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จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จุลสารข่าววินัยและคุณธรรมฉบับนีน้ าเสนอกรณีตวั อย่างการกระทาผิดวินัย เผื่อว่าบางเรื่อง
จะเป็น อุทาหรณ์ ช่ว ยสอนใจ ก่อนตัดสินใจลงมือทาอะไรจะได้คิดให้ดี ต่อด้วยแนวคาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุ ด ที่น่ าสนใจ ทั้งนี้ ผู้สนใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ย วกับ การปฏิบั ติหน้ าที่ร าชการ หรือ ระเบีย บ
กฎหมายต่าง ๆ สามารถหาความรูเ้ พิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกลุม่ เสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม www.winaimoph.com โดยในส่วนของกรณีตัวอย่างการกระทาผิดวินัย หากกระทา
ผิดขณะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ยังมีผลบังคับใช้ จะปรับฐานความผิด
ตามบทกฎหมายเดิม แต่ถ้าหากความผิดได้กระทาลงนับตั้งแต่วันที่ความในลักษณะ 4 และลักษณะ 5
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้แล้ว ก็จะปรับฐานความผิด
ตามบทกฎหมายใหม่ ค รั บ ส่ ว นลู ก จ้ า งประจ านั้ น กระทรวงการคลั ง ไม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537 แต่อย่างใด การดาเนินการทุกอย่าง
จึงยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
 กรณี น างนกน้ อ ย

หัวหน้า สถานี อนามั ย (เจ้ าพนัก งานสาธารณสุข ชานาญงาน)
ประจาสถานีอนามัยตาบลในกรงเหล็ก
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จาคุก นางนกน้อย ๒ ปี
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓ ประกอบมาตรา ๘๓ กรณีร่วมกันกับพวกเรียกรับ
เงินจานวน 300,๐๐๐ บาท จากนางส้มจุก มารดาของนายส้มซ่า นักโทษคดียาเสพติดซึ่งถูกศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จาคุก 20 ปี และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยหลอกลวง
ว่าจะนาเงินจานวนดังกล่าวไปมอบให้กับผู้พิพากษาศาลฎีกาเพื่อตอบแทนในการที่กระทาการพิพากษา
ให้ยกฟ้องและปล่อยตัวนายส้มซ่า แต่ศาลฎีกาพิพากษายืนให้จาคุก นายส้มซ่า เหตุเกิดเมื่อตอนกลางปี
๒๕๔8
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การกระทาของนางนกน้ อยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการป้องกันเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒
อันเป็นการกระทาอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระ
ราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
 กรณีนางหวังดีรัตน์ ตาแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การ) สถานีอนามัยบ้านหนองทรุดโทรม
ข้อเท็จจริง รับฟั งได้ว่า สถานี อนามัย บ้า นหนองทรุด โทรม ได้ รับผู้ ถูก คุมประพฤติ จาก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดไว้เพื่อให้ทางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปี 2547 โดย
ไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เฉพาะในปี 2551 รับผู้ถูกคุมประพฤติไว้ทางานบริการสังคม
ทั้งหมด 10 คน นายแสบศักดิ์ ผู้ถูกคุมประพฤติในคดี เล่น พนัน ฟุต บอลและยาเสพติด เป็นหนึ่งใน
จ านวนผู้ ถู ก คุ ม ประพฤติ ดั ง กล่ า วที่ เ ลื อ กท างานบริ ก ารสั ง คมที่ ส ถานี อ นามั ย บ้ า นหนองทรุ ด โทรม
กาหนดให้ ท างานระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน–พฤศจิ ก ายน 2551 ระยะเวลารวม 48 ชั่ ว โมง ได้ รั บ
มอบหมายจากนางหวังดีรัตน์ให้ทาความสะอาดฝ้าเพดานและตัดแต่งกิ่งไม้ แต่นางหวังดีรัตน์เห็นว่า
นายแสบศักดิ์ทางานโรงงาน กลัวจะต้องขาดงาน จึง
แนะนานายแสบศักดิ์ให้ว่าจ้างคนอื่นทางานแทนเป็น
เวลา 6 วัน อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท โดยให้
อาสาสมัครสาธารณสุขรับเงินจากนายแสบศักดิ์ ไ ป
จัดหาแรงงานมาทางานแทน หลังจากเสร็จงานนาง
หวังดีรัตน์ได้ลงชื่อรับรองการปฏิบัติงานบริการสังคม
ของนายแสบศักดิ์ อัน ขัด ต่อเจตนารมณ์ข องการคุ ม
ประพฤติที่มุ่งหมายให้ผู้ถูกคุมประพฤติทางานบริการ
สังคมด้วยตนเอง ก่อนหน้านี้นางหวังดีรตั น์เคยแนะนา
ผู้ถูกคุมประพฤติรายอื่นให้กระทาในทานองเดียวกันนี้
มาแล้วหลายครั้ง
การกระทาของนางหวังดีรัตน์เป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและ
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เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย กระทาการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว ตาม
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษตัดเงินเดือน
จานวน 5 % เป็นเวลาหนึ่งเดือน
 นางหัวใส

ตาแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน)
สถานีอนามัยบ้านโนนลักไก่
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด แห่งหนึ่งได้จัดให้มีการฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้สมัครประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมและ
ได้รับการรับรองคุณสมบัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อสมาชิกของชมรมที่
เข้าร่วมกิจกรรมเสียชีวิตชมรมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทตามรายชื่อผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในใบ
สมัคร
นางหัวใส หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโนนลักไก่ ซึ่งมี
หน้ า ที่ รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ผู้ ที่ จ ะสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ของชมรม
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาเขตพื้นที่
รับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านโนนลักไก่ ได้ปลอมลายมือชื่อนาย
เท่งทึงกับนายท้อแท้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านลง
ในใบสมัครพร้อมทั้งรับรองคุณสมบัติแล้วส่งรายชื่อนายเท่งทึง
กั บ นายท้ อ แท้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ชมรมฯและร่ ว มกิ จ กรรม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ไปยื่นประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
จังหวัด โดยระบุว่าให้นายสีหมอก เกี่ยวข้องเป็นหลาน เป็นผู้รับ
ประโยชน์ของนายเท่งทึง แต่ความจริงนายสีหมอกเป็นสามีนางหัวใสและไม่ได้เป็นหลานนายเท่งทึง กับ
ระบุว่า ให้นางเขี้ยว เกี่ยวข้องเป็นหลานนายท้อแท้เป็นผู้รับประโยชน์ของนายท้อแท้ แต่ความจริงนาง
เขี้ยวเป็นเพื่อนกับนางหัวใสและไม่ได้เป็นหลานของนายท้อแท้ ก่อนหน้านี้นายเท่งทึงได้ ขอสมัครเป็น
สมาชิกของชมรมฯ ระบุชื่อนางบุญยัง บุตรสาวของนายเท่งทึง เป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่หลังจากสมัคร
เป็นสมาชิกแล้ว ๑ เดือน นายเท่งทึงป่วยเป็นโรคมะเร็งและนางหัวใสได้นาเงินค่าสมัครพร้อมกับใบสมัคร
มาคืน โดยอ้างว่านายเท่งทึงป่วยหนักไม่สามารถรับเข้าเป็นสมาชิกชมรมได้ ส่วนนายท้อแท้ไม่เคยสมัคร
เป็นสมาชิกของชมรม หลังจากนายเท่งทึงกับนายท้อแท้เสียชีวิต นายสีหมอกได้ยื่นคาร้องขอรับเงิน
ณาปนกิจสงเคราะห์ของนายเท่งทึง จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท และนางหัวใสได้นาเงินมามอบให้ภริยา
นายเท่งทึง ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท บอกว่าเป็นเงินค่าทาบุญ ส่วนรายนายท้อแท้ที่เสียชีวิตทางชมรม
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ได้จ่ายเงินให้กับนายเขี้ยว จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และนาย
เขี้ยวได้นาเงินมามอบให้ภริยาของนายท้อแท้ จานวน ๓,๐๐๐
บาท บอกว่าเป็นเงินค่าทาบุญเช่นเดียวกัน ต่อมานางหัวใสได้
ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมดาเนินคดีอาญา คดีถึงที่สุด ศาล
ฎีกาพิพากษาว่า นางหัวใสมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๕ ให้ลงโทษจาคุกนาง
หัวใส จานวน ๑ ปี
การกระทาของนางหั ว ใสดังกล่า วนอกจากจะ
เป็นความผิดทางอาญาแล้ว ยัง เป็นความผิด ทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก ตามมาตรา ๙๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงโทษปลดออกจากราชการ
 กรณีนายคึกคัก ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชานาญการพิเศษ)
โรงพยาบาลวัยใส (ผู้บังคับบัญชาที่พยายามเอาใจใส่ สอดส่องดูแลลูกน้องจริง ๆ )
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อ ปี ๒๕49 นางสาวสุด สวย แพทย์ประจาโรงพยาบาลไฮเทค
พบว่ามีผู้นากล้องถ่ายรูปติดตั้งที่ใต้โต๊ะทางานและเดินสายโทรศัพท์เชื่อมต่อไปยังห้องตรวจโรคของนาย
คึกคักผู้อานวยการโรงพยาบาลไฮเทคซึ่งอยู่ห้องติดกันและด้านหลังห้องมีช่องว่างสามารถเดินผ่านไปมา
ระหว่างห้องได้ จึงตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ประจาห้องตรวจโรคที่ใช้ สาหรับนายคึกคักพบภาพของ
นางสาวสุดสวย จานวน 9 ไฟล์ นางสาวสุดสวยจึงได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจให้ดาเนินคดีอาญากับ
นายคึกคัก สองสามวันต่อมานายคึกคักพร้อมด้วยภรรยาและเพื่อนร่วมงานได้เดินทางเข้าพบครอบครัว
ของนางสาวสุดสวยได้ยอมรับผิดพร้อมทัง้ ขอโทษกับบิดาของนางสาวสุดสวย และประมาณหนึ่งสัปดาห์
หลังจากนั้นนายคึกคักได้โทรศัพท์บอกนางสาวสุดสวยว่ายอมชดใช้ค่าเสียหายจานวน ๕0๐,๐๐๐ บาท
โดยนัดหมายจะจ่ายเงินในวันรุ่งขึ้น แต่เมื่อนางสาวสุดสวยได้ยื่นเอกสารให้นายคึกคักอ่านและตรวจดู
ก่อนที่จะลงนามยุติเรื่องตามที่ตกลงไว้ นายคึกคักไม่ยอมชาระค่าสินไหมทดแทนตามที่ตกลงกันไว้
การกระทาของนายคึกคักเป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงโทษตัดเงินเดือนนายคึกคัก จานวน ๕ %
เป็นเวลาสามเดือน
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 กรณีนายบัวขาว นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอลุมพินี (โชว์ลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เข้าตาจริงๆ )
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายบัวขาวและนางสาวโฉมงามได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๑ คน อยู่กินกันมาจนลูกอายุประมาณ 2 ปี ทั้งคู่เกิดมีเรื่องหึง
หวงกัน จนต้องแยกกัน อยู่ตามลาพัง ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ นายบัวขาวได้ไปรับ นางสาว
โฉมงามจากที่ทางานพาไปพูดคุยที่บ้านพักของนายบัวขาวเพื่อปรับความเข้าใจ แต่ระหว่างพูดคุยทั้งคู่ได้
ทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงกัน นายบัวขาวบันดาลโทสะทาร้ายร่างกายนางสาวโฉมงามโดยใช้เท้าเตะ
๔-๕ ครั้ง แล้วจับศีรษะของนางสาวโฉมงามเหวี่ยงใส่ฝาผนังบ้าน จนนางสาวโฉมงามได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นจึงนาตัวนางสาวโฉมงามไปส่งที่บ้านนางสาวนิดเดียวเพื่อนของนางสาวโฉมงาม นางสาวนิดเดียว
ได้นาตัวนางสาวโฉมงามไปรักษาที่โรงพยาบาลประจาอาเภอ
และแพทย์ไ ด้ส่งตัว นางสาวโฉมงามไปเข้ารับการรักษาต่อที่
โรงพยาบาลประจ าจั ง หวั ด ในเวลาต่ อ มา แพทย์ ผู้ ชั น สู ต ร
บาดแผลลงความเห็นว่า นางสาวโฉมงามบาดเจ็บสาหัส ต้อง
เจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาจนประกอบกิจตามปกติไม่ได้
เกินกว่า ๒๐ วัน และเจ้าหน้าที่ตารวจได้ดาเนินคดีอาญากับ
นายบั ว ขาว โดยนายบั ว ขาวได้ ใ ห้ ก ารรั บ สารภาพในชั้ น
สอบสวนและในชั้นศาลว่าทาร้ายร่างกายนางสาวโฉมงามจริง
ศาลพิพากษาว่านายบัวขาวมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๙๗ (๘) ลงโทษจาคุก ๑ ปี นายบัวขาวให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุก ๖ เดือน โทษ
จาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด ๒ ปี แต่ให้คุมความประพฤติภายในกาหนด ๑ ปี รายงานตัว ๓ ครั้ง
ตามที่พนักงานคุมความประพฤติกาหนด
การกระทาของนายบัวขาวเป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน
และเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน จานวน ๑ ขั้น
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 กรณี น ายประท้ ว งศั ก ดิ์ ลู ก จ้ า งประจ า
ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสมบัติบุรี
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายประท้วงศักดิ์ได้ให้
การรั บ สารภาพต่อ คณะกรรมการสอบสวนว่า เมื่ อ เดื อ น
มกราคม 2554 ตนได้ให้นายตุ๊ดตู่ผู้ควบคุมกากับดูแลการ
ใช้ ร ถยนต์ แ ละดู แ ลพนั ก งานขั บ รถยนต์ ข องส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด สมบัติบุรี เซ็นชื่อในใบสั่งซื้อน้ามัน แล้ว
นารถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน ก - 9999
สมบั ติ บุ รี ซึ่ ง ตนเองรั บ ผิ ด ชอบไปเติ ม น้ ามั น ไม่ ใ ห้ เ ต็ ม ถั ง
จากนั้ นน ารถยนต์ก ลับ ไปที่ สานัก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
สมบัติบุรี ใช้สายยางใส่ลงไปในถังน้ามันเชื้อเพลิงแล้วค่อยๆ
เปิดน้าประปาให้ไหลช้าๆเพื่อไล่อากาศและน้ามันดีเซลให้ลอยอยู่ข้างบนจนเต็มถังแล้วจึงนารถยนต์มา
จอดไว้ตามเดิม เป็นเหตุให้รถยนต์ดังกล่าวได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้ ต้องเสียค่าซ่อมแซมเป็นเงิ น
10,000 บาท สาเหตุเนื่องจากนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 30 ปี ตนไม่เคย
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบขับรถยนต์ที่อยู่ในสภาพดีและใหม่เหมือนกับพนักงานขับรถยนต์คนอื่น แต่
จะได้รับรถยนต์ในสภาพที่ย่าแย่กว่าคนอื่น โดยผู้ควบคุม กากับดูแลการใช้ร ถยนต์มักอ้างว่า ตนไม่
สามารถขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดหรือเข้ากรุงเทพมหานครได้ หรือตนเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ ถ้ามีอะไร
เกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เฉพาะหน้าได้ นอกจากนี้ บางครั้งตนยังถูกเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
งานต่างๆ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมบัติบุรีที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานขับรถยนต์
พูดจาประชดประชันเกี่ยวกับสภาพรถอยู่เนืองๆ ทาให้ตนเองรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจหาทางให้ได้ใช้รถยนต์ใน
สภาพที่ดีกว่าคันที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ นายประท้วงศักดิ์ได้นาเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์มาชดใช้
คืนให้กับทางราชการแล้ว
การกระท าของนายประท้ว งศั กดิ์ เ ป็น ความผิ ด วิ นัย ไม่ร้ ายแรง ฐานประพฤติชั่ ว ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 46 วรรคหนึ่ง ลงโทษ
ลดขั้นค่าจ้าง จานวน 1 ขั้น
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 บุคคลภายนอกที่จะมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคาสั่งชี้
ขาดคดีใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีเท่านั้น (คาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ 344/2551)
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่ามีคาสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้อง
คดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเป็นคดีหมายเลขแดงที่
917/2547 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งศาลปกครองชั้นต้น ต่อมาศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ยืนเป็นคาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.332/2549 และคดีถึงที่สุดแล้ว สาหรับคดีนี้ผู้ร้องเป็นภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ยื่นคาร้องขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม่โดยอ้างว่าผลจากคาสั่งของผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการทาให้ครอบครัวขาดรายได้ ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
และมีความเป็นอยู่อย่างยากลาบาก ดังนั้น เมื่อเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทาง
ปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีถูกปลดออกจากราชการเป็น
การกระทาหรือคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หากการ
กระทาหรือคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบ ผู้ฟ้อง
คดี ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ย่ อ มได้ รั บ ความเดื อ นร้ อ น
เสียหายโดยตรงจากผลการกระทาหรือคาสั่งของผู้ถูก
ฟ้องคดี การขาดรายได้ ครอบครัวถูกดูหมิ่นเกลียดชัง มี
ความเป็นอยู่อย่างยากลาบากก็เป็นผลกระทบที่เกิดจาก
การกระทาของผู้ฟ้องคดี หาใช่การกระทาหรือคาสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ ผู้ร้องจึงมิใช่บุคคลภายนอกผู้มี
ส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมี
คาสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
 ตัวอย่างของการใช้อานาจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลแล้วจะ
อ้างความเหมาะสมสั่ งให้ใครต่อไปปฏิบัติงานตรงไหน อย่างไรก็ได้ ก็ได้ คาสั่งต้องมีกฎหมายให้
อานาจไว้ให้ทาได้และมีเหตุผลที่ดีประกอบด้วย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.112/2552)
โรงพยาบาล ข. เป็นโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ก. ซึ่งเป็น
ราชการส่วนภูมิภาค อานาจในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ ระดับ 7 ลงมา จึงเป็น
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อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ตามคาสั่งจังหวัดฯ ที่มอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมีอานาจใน
การสั่งอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่น โดยไม่รวมถึงการปฏิบัติราชการซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนไว้โดยเฉพาะและต้องนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ข้อ 3.1.4 การ
บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทาง
วินัย
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไป
ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ 7) (ด้ านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาล โดยตัด
โอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ผู้อานวยการโรงพยาบาล) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของผู้ฟ้องคดีมีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัตหิ น้าที่หวั หน้าผู้ป่วยนอก ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวมีข้าราชการระดับ 6
ถือครองอยู่ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
แต่งตั้งข้าราชการระดับ 7 รายอื่น มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลแทนผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะเป็น
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างภายในโรงพยาบาลมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตามความจาเป็นและตามอานาจบังคับบัญชาที่มีอยู่ ทั้งนี้ ตาม
คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมอบหมายให้ ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ข้อ 1.2.2
และข้อ 3 แต่การมอบหมายดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสม
มีเหตุผล และมีกาหนดระยะเวลาตามสมควร การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 มีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ไปปฏิบัติหน้าทีใ่ นตาแหน่งที่ต่ากว่า
ตาแหน่ งที่ ครองอยู่ โ ดยมิไ ด้ กาหนดระยะเวลาในการปฏิบั ติ
หน้าที่ไว้ และให้บุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี ย่อม
แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีดารง
ตาแหน่งตามคาสั่งจังหวัดอีกต่อไป กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่
1 มีคาสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากผู้ถู กฟ้องคดีที่ 1 ไม่มีอานาจบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงต าแหน่ ง ตั้ง แต่ ร ะดั บ 7 ลงมา ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ ง (7) แห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบคาสั่งจังหวัด และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลโดยให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผู้ป่วยนอกตาม
คาสั่งเดิมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คาสั่งดังกล่าวจึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
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 คดีพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารของทางราชการลุกล้าที่ดินเอกชนอยู่ในอานาจ
ศาลยุติธรรม (คาสั่งที่ ร.657/2552 คาร้องที่ ร.71/2552)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านดอนซึ่งอยู่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี (กระทรวงสาธารณสุข)
ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยตาบลบ้านไร่ปลายนาในที่ดินที่พิพาทโดยเข้าใจสุจริตว่าเป็นที่ราชพัสดุ การ
ก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึง เป็นการบริหารจัดการทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินของหน่วยงาน
ทางราชการโดยมิได้ใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายต่อเอกชน แม้ต่อมาภายหลังผู้ฟ้องคดีจะโต้แย้ง
เป็นข้อพิพาทว่าผู้ถูกฟ้องคดีสร้างอาคารรุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ก็เป็นกรณีบุคคลสร้างโรงเรือน
รุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตตามมาตรา 1312 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอานาจตรวจสอบของศาลยุติธรรม มิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
 คดีหมายเลขแดงที่ อ.458/2551 คดีหมายเลขดาที่ อ.302/2547
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออก
คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 205/2544 ลงวันที่
โปรดเถิดคนจ๋า
31 มกราคม 2544 ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่กองสาธารณสุข
อย่ากินจู๋ช้างเลย
ภูมิภาคเป็นการประจา เป็นการออกคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี
จึงไม่มีการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ฉะนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนค าสั่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
205/2544 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ
เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนในการไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว
เงิ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการและในวั น หยุ ด
ราชการให้แก่ ผู้ฟ้องคดี จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะมีคาสั่งแต่งตั้งผู้
ฟ้องคดีให้ดารงตาแหน่งที่เหมาะสม และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้
ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง และคืน
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
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