙๒๕  เรือ่ง หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ลงวนัที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้น าระยะเวลา
และผลการปฏิบัติงานขณะช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ   มานับเป็นระยะเวลาและผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

๔.  ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)  ได้รับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
ดังนี้  
     ๔.๑  เข้ารับการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 
๒ ด้านความรู้ความสามารถ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  



 ๓ 

 
     ๔.๒  การประเมินด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน  โดย ส านักงาน ก.ค.ศ.  จากการติดตามของผู้ยื่นค า
ร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)  พบว่า มีการน าผลงานเข้าสู่ส่วนงานเพื่อส่งต่อคณะกรรมการประเมินตามหนังสือ 
เลข ภว ๑ เลขรับที่ ๓๑๗๐๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
          คณะกรรมการประเมินผลด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน อ่านและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นค าร้อง 
(นางอัมพร พีรพลานันท์) แล้วเสร็จ   

คณะกรรมการประเมินผลด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงานของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
ส่งผลการประเมินแก่ส านักงาน ก.ค.ศ.   

ส านักงาน ก.ค.ศ. น าผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ฯ ของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร   
พีรพลานันท์)  เข้าพิจารณาเรียงตามล าดับร่วมกับเอกสารอื่นๆ  เสนอ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖  วันอังคารที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 
   ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖  วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
     ระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ใช้ เริ่มจากการรับเอกสารด้านที่ ๓ ของผู้ยื่นค าร้อง (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕) , ส่งต่อคณะกรรมการประเมิน ฯ (จ านวน ๓ คน) , รับผลการประเมินคืนจากคณะกรรมการประเมิน ฯ 
ครบทั้ง ๓ คน , เรียงตามล าดับร่วมกับเอกสารอื่นๆ ที่ต้องน าเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา (๑๕ มกราคม ๒๕๕๖) 
     สรุปคณะกรรมการประเมิน ฯ อ่านและพิจารณาผลงานของผู้ย่ืนค าร้อง ซึ่งมีเอกสารผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 

๑. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาทักษะหลักในการจัดการอาชีวศึกษา 
๒. บทความเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. 
๓. บทความในวารสารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ๔ ฉบับที่ ๑ - ๗  (มีนาคม ๒๕๔๑ – มิถุนายน 

๒๕๕๔ ) 
๔. รายงานการนิเทศ สื่อ และเอกสารประกอบการนิเทศ   

      ใชเ้วลานอ้ยกวา่ ๔๕ วนั (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖) หรือ ๖ สปัดาห์ กบั ๓ วนั หรือ ๓๐ วนัท า
การ เพราะมีขั้นตอนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย       . 
      

      เป็นที่มาของค าร้อง  ข้อ ๑ และ ๒ (มีประเด็นให้พิจารณาว่า คณะกรรมการประเมิน ฯ มีจริงหรือไม่ / 
การใช้เวลาในการตัดสินผลงานวิชาการของคณะกรรมการฯ ได้มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบหรือไม่)                             
 ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน ฯ ต่อผลงานของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร พีรพลานันท์)ที่ไม่อาจรับได้ สรุป
คือ 

๑. ผลงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ  เหตุใดคณะกรรมการจึงตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีคุณภาพเพราะไม่มีตัว
แปรต้น (เหตุ)  และตัวแปรตาม (ผล) 

๒. บทความของผู้ยื่นค าขอ กรรมการประเมิน ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ขาดการอ้างอิง  ไม่แสดงให้เห็นถึงการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ของงานเขียน 

๓. กรรมการประเมินตั้งข้อสังเกตว่า สื่อที่ผู้ยื่นค าขอส่ง ขาดการประเมินผลการใช้ และขาดหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทั้งท่ีสื่อในฐานะผู้เชี่ยวชาญสามารถพิจารณาได้จากเนื้อหาว่าผิดหรือไม่มากกว่า  นอกจากนี้ผู้
ยื่นค าขอได้แสดงรายชื่องานวิจัย มากกว่า ๕๐ เรื่องท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการสนับสนุนการวิจัย ๓ 
ปี (การส่งเอกสารทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องส่ง ๕ ชุด) 



 ๔ 

 

๕.  ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) จัดท าค าร้องอุทธรณ์ผลการประเมิน ฯ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓ / ๐๙๕๓ เรื่อง ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาหมายเลข ๔)   ความว่า 
   “ .....ส านักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ไม่รับพิจารณาค าขอดังกล่าว 
เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) ได้ก าหนดไว้ว่า เม่ือ ก.ค.ศ. 
พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้ว และมี
มติไม่อนุมัติ จึงถือว่าการประเมินและมติดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว  และมติ ก.ค.ศ. ที่ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการและไม่มีกฏหมายก าหนด
ขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้...” 
 
 
 

 
 
 
 

๖. ค าสั่งศาล ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขด าที่ ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
โดย ตุลาการศาลปกครอง (นายสุรธีร์  ลิ้มทรัพย์)  ให้นางอัมพร  พีรพลานันท์  จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

๗. หนังสือแจ้งค าสั่งศาล  ส านักงานศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔  
มีนาคม ๒๕๕๗  (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๘)  ถึงผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) ความว่า 
  

“... ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ ตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ / ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  
ศาลจึงมีค าสั่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๑ และให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒....” 
 ๘.  ค าสั่งเรียกให้ท าค าคัดค้านค าให้การ  ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ศาลมีค าสั่งเรียกให้ผู้ยื่นค าร้อง  (นางอัมพร  พีรพลานันท์) ท าค าคัดค้านการให้การ 
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๙)   
 ๙.  ค าคัดค้านค าให้การ  ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๗  ของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)  ยื่นต่อศาลปกครองกลาง 
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑๐)   
 ๑๐.  หนังสือส่งส าเนาค าให้การเพิ่มเติม  ส านักงานศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  แจ้งผู้ยื่นค าร้อง  (นางอัมพร  พีรพลานันท์) ทราบ  ความว่า  
 “... ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ท าค าให้การเพ่ิมเติมยื่นต่อศาล มีข้อความตามส าเนาค าให้การเพิ่มเติม ฉบับลง
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และส าเนาพยานหลักฐาน ซึ่งได้ส่งมาให้ทราบ พร้อมหนังสือนี้แล้ว...” 
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑๑)   

 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
     ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) ได้ยื่นค าร้อง ต่อศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนระเบียบดังกล่าว
ข้างต้น (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๒)  แต่ค าร้องดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาจาก ศาล
ปกครองกลาง  เป็นที่มาของค าขอในเอกสารนี้ต่อ  ศาลปกครองกลาง ข้อ ๑ 



 ๕ 

 
๑๑.  ค าให้การเพ่ิมเติม  ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลข ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙  กรกฎาคม  

๒๕๕๗  ของผู้ยื่นค ารอ้ง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑๒)   

๑๒.   ค าพิพากษา  ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขด าที่ ๒๓๐๓ / ๒๕๕๖    คดหีมายเลขแดงที่  
๑๑๔๓ / ๒๕๕๙   ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙      (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑๓) 
ความว่า 
 “... เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า การด าเนินการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผู้ฟ้องคดีเป็นศึกษานิเทศก์เป็นไป
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดส าหรับการนั้น และมีการใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนวิทยฐานะเป็น
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จึงชอบด้วยกฎหมาย 
 พิพากษายกฟ้อง 
นายสุรธีร์  ลิ้มทรัพย์           ตุลาการเจ้าของส านวน 
ตุลาการศาลปกครองกลาง    
 

นายอาจินต์  ฟักทองพรรณ 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง 
นางสาววาสนา  มะลิทอง 
ตุลาการศาลปกครองกลาง 
    ตุลาการผู้แถลงคดี : นายกฤตยชญ์  ศิริเขต ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.   ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)  ได้ขาดการเข้าร่วมพิจารณาคดีใน ครั้งที่ ๒  
 
จากการติดตามความก้าวหน้าอีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  พบว่า ศาลปกครองกลาง ได้

มีค าพิพากษาแล้ว จึงขอคัดส าเนา และขอค าแนะน าปรึกษาจากบุคลากรของศาลปกครองได้ข้อมูล สรุปได้ว่า 
 คดีขาดอายุการขออุทธรณ์ จากศาลปกครอง (นับจากวันที่มีค าพิพากษา ๓๐ วัน)  แต่คงอาศัยมาตราที่ 
๗๕ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง แต่เป็นดุลยพินิจของศาลว่าจะอนุมัติค าขอพิจารณาคดีใหม่หรือไม่ 
 
 
 
 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้ยื่นค าร้อง  (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
     ตามความเข้าใจของผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) ในวันที่ศาลปกครองกลางเรียกพิจารณาคดี 
ครั้งที่ ๑  มีผู้พิพากษา ๓ ท่าน  ท่านตุลาการศาลปกครอง (นายสุรธีร์  ลิ้มทรัพย์) ซึ่งท่านคือ ตุลาการ
เจ้าของส านวน น่าจะเป็น ๑ ใน ๓ ของผู้พิพากษา เพราะ ท่านตุลาการศาลปกครอง (นายกฤตยชญ์  
ศิริเขต) ท าหน้าที่ ตุลาการผู้แถลงคดี   

 

เป็นที่มาของค าขอในเอกสารนี้ต่อ  ศาลปกครองกลาง ข้อ ๒ และ ๓ 
 

(หากผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) เข้าใจคลาดเคลื่อน ขอกราบขออภัยต่อท่านผู้พิพากษา มา ณ 
ที่นี้ เนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องตั้งข้อสังเกต จึงจะเกิดการเรียนรู้ บางครั้งก็ผิดพลาดได้) 

 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้ยื่นค าร้อง  (นางอัมพร  พีรพลานันท์) 
      ก่อนหน้าคดีนี้  ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) เคยยื่นค าฟ้อง ๒ เรื่อง ต่อ ศาลปกครอง ทั้งสอง
เรื่องถูกยกฟ้อง เพราะเลยก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย  



 ๖ 

  
๑๔.  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์)  ได้ยื่นค าขอตรวจส านวนคดี เพื่อขอคัด
ส าเนาเอกสาร จ านวน ๑๒ รายการ ศาลพิจารณาอนุมัติ ๑๑ รายการ (รายการที่ ๘ ไม่อนุมัติ)  
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑)   
 ในการนี้ผู้ยื่นค าร้องได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลที่ไม่มีการส าเนาค าพิพากษาแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ  
ได้รับค าตอบว่า  มาตรที่ ๖๙ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ระบุโดยสรุปความคือ กรณีที่ศาลนัดฟังค า
พิพากษาแล้วผู้ฟ้องไม่สามารถมาได้ ให้ถือว่ารับทราบเพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
 ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ ผู้ยื่นค าร้อง (นางอัมพร  พีรพลานันท์) จึงหวัง
ในความกรุณาของรัฐบาลในการพิจารณา ค าร้องขอในครั้งนี้ 
 

       

                    ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
 
 
(นางอัมพร  พีรพลานันท์)  

              ผู้ยื่นค าร้อง 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 


