0 คําฟอง

คดีหมายเลขดําที่…………………..
ศาลปกครองกลาง
วันที่

๑๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ขาพเจา........................................ อายุ..........................ป พนักงานสวนตําบล
ตําแหนง .............................................................. (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ..........) สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล............................. อําเภอ............................ จังหวัด.............................
ที่อยู ................................................................... อําเภอ.............................. จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย .................................. หมายเลขโทรศัพท ........................................
มีความประสงคขอฟอง
คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
ที่อยู กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ๑๐๓๐๐
มีขอความตามที่จะกลาวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของผูถูกฟอง
คดี ที่ไมมีสิทธิเขารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐
– ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต หอง ๒๐๙ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาภาคความ
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เอกสารทายฟองหมายเลข ๑ )
ขอ ๒ มูลกรณีเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหาร ไดมีประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สายงานผูบริหาร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เอกสารทายฟองหมายเลข ๒) ขาพเจาไดสมัครสอบ
ในตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) เลขประจําตัวสอบ
๓๐๓๐............. (เอกสารทายฟองหมายเลข ๓) ตอมาไดมีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงาน
ส ว นตํ าบลให ดํ ารงตํ าแหน งสายงานผู บ ริห าร เรื่อ ง กํ าหนด วั น เวลา สถานที่ ส รรหาและระเบี ย บ
เกี่ยวกับ การสรรหาเพื่อ แตงตั้งใหดํ ารงตําแหนงสายงานผูบ ริหาร ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย
กํ าหนดให ผู ส มั ค รเขา รั บ การสรรหาเขา รั บ การทดสอบความรูค วามสามารถ ในวั น อาทิ ต ย ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (เอกสารทายฟองหมายเลข ๔) และสํานักงาน
ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ไดมีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒ /ว ๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สงเอกสาร
ประกอบการสรรหาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงผูบริหาร โดยกําหนดใหสง

-๒เอกสารดังกลาวในอาทิตยที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถานที่สรรหา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต) (เอกสารทายฟองหมายเลข ๕) ขาพเจาไดเขาทดสอบความรูความสามารถ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด ปรากฏขอเท็จจริงวาในการขอมีการออกขอสอบปรนัย จํานวน ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน
และขอสอบอัตนัย ๑ ขอ จํานวน ๔๐ คะแนน ไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับกลาง (เอกสารทายฟองหมายเลข ๖) นอกจากนั้นยังไมปรากฏวามีหลักเกณฑการให
คะแนนอัตนัยอยางไร ทั้งนี้ เอกสารการออกขอสอบ ขอสอบและธงคําตอบ อยูในความครอบครองของ
ผูถูกฟองคดีและยังไมเปดเผยตอผูเขาสอบขาพเจาจึงไมอาจนํามาประกอบการฟองคดีได การที่ผูถูก
ฟองคดีออกขอสอบและไมมีมาตรฐานในการใหคะแนนในการตรวจขอสอบอัตนัยที่เปดเผยใหผูเขาสอบ
ทราบ หากใหผูถูกฟองคดีดําเนินการการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต หอง ๒๐๙ ตอไปจะเกิดความเสียหาย
ตอผูฟองคดีอยางไมอาจเยียวยาไดกลาวคือจะมีการบรรจุแตงตั้งผูที่ผานการสรรหาและไมอาจทราบได
วาผูถูกฟองคดีจะมีการประกาศรับสมัครสอบในครั้งใหมเมื่อใดทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายที่จะ
ไดรับความกาวหนาในอาชีพราชการ
ขอศาลไดโปรดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
๑. เพิ ก ถอนประกาศคณะอนุ ก รรมการสรรหาพนัก งานส วนตําบลให ดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหาร เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหารและกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เฉพาะตํ าแหนง รองปลัด องค ก ารบริหารสว นตําบล (นัก บริหารงานทองถิ่ น
ระดับกลาง)
๒. ไต ส วนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ มี คํ า สั่ ง ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ร ะงั บ การสอบภาคความ
เหมาะสมเพื่ อ แตงตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งรองปลั ด องค ก ารบริห ารส ว นตํ าบล (นั ก บริห ารงานท อ งถิ่ น
ระดับกลาง) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร
รังสิต หอง ๒๐๙ ทั้งนี้ ผูฟองคดีจะนําผูเขาสอบในตําแหนงดังกลาวมาใหถอยคําตอศาลไมนอยกวา ๑๐
คน
ขาพเจาไดยื่นสําเนาคําฟองโดยมีขอความถูกตองเปนอยางเดียวกันมาดวย
จํานวน
๑ ชุด
ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ลงชื่อ

ผูฟองคดี
(.................................................)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล........

ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
คําฟองตัวจริง มีฉบับเดียว ใหลงวันที่ สงทาง ปณ แลวถายคําฟองตัวจริง ๑ ชุด รับรองสําเนา
พรอมเอกสารประกอบทุกชุดพรอมรับรองสําเนา ติดสลิบ เอกสารทายฟองทุกชุด(ทั้งตนฉบับและ
สําเนา) อยาลืมถายสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ / สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สงคําฟองลงทะเบียนตอบรับไปที่ สํานักงานศาลปกครองกลาง เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจงวัฒนะ แขวง
ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐

