ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
นายธี ร ยุ ท ธ์ หล่ อ เลิ ศ รั ต น์ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มกราคม
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิตศิ าสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ และระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซีราคิ้วส์
(Syracuse University, New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๑๔ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เริ่มรับราชการครั้งแรก
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อปีพุทธศักราช
๒๕๐๖ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ในระหว่างที่รับราชการได้ใช้
ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในการ
พัฒนาระบบราชการอย่างดียิ่ง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่อุทิศตน
ให้กับการท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
ระบบราชการโดยรวมอย่างเป็นที่ประจักษ์ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
ได้มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงานมาโดยล�ำดับ โดยเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อาทิ ทีป่ รึกษาการศึกษาประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต
ณ ประเทศฝรั่ ง เศสและสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ระหว่ า งปี พุ ท ธศั ก ราช
๕

๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ น
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๖ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตุ ล าการ
ศาลปกครองสู ง สุ ด และตุ ล าการหั ว หน้ า คณะศาลปกครองสู ง สุ ด
ในระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ และด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ต่อมา
เมือ่ พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ก็ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งทีป่ รึกษา
ในศาลปกครองสูงสุด และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง จนถึงปัจจุบัน
นอกจากการปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนแล้ว นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ยังได้ปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งต่างๆ อีกหลายต�ำแหน่งทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ระบบราชการ
และสังคม โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมและความเทีย่ งธรรม
ในสังคม ได้แก่ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรรมการข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ม.) เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคน
๖

ภาครัฐ (คปร.) และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง (ว.พ.ปค.) เป็นต้น
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน
นิ ติ ศ าสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ส ่ ว นรวม
อย่างมีคณ
ุ ธรรมและซือ่ สัตย์ บนพืน้ ฐานของการค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
เป็นส�ำคัญ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในการด�ำเนินการกระบวนการ
ยุติธรรมและการพัฒนาระบบราชการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อ
ประโยชน์แก่สาธารณะและองค์กรต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ ได้อทุ ศิ ตน
เพือ่ การศึกษามาโดยตลอด โดยได้เป็นอาจารย์พเิ ศษบรรยายให้ความรู้
ด้านศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง และกระบวนการยุตธิ รรม
ทางการปกครอง รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร
การบริหารคน และการจัดโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ อยู่เป็นประจ�ำ นอกจากนี้ยังได้เขียน
บทความหลายเรื่อง เช่น กระบวนการยุติธรรมทางการปกครองกับการ
สร้ า งธรรมาภิ บ าล ความรั บ ผิ ด ทางกฎหมายของข้ า ราชการและ
หน่วยงานราชการ องค์การบริหารพิเศษ (Executive Agency) และ
องค์การมหาชน (Autonomous Public Organization) เป็นต้น
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูม้ คี วามรอบรู้
เชี่ยวชาญ ในการใช้กฎหมายเพื่อผดุงความถูกต้องในสังคมทั้งในหลัก
กฎหมายและการประยุกต์ใช้ เป็นผูม้ ผี ลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริม
และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของข้าราชการ
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วิชาชีพกฎหมายเพื่อการป้องกันปัญหาการทุจริต
๗

และประพฤติมชิ อบในวงราชการ พร้อมกันไปกับการสร้างเสริมจิตบริการ
ที่ข้าราชการพึงมอบให้กับประชาชน ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการ
ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
และมีจิตส�ำนึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของ
สังคมและประเทศชาติ ซึง่ การสร้างความตระหนักให้เกิดขึน้ แก่ขา้ ราชการ
ในวงกว้างเหล่านี้ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เชื่อว่าจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมชิ อบและการทุจริตในหน้าที่ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อบ้านเมืองในทุกด้านในระยะยาว นอกจากนีย้ งั เป็นการป้องกันและระงับ
ยับยั้งมิให้เกิดกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
ของข้าราชการ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ปริมาณคดีในกระบวนการยุตธิ รรม
ทางปกครองที่มีจ�ำนวนมากอยู่แล้ว
จากเกียรติประวัตแิ ละผลงานในการใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์
ทางนิติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและวงการตุลาการ รวมทั้ง
การอุทิศตนเพื่อการศึกษาและสังคมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
มีผลงานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดมา กอปรกับเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ ผลงานต่างๆ
ที่ได้กระท�ำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันสมควร
ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐาน
และแบบอย่างให้ผอ้ ู นื่ ได้เจริญรอยตาม ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ให้ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
๘

