จุลสารขาววินยั และคุณธรรม ฉบับนีข้ อนำเสนอเกร็ด
ความรูเ กีย่ วกับกฎหมายและกรณีตัวอยางการ
กระทำผิดวินัย ผูสนใจสามารถเขาเยี ่ ย มชม
เว็บไซตของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุ ณ ธรรม
และดาวนโหลดขอมูลไดที่ https://discipline-ops.moph.go.th/

ตัวอยางการกระทำความผิดวินัย
1.นำงานจากภายนอกที ่ ร ั บ จ า งมาทำในสถานที ่ ร าชการ
โดยใช อ ุ ป กรณ แ ละเครื ่ อ งมื อ อื ่ น ๆ ของโรงพยาบาล
นายหวังรวย ขาราชการ ปฏิบัติหนาที่นักเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง กรณีกระทำผิด
คือ นายหวังรวย ไดอาศัยตำแหนงหนาทีท่ ต่ี นเปนหัวหนางานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร ไดนำงานจากภายนอก
ที่ตนรับจางมาทำการตรวจวิเคราะหแล็บเอง โดยไดเตรียมเฉพาะหลอดใสเลือดมาเพื่อทำการวิเคราะหแล็บเอง
สวนอุปกรณและเครื่องมืออื่น ๆ นายหวังรวย ไดใชของโรงพยาบาลทั้งหมด ดวยวิธีการนําสิ่งสงตรวจมาเขาเครื่อง
วิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติเอง โดยที่หลอดเลือดไมมีการติด Barcode,Lab No. ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ในงานเคมีคลินิก
นายหวังรวย ไมไดเปนผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ แตไดดำเนินการรายงานผลและอนุมัติผลเอง อีกทั้งนายหวังรวย
ไมชําระเงินตามใบรายงานผลและอนุมัติผลของงานเคมีคลินิกใหถูกตอง ซึ่งมีชื่อนายหวังรวย เปนผูรายงานผลและ
อนุมัติผล จำนวน ๕ ราย และยังไดประทับตราปลอม และปลอมลายมือชื่อ ซึ่งเปนเอกสารหลักฐานการจายเงินหรือ
เอกสารทางการเงินของโรงพยาบาลอีกจํานวน ๓ ราย รวมทั้งหมด ๘ ราย
พฤติการณเปนการกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผหู นึง่ ผูใ ด หรือปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการโดยทุจริต และฐานกระทำ
การอั น ได เชื ่ อ ว า เป น ผู  ป ระพฤติ ช ั ่ ว อย า งร า ยแรง ตามมาตรา 85 (๑) และ (4) แห ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล นายหวังรวย ออกจากราชการ

2.รวบรวมเงิ น ไปซื ้ อ ยาเพื ่ อ บริ จ าคให ผ ู  ป  ว ย ซึ ่ ง เป น
ผู  ย ากไร ผิ ด หรื อ ไม ?

นายบุญนอย ขาราชการ สังกัดโรงพยาบาล ข. มีกรณีกระทำผิด คือ นายบุญนอย ไดรวบรวมเงินกับเพือ่ นทีร่ จู กั
กันจำนวน 5 คน เพื่อซื้อยา Baraclude (เบราคูด) ไปบริจาคใหแกคนไขโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเปนผูยากไรชาว
กัมพูชา โดยนายบุญนอย นำเงินที่รวบรวมไดดังกลาวซื้อยาจากโรงพยาบาล ข.โดยใชวิธีสั่งจายยาใหแกผูปวยที่เคย
รับยาจากนายบุญนอย จำนวน 5 ราย รวมจายยา Baraclude (เบราคูด) จำนวน 9,480 เม็ด ราคาเม็ดละ 58 บาท
เปนจำนวนเงิน 549,840 บาท และยา Copegus (โคเปกัส) จำนวน 2,730 เม็ด โดยนายบุญนอย ไดขอความ
ยินยอมจากผูปวยดังกลาวแลว เมื่อนายบุญนอย สั่งจายยาใหแกผูปวย นายบุญนอย จะเปนผูมารับยาที่กลุมงาน
เภสัชกรรม และชำระคายาโดยใชบัตรเครดิตของตนเอง เมื่อไดรับยาแลวนายบุญนอย จะใหผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบี
ชาวกัมพูชาจำนวน 12 คน มารับยากับนายบุญนอย ทีโ่ รงพยาบาล ข. โดยไมคดิ เงินจากผูป ว ย จึงรับฟงไดวา นายบุญนอย
อาศัยโอกาสที่ตนเองมีหนาที่รักษาพยาบาลสั่งจายยาโดยใชชื่อผูปวยโรงพยาบาล ข. ที่เคยไดรับการรักษาโรคไวรัสตับ
อักเสบบีกับตน จากนั้นนำใบสั่งจายยาไปเบิกยาจากฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาล ข. และชำระคายาดวยบัตรเครดิต
และคิดราคายาตามปกติที่เรียกเก็บจากผูปวยทั่วไป
พฤติการณเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานอาศัยตำแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
งดโทษและวากลาวตักเตือน

เกร็ดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
1.คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๕/๒๕๖๓
ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลผูถูกฟองคดีที่ ๑ (โรงพยาบาล ก.)
ดวยอาการปสสาวะบอย แพทยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยวาผูฟองคดีปวยดวยอาการตอมลูกหมากโต
และทำการรักษาโดยใหยานำกลับมาทานที่บาน แตไมไดสงตัวไปเอกซเรยหรือตรวจดวยเครื่องมือทางการแพทย
ที่ทันสมัย และมีการเปลี่ยนตัวแพทยผูรักษาตลอดระยะเวลาที่ผูฟองคดีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ จนถึงปจจุบันซึ่งเปนระยะเวลาประมาณ ๖ ป ถึง ๗ ป จนกระทั่งในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑ แพทยผูรักษาคนปจจุบันไดแนะนำใหผูฟองคดีตรวจรางกายดวยการเอกซเรยหรือตรวจดวยเครื่องมือ
ทางการแพทยที่ทันสมัย โดยสงตัวผูฟองคดีไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาลทหารผานศึกและสงผลการตรวจให
แพทยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัย ผลปรากฏวาผูฟองคดีปวยเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมากตองเขารับการรักษาตัว
ดวยการฉีดยาและสารอาหารเขาทางเสนเลือดรวมถึงการฉายรังสี ซึ่งทำใหผูฟองคดีตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ ๒70,000 บาท ประกอบดวยคาใชจา ยในการฉีดยาและสารอาหารเขาทางเสนเลือด ประมาณ ๘,๕0๐ บาท
ตอครั้ง จำนวน ๑๒ ครั้ง คาใชจายในการฉายรังสีประมาณ ๔,000 บาท ตอครั้ง จำนวน ๓๙ ครั้งและคาใชจาย
ในการเริ่มตนรักษาโรคมะเร็งอีกประมาณ ๑๓,0๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจาก
คาใชจายในการรักษาโรคมะเร็งที่มีคาใชจายจำนวนมากในปจจุบันเชนนี้เกิดจากความบกพรองในการรักษา
พยาบาลโดยแพทยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทำใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายอยางมาก จึงนำคดีมาฟองขอ
ใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง (ผูอำนวยการโรงพยาบาล ก. ที่ ๒) ชดใชคาเสียหายแกผูฟอง
คดีเปนเงินตามที่ศาลเห็นสมควร เห็นวา แมความเสียหายของผูฟองคดีที่เปนเหตุใหฟองคดีนี้ เกิดจากการกระทำ
ของแพทยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนโรงพยาบาลของรัฐแตการปฏิบัติหนาที่ของแพทยในการตรวจรักษาโรคเปน
เพียงการปฏิบัติหนาที่ปกติทั่วไป มิใชการกระทำที่เกิดจากการใชอำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทาง
ปกครอง หรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรแตอยางใด กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจา
หนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีดังกลาว
จึงไมอยูใ นอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหง พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลปกครองฯ
แต เ ป น คดี พ ิ พ าทที ่ อ ยู  ใ นอำนาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลยุ ต ิ ธ รรม ซึ ่ ง ผู  ฟ  อ งคดี ส ามารถยื ่ น ฟ อ งคดี ใ หม
ตอศาลยุติธรรมไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณา
และใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่มา : แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ฉบับ Day to Day ป 2563

2.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๘๓/๒๕๖๔

การจะกลาวอางวาการกระทำใดเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมนั้นจะตองเปนกรณีผูกลาวอาง
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะไดรับสิทธินั้น ๆ แตไมไดรับสิทธินั้นซึ่งการที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเห็นชอบให
ขาราชการในสังกัด ผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตำแหนงประเภทอำนวยการ
และตำแหนงประเภทบริหาร ไมตอ งลงเวลาปฏิบตั ริ าชการ เปนคำสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอำนาจตามขอ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ในกรณีที่เห็นวาจำเปนจะกำหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได เมื่อผูฟองคดีเปนขาราชการระดับ
ชำนาญการพิเศษซึ่งไมไดรับสิทธิตามคำสั่งดังกลาว กรณีจึงมิใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูฟองคดี
แตเปนเพียงการปฏิบัติตอบุคคลที่มีตำแหนงหนาที่แตกตางกันตามที่กฎหมายใหอำนาจไวเทานั้น ดังนั้น จึงไม
ถือวาเปนการทำใหผูฟองคดีเกิดความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาตาม
ขอ ๗ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิรองทุกขกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการไดมีหนังสือเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีใหขาราชการผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตำแหนงประเภทอำนวยการ
และตำแหนงประเภทบริหาร ไมตองลงเวลาปฏิบัติราชการ ตอมา เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีคำสั่งทายหนังสือ
ดังกลาวเห็นชอบตามที่เสนอ หลังจากนั้น ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการไดมีหนังสือลงวันที่ ๑0 สิงหาคม
2560 เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจงใหผูอำนวยการกอง
งานนายกรัฐมนตรีทราบและใหแจงขาราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป ผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕60 รองทุกข
ตอผูถูกฟองคดี (คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม) ซึ่งผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวมีคำวินิจฉัยไมรับคำรองทุกข
ของผูฟ อ งคดีและจำหนายเรือ่ งรองทุกขออกจากสารบบ เนือ่ งจากเห็นวาคำสัง่ ดังกลาวไมมผี ลกระทบตอผูฟ อ งคดี
เพราะผูฟองคดีดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงไมถือวาเปนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ
ตอตนของผูบังคับบัญชา อันจะกอใหเกิดสิทธิรองทุกขแกผูฟองคดีตามขอ ๗ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. ดังกลาว โดยเลขานุการ
ก.พ.ค. ไดมีหนังสือแจงคำวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีทราบผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิรองทุกขตามมาตรา
๑๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕1 ประกอบขอ ๓๑ ของกฎ ก.พ.ค.
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และไมตอ งหามตามขอ ๔๒ (๕) ของกฎ ก.พ.ค.
ดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีไมรับคำรองทุกขของผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนำคดี
มาฟองตอศาลปกครองชัน้ ตนขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสัง่ เพิกถอนคำวินจิ ฉัยของผูถ กู ฟองคดี และใหผถู กู ฟองคดี
รับคำรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีมีคำ
วินิจฉัยไมรับคำรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณา เปนการกระทำที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา
การที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเห็นชอบทายหนังสือที่ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการเสนอให
ข า ราชการผู  ด ำรงตำแหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี ่ ย วชาญขึ ้ น ไป ตำแหน ง ประเภทอำนวยการ
และตำแหนงประเภทบริหาร ไมตองลงเวลาปฏิบัติราชการ เปนคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามขอ ๑๑
วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ที่กำหนดใหหัวหนา
สวนราชการในกรณีเห็นวาจำเปนจะกำหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได แตจะตอง
มีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได กรณีมิใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
เพราะการจะกลาวอางวาเปนการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมไดนั้น ตองเปนกรณีผูกลาวอางมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะไดรับสิทธินั้น ๆ แตไมไดรับสิทธินั้นเพราะการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เมื่อผูฟองคดีไมได
รับสิทธิตามคำสั่งของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดังกลาว เนื่องจากผูฟองคดีไมไดดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตำแหนงประเภทอำนวยการ และตำแหนงประเภทบริหาร ผูฟองคดีจึงไม
อาจกลาวอางไดวาคำสั่งที่กำหนดใหไมตองลงเวลาปฏิบัติราชการดังกลาว เปนการเลือกปฏิบัติที่ไม
เปนธรรมตอผูฟองคดี กรณีเปนเพียงการปฏิบัติตอบุคคลที่มีตำแหนงหนาที่แตกตางกันตามที่กฎหมายให
อำนาจไวเทานั้น ดังนั้น การที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งพิพาทจึงไมถือวาเปนการทำใหผูฟองคดีเกิด
ความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ ของกฎ ก.พ.ค. วา
ดวยการรองทุกขฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผูถูกฟองคดีมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕5๑ ไมรับคำรองทุกขของ
ผูฟ อ งคดีและจำหนายเรือ่ งรองทุกขออกจากสารบบ จึงเปนการกระทำโดยชอบดวยกฎหมาย การทีศ่ าลปกครอง
ชัน้ ตนพิพากษายกฟองนัน้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๘๓/๒๕๖๔)
ที่มา : วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ 21 ฉบับบที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)
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