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คดีเด็ด

สวัสดีคะ่

วาไรตีค้ ดีปกครอง

เทศกาลถือศีลกินเจที่เพิ่งจะผ่านพ้ นไป เสมือนเป็ นการช�ำระ
ล้ างจิตใจ และร่างกายให้ บริสทุ ธิ์ พร้ อมรับโชค หลายคนกินเจเป็ นประจ�ำ
ทุก ๆ ปี บ้ างก็กินตามประเพณี บางคนก็กินเจ เพราะกินแล้ ว สุขภาพดี
แข็ ง แรง แถมได้ บุญ หากใครยังอยากรั ก ษาสุขภาพโดยการไม่กิน
เนื ้อสัตว์ตอ่ เนื่องจากเทศกาลกินเจ ก็สามารถท�ำได้ เหมือนเดิม หรื อใคร
ที่คิดว่าปี หนึ่งงดเนือ้ สัตว์ครัง้ หนึ่ง โดยถือว่าได้ บุญ...ก็ขออนุโมทนา
ด้ วยค่ะ

บอกเล่าเก้าสิบ

ACT NEWS ฉบับนี ้ยังคงเต็มไปด้ วยเรื่ องราวสาระดี ๆ
มากมายเช่นเดิม ประเดิมด้ วยเรื่ องที่เราสามารถพบเจอกันได้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน เกิดอยู่มาวันหนึ่งเราขับรถตกท่อระบายน� ้ำจนรถเสียหาย
แบบนี ้เรี ยกค่าเสียหายจากใครได้ บ้าง ค�ำตอบมีอยู่ในคอลัมน์คดีเด็ด
หรื อท�ำงานอยูด่ ี ๆ ไม่ได้ ตอ่ สัญญาจ้ าง แต่ไปกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไว้
แบบนี ้เงินที่ก้ ไู ปต้ องคืนเท่าใด คืนเมื่อไหร่ เสียค่าปรับไหม เรามีคำ� ตอบ
ให้ ในคอลัมน์วาไรตี ้คดีปกครอง นอกจากนัน้ ยังมีอีกหลายคอลัมน์ที่
น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน ไม่วา่ จะเป็ นคอลัมน์บอกเล่าเก้ าสิบที่ฉบับนี ้
น�ำเสนอเรื่ องของหลวงที่ไม่ควรน�ำไปใช้ ทางที่ผิด กับคอลัมน์ครอบครัว
สือ่ ศาลปกครอง มีสอื่ ประชาสัมพันธ์ตวั TOP มาแนะน�ำให้ ได้ ทราบกัน
เป็ นประโยชน์สำ� หรับผู้ทสี่ นใจใฝ่ หาความรู้เกีย่ วกับศาลปกครอง ทีส่ ำ� คัญ
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทังสิ
้ ้น

รอบรั้วภูมิภาค

ช่ ว งนี อ้ ากาศเปลี่ ย นแปลง เดี๋ ย วหนาว เดี๋ ย วแดดร้ อน
เดี๋ ย วฝนตก เดากัน ไม่ ถูก เพราะฉะนัน้ ดูแ ลสุข ภาพกัน ด้ ว ยนะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
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ครอบครัวสื่อศาลปกครอง
สรรหามาฝาก

โหราพยากรณ์
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เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น”
กองบรรณาธิการ เจ้าของ สำ�นักงานศาลปกครอง
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำ�นักงานศาลปกครอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศาลปกครอง สำ�นัก วิทยาลัย
บรรณาธิการ : วัลลภัตม์ เศวตรุนทร์ จุฑามาณ สายรัดเงิน เสริมพงศ์ สมบูรณ์พร้อม จุฑาธิปต์ ชุมพาที ปริญญา ทองหลอด ศิริพร พันธุ์วิจิตรศิริ
อังคณา ติขิณานนท์  ปาลิตา แสนสุข ไอลดา เศษคำ� ช่างภาพ : นิชติญา มีรัตน์ ยศวัฒน์ วัชรกุลภูวพันธ์  ศักดิ์ชัย ลอยทะเล
จัดทำ�โดย สำ�นักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2141 1111 Call Center 1355 ,www.admincourt.go.th ,www.youtube.com /c /สำ�นักงานศาลปกครอง 1355
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ข่าวเด่น

ประธานศาลปกครองสู ง สุด พร้อ มคณะ เยี่ย มคารวะประธานศาลฏีกา
เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 8 ตุุลาคม 2564 นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์� ประธานศาลปกครองสููงสุุด  พร้้อมด้้วย
นายวรพจน์์ วิิศรุุตพิิชญ์์ รองประธานศาลปกครองสููงสุุด  เข้้าเยี่่�ยมคารวะและร่่วมแสดงความยิินดีี
เนื่่�องในโอกาสที่่�นางสาวปิิยกุุล บุุญเพิ่่�ม  ได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุุณโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมแต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานศาลฎีกี า ณ ศาลฎีีกา สนามหลวง กรุุงเทพมหานคร โดยมีีนางสมฤดีี ธััญญสิิริิ
รองเลขาธิิการสำำ�นักั งานศาลปกครอง รัักษาการในตำำ�แหน่่ง เลขาธิิการสำำ�นักั งานศาลปกครอง เข้้าร่่วมคณะฯ
ในโอกาสนี้้�ด้้วย

ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด พร้อ มคณะ เยี่ย มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 11 ตุุลาคม 2564 นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์� ประธานศาลปกครองสููงสุุด พร้้อมด้้วย
นายวรพจน์์ วิิศรุุตพิิชญ์์ รองประธานศาลปกครองสููงสุุด  เข้้าเยี่่�ยมคารวะ นายวรวิิทย์์ กัังศศิิเทีียม
ประธานศาลรััฐธรรมนููญ เนื่่�องในโอกาสที่่�เข้้ารัับตำ�ำ แหน่่งประธานศาลปกครองสููงสุุด ณ ศาลรััฐธรรมนููญ
ศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ  80 พรรษา 5 ธัันวาคม  2550 อาคารราชบุุรีีดิิเรกฤทธิ์์� ถนนแจ้้งวััฒนะ
กรุุงเทพมหานคร โดยมีีนายประพััฒน์์ ตันั สุุวรรณนนท์์ รองเลขาธิิการสำำ�นักั งานศาลปกครอง เข้้าร่่วมคณะฯ
ในโอกาสนี้้�ด้้วย

ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด พร้อ มคณะ เยี่ย มคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎร
เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 11 ตุุลาคม 2564 นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์� ประธานศาลปกครองสููงสุุด พร้้อมด้้วย
นายวรพจน์์ วิิศรุุตพิิชญ์์ รองประธานศาลปกครองสููงสุุด  เข้้าเยี่่�ยมคารวะ นายชวน หลีีกภััย ประธาน
สภาผู้้�แทนราษฎร  เนื่่�องในโอกาสที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งประธานศาลปกครองสููงสุุด  ณ สภาผู้้�แทนราษฎร
กรุุงเทพมหานคร โดยมีีนางสมฤดีี ธััญญสิิริิ รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
เลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง เข้้าร่่วมคณะฯ ในโอกาสนี้้�ด้้วย

ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อ มคณะ เยี่ย มคารวะประธานวุฒิสภา
เมื่่อ� วัันจัันทร์์ที่่� 11 ตุุลาคม 2564 นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์� ประธานศาลปกครองสููงสุุด พร้้อมด้้วย
นายวรพจน์์ วิิศรุตพิิ
ุ ชญ์์ รองประธานศาลปกครองสููงสุุด เข้้าเยี่่ย� มคารวะ ศาสตราจารย์์พิิเศษ พรเพชร วิิชิิตชลชััย
ประธานวุุฒิิสภา เนื่่อ� งในโอกาสที่่เ� ข้้ารัับตำำ�แหน่่งประธานศาลปกครองสููงสุุด ณ วุุฒิิสภา กรุุงเทพมหานคร
โดยมีีนางสมฤดีี ธััญญสิิริิ รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานศาลปกครอง รัักษาการในตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานศาลปกครอง เข้้าร่่วมคณะฯ ในโอกาสนี้้�ด้้วย
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ประธานศาลปกครองสููงสุุด พร้้อมคณะ ร่่วมพิิธีีเนื่่�องในโอกาส
วัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
13 ตุุลาคม 2564
เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยรองประธานศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธวี างพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้
นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง รักษาการในตำ�แหน่ง เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำ�นักงาน
ศาลปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ ในโอกาสนี้ด้วย

สศป.จััดสััมมนา เรื่่�อง ศาลปกครองกัับการอำำ�นวยความยุุติิธรรมทางปกครอง
และการเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลในสัังคม ครั้้�งที่่� 1
เมือ่ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สำ�นักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุตธิ รรมทางปกครอง ได้มกี ารจัดโครงการสัมมนา เรือ่ ง ศาลปกครอง
กับการอำ�นวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ ฟังพี่เก่า เล่าเรื่องใหม่ : เปิดมุมมองเพื่อก้าวต่อไป
ของสำ�นักงานศาลปกครอง ในรูปแบบการเสวนาโต๊ะกลม เพื่อรับฟังทรรศนะเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสำ�นักงานศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พเิ ศษ กาญจนารัตน์ ลีวโิ รจน์ สมาชิกวุฒสิ ภา อดีตรองเลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง และทีป่ รึกษาสำ�นักงานศาลปกครอง (พนักงาน
คดีปกครองทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการ
สำ�นักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำ�นักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำ�นักงานศาลปกครอง ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง
ถนนแจ้งวัฒนะ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex สำ�หรับสำ�นักงานศาลปกครองในภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบการประชุม
ผ่านจอภาพ โดยผลของการสัมมนาในครั้งนี้จะนำ�ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานของสำ�นักงานศาลปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอำ�นวย
ความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมต่อไป
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ขับรถยนต์ตกท่อ
ระบายน้ำ�บนถนนหลวง
จนรถพังเสียหาย
กรมทางหลวง
ต้องรับผิดหรือไม่ ?
คำำ�พิิพากษา

การที่่� ผู้้� เ อาประกัั น ภัั ย ได้้ ขัั บ รถยนต์์ ไ ป
บนถนนหลวงและรถยนต์์ ต กท่่ อ ระบายน้ำำ�� ที่่� ฝ า
ถููกเปิิดออก ทำำ�ให้้รถยนต์์ได้้รัับความเสีียหายนั้้�น
ศาลเห็็นว่่า ถนนที่่�เกิิดเหตุุเป็็นเขตทางหลวงแผ่่นดิิน
ซึ่่ง� เป็็นหน้้าที่่ข� องกรมทางหลวงในการที่่ต้้� องตรวจตรา
และดููแลรัักษาถนนให้้อยู่่�ในสภาพเรีียบร้้อยใช้้งาน
ได้้อย่่างปลอดภััย เมื่่�อปรากฏว่่าบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ
ไม่่มีีไฟส่่องสว่่างและไม่่มีีสััญญาณหรืือเครื่่�องหมาย
แจ้้งเตืือนใด ๆ และไม่่สามารถมองเห็็นชััดได้้ในเวลา
กลางคืืน ทั้้�งไม่่ปรากฏว่่าผู้้�ขัับขี่่�ได้้ขัับรถด้้วยความ
ประมาทเลิิ น เล่่ อ  จึึงรัั บ ฟัั ง ไม่่ ไ ด้้ว่่ า กรมทางหลวง

ยเลขแด
า
ม
ห
ดีี
ค
ด 
ุ
สุ
ง
สูู
ง
อ
ศาลปกคร

งที่่�

อ.359/2555

ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่� ใ นการบำำ�รุุ ง รัั ก ษาทางหลวงและ
ติิ ดตั้้� ง สัั ญ ญาณเตืือนความปลอดภัั ย ในการขัั บ ขี่่�
อย่่างเพีียงพอ จึึงถืือได้้ว่่าอุุบััติิเหตุุดัังกล่่าวเกิิดจาก
การละเลยต่่ อ หน้้าที่่� ข องกรมทางหลวง อัั น เป็็ น
การกระทำำ�ละเมิิดต่อ่ เจ้้าของหรืือผู้้ค� รอบครองรถยนต์์
จึึงต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี
ในฐานะผู้้�รัับประกัันภััย
จากข้้อเท็็จจริิงกรณีีดัังกล่่าว การที่่ก� รมทางหลวง
ไม่่บำำ�รุุงรัักษาทาง และติิดตั้้�งสััญญาณเตืือนความ
ปลอดภััยจนผู้้�ใช้้ทางเกิิดอุุบััติิเหตุุ ถืือเป็็นการละเลย
ต่่อหน้้าที่่� กรมทางหลวงจะต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าเสีียหาย
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วาไรตี้คดีปกครอง

ไม่ต่อสัญญาจ้าง
ต้องคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วย !
ลุุงถููกต้้อง
เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี

คดีน้ี นาย พี โต้แย้งว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มูลเหตุของข้อพิพาทคดีน้ีเกิดจาก... นาย พี เป็นพนักงานจ้าง ตามเงอื่ นไขของสัญญากูย
้ ม
ื เงิน โดยไม่อนุมต
ั เิ บิกจ่ายเงินกูใ้ ห้อก
ี 2 งวด

ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อทัง้ ระดับ ตามเงอื่ นไขอันเป็นสาระสำ �คั ญของสั ญญาดั งกล่าวเป็นเหตุให้ตน
ปริญญาโทและปริญญาเอกกับทางมหาวิทยาลัยและทำ�สัญญากูย
้ ม
ื เงิน
เพือ
่ การศึกษา โดยในสัญญา ข้อ 6 ระบุวา่ ต้องกลับเข้าปฏิบต
ั งิ านหลังจาก
สำ �เร็จการศึ กษาแล้ว หากออกจากมหาวิทยาลัยด้ วยเหตุใดก็ ตาม

ไม่สำ�เร็จการศึกษา จึงมีสิทธิเรียกคืนได้เฉพาะเงินกู้เท่านั้น
ความเป็นธรรม... จากคำ�พิพากษาศาลปกครอง
ประเด็นสำ�คัญที่ต้องพิจารณา : นาย พี (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1)

จะต้องนำ �เงินคงค้างมาจ่ายแก่ผู้ให้กู้จนเต็มจำ�นวนภายใน 30 วัน ประพฤติผด
ิ สัญญากูย
้ ม
ื เงินเพือ
่ การศึกษาแก่มหาวิทยาลัย (ผูฟ
้ อ
้ งคดี)

นั บ แต่ วั น ที่ อ อกและข้ อ 10 ระบุ ว่ า หากผิ ด สั ญ ญาข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด หรอไม่
ื
? และนาย สาม (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2) ต้องร่วมรับผิดชดใช้เงิน
ต้องเสียค่าปรับเป็นจำ�นวน 2 เท่า ของเงินที่กู้ยืม โดยมีนาย สาม ตามสั ญ ญาค้ำ � ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาของนาย พี หร ือไม่
เป็นผู้ค้ำ�ประกัน

ในระหว่างที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก นาย พี ได้เบิกเงินกู้

เพียงใด ?
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย พี ไม่ได้รบ
ั การ

เพียงงวดแรกสำ�หรับการศึกษา และต่อมา นาย พี ไม่ได้รบ
ั การต่อ ต่ อ สั ญ ญาจ้า ง เนื่ อ งจากผลการปฏิ บั ติ ง านไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
สัญญาจ้าง เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานไม่มป
ี ระสิทธิภาพ ยังมีความประพฤติเสื่อมเสีย ถือได้วา่ นาย พี กระทำ�ผิดสัญญา ข้อ 6
และมีความประพฤติเสื่อมเสีย กรณีบุกทำ�ร้ายร่างกายอาจารย์จนได้

กรณีออกจากมหาวิทยาลัยด้วยเหตุใดก็ตาม ซึง่ เหตุท่ีต้องออกจาก

รับบาดเจ็บ ซึง่ ถือเป็นความผิดอาญา จึงพ้นสภาพการเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยนั้ นเป็นพฤติกรรมการทำ�งานของนาย พี ที่ไม่เป็นไป
มหาวิทยาลัยและได้ช�ำ ระหนี้เงินกู้ยม
ื บางส่วนแล้ว คงเหลือยอดเงิน
ที่ต้องชำ�ระคืน จำ�นวน 97,240 บาท มหาวิทยาลัยจึงได้ทวงถาม
ให้นาย พี และนาย สาม ชำ�ระหนี้ ส่วนที่เหลือภายในกำ �หนดเวลา

ตามเป้าหมายความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบต
ั ิงาน
ตามมาตรฐานงานและมาตรฐานตำ�แหน่ง ทั้งยังมีพฤติกรรมในทาง
ความประพฤติอน
ั เป็นคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน

30 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด้รบ
ั หนังสือทวงถาม หากผิดนัดไม่ช�ำ ระ ต้องรับผิด มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่านาย พี เป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญากู้ยืมเงิน
ชดใช้เบีย
้ ปรับเป็นจำ�นวน 2 เท่า ของหนี้เงินกู้คงเหลือ แต่นาย พี และ
นาย สาม เพิกเฉย

อีกทัง้ ความในข้อ 6 ซึง่ กำ�หนดให้เมื่อผูก
้ ู้สำ�เร็จการศึกษาแล้ว
จะกลับเข้าปฏิบต
ั งิ าน ณ มหาวิทยาลัย หากต้องโอน ย้าย หรอออกจาก
ื

มหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงยืน
่ ฟ้องบุคคลทัง้ สองต่อศาลเพือ
่ ขอให้ มหาวิทยาลัยด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องนำ �เงินคงค้างทั้งสิ้ นมาชำ�ระ

ชำ�ระหนี้เงินกู้ยม
ื เพื่อการศึกษา จำ�นวน 97,240 บาท พร้อมเบี้ยปรับ
จำ�นวน 2 เท่า
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เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พี สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโทแล้ว และ

วาไรตี้คดีปกครอง
แจ้งขอเข้าปฏิบต
ั งิ านชดใช้ทุนแล้ว แต่ภายหลังมาขอยืมเงินเพือ
่ ศึกษาต่อ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับต่าง ๆ เลย ประการที่สอง เมื่อผู้กู้ได้รบ
ั เงิน
ปริญญาเอกอีก จึงฟังได้ว่านาย พี ได้ผิดสัญญาข้อ 6 ด้วย

กู้ยม
ื ไปย่อมทำ�ให้บุคลากรรายอื่นที่ประสงค์จะขอกู้ยม
ื เพื่อการศึกษา

และเมือ
่ พิจารณาข้อ 10 ประกอบด้วยแล้ว เห็นได้วา่ หากนาย พี เช่นกันขาดโอกาสนัน
่ าม การทีผ
่ ก
ู้ ป
ู้ ระพฤติผด
ิ สัญญา
้ ไป และประการทีส
ผิดสั ญญาข้อหนึ่ งข้อใด กล่าวคื อ สำ �เร็จการศึ กษาแล้วไม่กลับมา

ย่อมทำ�ให้การลงทุนด้ านเพิ่มทุนประสิ ทธิภาพบุ คลากรสู ญเสี ยไป

ปฏิบัติงาน หรออยู
ื
่ระหว่างการศึกษาแล้วต้องออกจากมหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้กู้ยม
ื ฉะนั้น เมื่อพิเคราะห์
ด้วยเหตุใดก็ตาม ชอบที่จะต้
จะต้องรับผิดชดใช้เบี้ยปรับ 2 เท่า ของเงิน ทางได้เสียของผูฟ
้ อ
้ งคดีทก
ุ ประการแล้ว จึงไม่ลดเบีย
้ ปรับแก่นาย พี
กู้ ยื ม เนื่ อ งจากการผิ ด สั ญ ญา เมื่ อ นาย พี คงค้ า งชำ� ระหนี้ กู้ ยื ม

ดังนัน
่ ผูก
้ เู้ ป็นผูป
้ ระพฤติผด
ิ สัญญากูย
้ ม
ื เงินเพือ
่ การศึกษา
้ เมือ

จำ�นวน 97,240 บาท และผู้ฟ้องคดีทวงถามให้ช�ำ ระ โดยให้ช�ำ ระ เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดีไปแล้ว และไม่มี
ภายใน 30 วัน นั บแต่วันได้รบ
ั หนังสือ เมื่อนาย พี ได้รบ
ั หนังสือ เหตุสมควรที่จะได้รบ
ั การพิจารณาลดเบี้ยปรับ ผู้ค้ำ�ประกัน จึงต้อง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 แล้วเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสิทธิคิด ร่วมรับผิดกับผูก
้ ้ใู นการชำ�ระหนี้ให้แก่ผฟ
ู้ อ
้ งคดีตามสัญญาค้ำ�ประกัน
เบี้ยปรับ 2 เท่ าเป็นเงิ น จำ� นวน 291,720 บาท พร้อ มดอกเบี้ย (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 717/2563)
ร้อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2555 อั น เป็ น วั น
ผิดนัดชำ�ระหนีจ
้ นถึงวันฟ้อง และดอกเบีย
้ นับถัดจากวันฟ้องในต้นเงิน

หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ

จำ�นวน 291,720 บาท ไปจนกว่าจะชำ�ระเสร็จ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี
ไม่เบิกจ่ายเงินแก่นาย พี สำ�หรับปีการศึกษาต่อ ๆ มาจึงชอบด้วย
ข้อสัญญาแล้ว

ผู้ท่ีได้รบ
ั โอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษา ควรที่จะ
ประพฤติปฏิบต
ั ต
ิ นให้เหมาะสมอยูภ
่ ายในกรอบของสัญญาสมกับทีไ่ ด้

ในส่วนเบี้ยปรับ แม้ศาลจะมีอำ�นาจให้ความเป็นธรรมในการ รับโอกาสนัน
่ี ก
ี ารประพฤติผด
ิ สัญญาประการหนึง่ ประการใด
้ ในกรณีทม
ลดเบี้ยปรับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 หน่วยงานซึง่ เป็นคู่สัญญาก็มีอำ�นาจเรียกคืนเงินตามที่กำ�หนดไว้ใน
ก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติกรรมของนาย พี แล้วไม่มีเหตุท่ีจะลด สัญญาพร้อมเบีย
้ ปรับ สำ�หรับจำ�นวนเบีย
้ ปรับทีก
่ �ำ หนดไว้ในสัญญานัน
้
เบี้ ย ปรับ เนื่ อ งจาก ประการที่ ห นึ่ ง เมื่ อ คำ � นึ ง ถึ ง การที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี

จะเหมาะสมและเป็นธรรมแล้วหร ือไม่ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาโดย

มี ค วามประสงค์ ส่ ง เสริม บุ ค ลากรให้ ไ ด้ ร ับ การศึ ก ษาหาความรู ้ พิเคราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนีด
้ งั เช่นคดีน้ี อย่างไรก็ดี หากเบีย
้ ปรับ
ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยหากผู้กู้ นั้ น สู ง เกิ น ส่ ว น ศาลก็ มี อำ � นาจที่ จ ะพิ จ ารณาลดได้ ต ามแต่ ก รณี ท่ี
ไม่ประพฤติผด
ิ สัญญาและจบการศึกษาแล้ว ผูฟ
้ อ
้ งคดีจะไม่คด
ิ ดอกเบีย
้
ศาลเห็นควรว่าเป็นธรรมและเหมาะสม
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บอกเล่าเก้าสิบ

ตกน้ำำ��ไม่่ไหล ตกไฟไม่่ไหม้้

โดย สำำ�นัักกฎหมาย
“ตกน้ำำ��ไม่่ไหล ตกไฟไม่่ไหม้้” เป็็นคำำ�พัังเพยโบร่ำำ��โบราณที่่�แยกออกเป็็นสองความหมาย “ตกน้ำำ��ไม่่ไหล” นั้้�นแปลความ
ออกมาได้้ว่า่ “คนดีีอยู่่�ที่่ไ� หนย่่อมมีีคนช่่วยเหลืือ” “ตกไฟไม่่ไหม้้” ก็็คืือไม่่มีภัี ยั อัันตรายใด ๆ แต่่มักั จะนำำ�มาใช้้รวมกััน คืือ “ตกน้ำำ�� ไม่่ไหล
ตกไฟไม่่ไหม้้” มีีการนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับคำำ�ที่่�ว่่า “เงิินหลวงของหลวง ตกน้ำำ��ไม่่ไหล ตกไฟไม่่ไหม้้” ก็็คืือใครนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิิด
ไม่่ถููกต้้อง ไม่่ยอมใช้้ให้้ทางราชการ ก็็มัักจะมีีอัันเป็็นไปต่่าง ๆ นานา
	สวััสดีีครัับ พี่่�น้้องชาวศาลปกครองทุุกท่่าน ในช่่วงที่่�สถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�แพร่่ระบาดที่่�นัับวััน ผู้้�ติิดเชื้้�อจะเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็วราวกัับติิดจรวด วััคซีีนที่่�สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันดีี ๆ จึึงเป็็นที่่�หมายตาของใครหลายคน ถึึงขนาดนำำ�ญาติิซึ่่�งมิิใช่่กลุ่่�มเป้้าหมาย
ที่่�จะได้้รัับวััคซีีนมาฉีีดจนกลายเป็็นข่่าวโด่่งดััง วัันนี้้�เลยจะมากล่่าวถึึงของหลวง ในที่่�นี้้�ไม่่ใช่่ของหลวงตา หลวงพ่่อ หรืือหลวงพี่่�
แต่่เป็็นของทางราชการที่่�มีีกฎหมาย ระเบีียบ ควบคุุมการรัับ การใช้้จ่่าย การเก็็บรัักษาอย่่างเคร่่งครััด การฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย ระเบีียบ จะถููกดำำ�เนิินการทางวิินััยหรืือถููกดำำ�เนิินคดีีอาญาแล้้วแต่่กรณีีได้้อีีกด้้วย เลยมายกตััวอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
ให้้รัับทราบกัันครัับ
เจ้้ า พนัั ก งานส่่ ง เสริิ ม สหกรณ์์ นำำ� รถยนต์์ ข องทางราชการ
ไปปฏิิบััติิราชการโดยยัังไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�บัังคัับบััญชา และได้้
ถืือวิิสาสะขนไม้้เสาจำำ�นวน 3 ต้้น ซึ่่�งเป็็นไม้้ส่่วนตััวเพื่่�อนำำ�ไปซ่่อมแซม
โรงรถยนต์์ส่ว่ นตััว แต่่ระหว่่างทางเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจนทำำ�ให้้รถยนต์์ราชการ
ได้้รับั ความเสีียหาย พฤติิการณ์์เป็็นการกระทำำ�ผิดิ วิินัยั อย่่างไม่่ร้า้ ยแรง
ฐานไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และเที่่�ยงธรรม
ไม่่ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ร� าชการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบของทางราชการ
มติิคณะรััฐมนตรีี นโยบายของรััฐบาล และปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบแบบแผน
ของทางราชการ ตามมาตรา 82 (1) และ (2) แห่่งพระราชบััญญััติิ
ระเบีียบข้้าราชการพลเรืือน พ.ศ. 2551
การที่่�ผู้้�อุุทธรณ์์นำำ�คอมพิิวเตอร์์ จอคอมพิิวเตอร์์ และแป้้นพิิมพ์์
จำำ�นวน 2 ชุุด ที่่�เตรีียมส่่งให้้พััสดุุ ตััดจำำ�หน่่ายเนื่่�องจากใช้้งานมานาน
และทรััพย์์สินิ อื่่น� ๆ ของทางราชการไปเพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตััว การกระทำำ�
แสดงให้้เห็็นว่่ามีีเจตนาชั่่�วอัันเป็็นการเสื่่อ� มเสีียเกีียรติิศักั ดิ์์�ของตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่�ราชการและเป็็นการกระทำำ�ที่่สั� งั คมรัังเกีียจอย่่างยิ่่�ง จึึงเป็็นความ
ผิิดวิินัยั อย่่างร้้ายแรง ฐานประพฤติิชั่่ว� อย่่างร้้ายแรงตามมาตรา 85 (4)
แห่่งพระราชบััญญััติิระเบีียบข้้าราชการพลเรืือน พ.ศ. 2551

พี่่�น้้องชาวศาลปกครองคงเห็็นแล้้วนะครัับว่่า แม้้พััสดุุที่่�เตรีียมจะตััดจำำ�หน่่ายเนื่่�องจากการใช้้งานมานาน
หากนำำ�ไปใช้้โดยไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบ ยัังคงจะต้้องถููกดำำ�เนิินการทางวิินััย วัันนี้้�ขอลาไปก่่อน สวััสดีีครัับ
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ครอบครัวสื่อศาลปกครอง
สวััสดีีเดืือนตุุลาคมค่่ะ ฉบัับนี้้� ACT NEWS ได้้รวบรวมสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ที่่�ได้้รัับความสนใจจากมหาชนอย่่างล้้นหลาม
เพราะความโดดเด่่นในตััวเนื้้�อหาที่่�เข้้าใจง่่าย ใช้้ภาพ Infographic สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ เป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจ
ใฝ่่หาความรู้้�เกี่่�ยวกัับศาลปกครอง และที่่�สำำ�คััญฟรีีไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
E-book เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุด รู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง
สำำ�นักั งานศาลปกครองได้้จััดทำำ�เอกสารประชาสััมพัันธ์์ ชุด รู้
ุ ไ้� ว้้ก่่อนไปศาลปกครอง
ที่่น� อกจากจะมีีเนื้้�อหาความรู้้เ� กี่่ย� วกัับศาลปกครอง คดีีปกครอง และกระบวนการพิิจารณา
คดีีปกครองแล้้ว ยัังได้เ้ พิ่่�มเติิมเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีที่่ไ� ด้้นำำ�มาปรัับใช้้กัับการดำำ�เนิินงาน
ของศาลปกครองและสำำ�นัักงานศาลปกครอง เพื่่�อให้้ทุุกท่่านได้้เข้้าใจเกี่่�ยวกัับศาลปกครอง
และคดีีปกครองมากยิ่่� ง ขึ้้� น โดยสามารถคลิิ ก อ่่ า นและดาวน์์ โ หลดได้้ ที่่� facebook  
สำำ�นัักงานศาลปกครอง
รวม “สารบัญ” วารสารวิชาการศาลปกครอง ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564
สำำ�นักั งานศาลปกครองได้ร้ วบรวม “สารบััญ” ของวารสารวิิชาการศาลปกครอง ตั้้�งแต่่
ฉบัับปีี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564 (10 ปีี ย้้อนหลััง) ให้้ทุุกท่่านสามารถดาวน์์โหลดได้้
โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายทาง facebook สำำ�นักั งานศาลปกครอง เพื่่อ� เป็็นประโยชน์์ในการศึึกษา
และสืืบค้้นข้้อมููลทางวิิชาการที่่เ� ผยแพร่่ในวารสารวิิชาการศาลปกครองแต่่ละฉบัับ ทั้้�งนี้้� หากสนใจ
เอกสาร “วารสารวิิชาการศาลปกครอง” สามารถสั่่�งซื้้�อได้้ที่่� “ร้้านสวััสดิิการสำำ�นัักงาน
ศาลปกครอง” หรืือสั่่ง� ซื้้อ� ออนไลน์์ ได้้ที่่� https://shop.line.me ชื่่อ�  ร้้านสวััสดิกิ าร สศป.
หรืือสมาชิิกวารสารวิิชาการศาลปกครอง (วารสารราย 3 เดืือน ปีีละ 4 เล่่ม) โดยสอบถาม
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� กลุ่่�มสวััสดิกิ าร สำำ�นักั บริิหารกลาง สำำ�นักั งานศาลปกครอง โทรศััพท์์
0 2141 0920 และ 0 2141 0923 (ในวัันและเวลาราชการ) หรืือทางแอปพลิิเคชัันไลน์์
“ร้้านสวััสดิิการ สศป.”
สารคดีเสียง ชุด เรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง
สำำ�นัักงานศาลปกครองได้้นำำ�ตััวอย่่าง “คดีีปกครอง” ที่่�น่่าสนใจมาเล่่าเป็็นเรื่่�องราวสั้้�นๆ
เพีียงแค่่ 3 นาทีี ที่่�จะทำำ�ให้้ทุุกท่่านได้้เข้้าใจเกี่่�ยวกัับคดีีปกครองมากขึ้้�น
Ep. 24 ตอน ไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้น ถือว่าไม่ได้ระงับเหตุร�ำคาญ
Ep. 25 ตอน ค้าขายบนถนนสาธารณะ เหตุเดือดร้อนร�ำคาญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้
Ep. 26 ตอน ทางเดินเท้าช�ำรุด เจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิด
Ep. 27 ตอน ย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา มาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่
สามารถรัับชมได้้ทางช่่อง YouTube สำำ�นัักงานศาลปกครอง และอย่่าลืืม !! กดติิดตาม Subscribe กดกระดิ่่�ง แจ้้งเตืือน
ช่่อง YouTube สำำ�นัักงานศาลปกครอง ด้้วยนะคะ ท่่านจะได้้ไม่่พลาดการรัับชมเรื่่�องราวสาระดีี ๆ คลิิปใหม่่ๆ จากสำำ�นัักงานศาลปกครอง
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สายด่่วนศาลปกครอง 1355 (ในวัันและเวลาราชการ)
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สรรหามาฝาก

6 ขั้้�นตอนทำำ�น้ำำ��สะอาด

ไว้ใช้ในบ้ า นช่ ว งน้ ำ �ท่วม
จากสถานการณ์์ ก ารเกิิ ด อุุ ท กภัั ย ในหลายจัั ง หวัั ด
โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ลุ่่�มต่ำำ��สองริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��สายหลัักที่่�เกิิดน้ำำ��ล้้น
ตลิ่่�งไหลเข้้าท่่วมบ้้านเรืือนเป็็นระยะเวลาหลายวััน ส่่งผลให้้
ระบบประปาหรืือน้ำำ��บ่อ่ ตื้้�นไม่่สามารถใช้้งานได้้นั้้น� กรมอนามััย
จึึงขอแนะวิิธีีทำำ�น้ำำ��สะอาดอย่่างง่่าย ๆ ไว้้ใช้้ในบ้้าน โดยใช้้
สารส้้ม และคลอรีีนน้ำำ�� เพื่่อ� ให้้ครััวเรืือนมีีน้ำำ��สะอาดไว้้ใช้้ในชีีวิติ
ประจำำ�วันั เช่่น นำำ�มาซัักเสื้้�อผ้้า ล้้างสิ่่�งของเครื่่อ� งใช้้ในครััวเรืือน
รวมไปถึึงนำำ�มาใช้้อาบชำำ�ระล้้างสิ่่�งสกปรกจากร่่างกาย เป็็นต้้น
โดยมีีขั้้�นตอนวิิธีีการ ดัังนี้้�

ขั้้�นตอนที่่� 4
ใช้้มืือที่่�จัับสารส้้มกวนน้ำำ��เป็็นแนววงกลมให้้สารส้้ม
ละลาย โดยช่่วงแรกให้้กวนเร็็วจนสัังเกตเห็็นตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�น
มีีปริิมาณมากแล้้วจึึงค่่อยลดความเร็็วในการกวนลง จนตะกอน
มีีขนาดใหญ่่ให้้หยุุดกวนตั้้�งทิ้้�งไว้้ประมาณครึ่่ง� ชั่่ว� โมงจนตะกอน
ตกสู่่�ก้้นถััง

ขั้้�นตอนที่่� 5
	ค่่อยๆ ตัักน้ำำ��ใสส่่วนบน หรืือใช้้วิธีิ กี าลัักน้ำำ�� ถ่่ายเทน้ำำ��ใส
ส่่วนบนใส่่ภาชนะที่่�สะอาด และวััดปริิมาตรน้ำำ�ที่่
� �ได้้

ขั้้�นตอนที่่� 1
	ตัักน้ำำ��ในบริิเวณที่่�น้ำำ��ไม่่เน่่าเสีียหรืือมีีกลิ่่�นเหม็็นหรืือ
บริิเวณที่่�น้ำำ��ไหลไกลจากห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วม มาใส่่ถัังที่่�มีีลัักษณะ
ทรงกระบอก เช่่น ถัังพลาสติิก 50 – 100 ลิิตร

ขั้้�นตอนที่่� 2
	ตัักเอาเศษสิ่่�งของที่่�ปนมากัับน้ำำ��ออกให้้หมด เช่่น ใบไม้้
เศษไม้้ เศษวััชพืืช

ขั้้�นตอนที่่� 6
หยดคลอรีี น น้ำำ�� 2 เปอร์์ เ ซ็็ น ต์์ หรืือหยดทิิ พ ย์์ ที่่�
กรมอนามััยจััดทำำ�ขึ้้�น ในปริิมาณ 1 หยด ต่่อน้ำำ�� 1 ลิิตร ตั้้�งทิ้้�ง
ไว้้ประมาณ 30 นาทีี โดยให้้คลอรีีนละลายในน้ำำ��และฆ่่าเชื้้อ� โรค
อย่่างทั่่�วถึึงก่่อนนำำ�น้ำำ��มาใช้้

	ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับน้ำำ��ที่่ไ� ด้้ยังั ไม่่เหมาะนำำ�มาบริิโภค เนื่่อ� งจาก
อาจจะมีีสารเคมีีบางชนิิดปนเปื้้�อนมากัับน้ำำ��ท่่วมได้้ จึึงเหมาะ
ขั้้�นตอนที่่� 3
สำำ� หรัั บ นำำ� มาใช้้ ภ ายในครัั ว เรืือนเท่่ า นั้้� น เช่่ น ซัั ก เสื้้� อ ผ้้ า
ใช้้มืือจัับก้้อนสารส้้มจุ่่�มลงไปในน้ำำ��ลึึกประมาณ 2 ใน 3 ล้้างสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ หรืือใช้้อาบน้ำำ�� เป็็นต้้น ส่่วนน้ำำ��บริิโภค
ควรใช้้น้ำ�ดื่
ำ� ่�มบรรจุุขวดแทนจะปลอดภััยที่่�สุุด
ของความลึึกน้ำำ��ในถััง
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ครบรอบ 20 ปีี เปิิดทำำ�การศาลปกครองนครราชสีีมา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ศาลปกครองนครราชสีมา
จัดพิธีทำ�บุญวันครบรอบ 20 ปี วันเปิดทำ�การศาลปกครองนครราชสีมา
โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์  และนายเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและ
บุคลากรสำ�นักงานศาลปกครองนครราชสีมาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 2 ศาลปกครองนครราชสีมา

การประชุุมมอบนโยบายและทิิศทางการบริิหารงานของศาลปกครองเชีียงใหม่่ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเมธี ชัยสิทธิ์ อธิบดี
ศาลปกครองขอนแก่น ช่วยทำ�งานชัว่ คราวในตำ�แหน่งอธิบดีศาลปกครอง
เชียงใหม่ ได้มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของศาลปกครอง
เชียงใหม่ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรสำ�นักงาน
ศาลปกครองเชียงใหม่ โดยนายสุพรชัย เนติแพทยกุล ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ได้นำ�บุคลากรสำ�นักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารศาลปกครองเชียงใหม่ และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
อีกทางหนึ่ง

กิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกของสำำ�นัักงานศาลปกครองยะลา ในการประชุุมหััวหน้้าส่่วนราชการประจำำ�เดืือนตุุลาคม 2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สำ�นักงานศาลปกครองยะลา
ได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากอำ�เภอเมือง
ยะลา จัดสรรช่วงเวลาของการประชุมประจำ�เดือน ในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจำ�เดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้สำ�นักงานศาลปกครอง
ยะลา ดำ�เนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติราชการที่ดี
จากคำ�พิพากษาศาลปกครอง โดยนางอาภาภรณ์ หมัดเลียด ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานศาลปกครองยะลา ได้เผยแพร่ความรูห้ วั ข้อ “คดีพพิ าทเกีย่ วกับ
ความรับผิดอย่างอื่น” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของอำ�เภอเมืองยะลา
ณ ที่ว่าการอำ�เภอเมืองยะลา
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ศาลปกครองภููมิภิ าคร่่วมประชุุมแนวทางการดำำ�เนิินงานในศาลปกครองชั้้�นต้้น
โดยประธานศาลปกครองสููงสุุด
4 ตุุลาคม 2564

ศาลปกครองนครราชสีีมา

นายเกีียรติิภูมิู ิ แสงศศิิธร อธิิบดีีศาลปกครองนครราชสีีมา พร้้อมด้้วย
คณะตุุ ล าการศาลปกครองนครราชสีี ม า เข้้ า ร่่ ว มการประชุุ ม แนวทาง
การดำำ�เนิินงานในศาลปกครองชั้้น� ต้้น โดย นายชาญชััย แสวงศัักดิ์์� ประธาน
ศาลปกครองสููงสุุด ผ่่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้้องประชุุม
Conference ชั้้�น 2 ศาลปกครองนครราชสีีมา

ศาลปกครองเพชรบุุรีี

นายประพจน์์ คล้้ายสุุบรรณ รองอธิิบดีีศาลปกครองระยอง ช่่วยทำำ�งาน
ชั่่�วคราวในตำำ�แหน่่งอธิิบดีีศาลปกครองเพชรบุุรีี พร้้อมด้้วยคณะตุุลาการ
ศาลปกครองเพชรบุุรีี เข้้าร่่วมประชุุมแนวทางการดำำ�เนิินงานในศาลปกครอง
ชั้้�นต้้น โดยนายชาญชััย แสวงศัักดิ์์� ประธานศาลปกครองสููงสุุด ผ่่านระบบ
Cisco Webex Meeting ณ ห้้องประชุุม 2 ชั้้�น 2 สำำ�นัักงานศาลปกครอง
เพชรบุุรีี

ศาลปกครองระยองให้้การต้้อนรัับคณะตุุลาการศาลปกครอง
และบุุคลากรสำำ�นัักงานศาลปกครองระยอง
เมื่่อ� วัันจัันทร์์ที่่� 4 ตุุลาคม 2564 นางสาวสายทิิพย์์ สุุคติิพันั ธ์์
อธิิบดีีศาลปกครองระยอง ให้้การต้้อนรัับนายประยููร ปรีีดา รองอธิิบดีี
ศาลปกครองระยอง นางวาสนา จัันทราภรณ์์ ตุุลาการหััวหน้้าคณะ
ศาลปกครองระยอง และนางสาวจัันทนา เจริิญบุุญ พนัักงานคดีีปกครอง
ชำำ�นาญการพิิเศษ รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานศาลปกครอง
ระยอง เนื่่อ� งในโอกาสเข้้าปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� ณ ศาลปกครองระยอง

ครบรอบ 3 ปีี เปิิดทำำ�การศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี
เมื่่อ� วัันอัังคารที่่� 12 ตุุลาคม 2564 นายสิิทธานต์์ สิิทธิิสุขุ อธิิบดีี
ศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีทำี �บุ
ำ ญ
ุ ครบรอบ 3 ปีี
เปิิดทำำ�การศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี โดยมีีตุลุ าการศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี
และบุุคลากรในสัังกััดเข้้าร่่วมพิิธีีพร้้อมเพรีียงกััน และถืือปฏิิบััติิตาม
มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 อย่่างเคร่่งครััด
ณ อาคารศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี ในการนี้้� สำำ�นัักงานศาลปกครอง
สุุพรรณบุุรีี ได้้นิมิ นต์์พระสงฆ์์เจริิญพระพุุทธมนต์์ตามประเพณีีไทยนิิยม
จำำ�นวน 9 รููป จากวััดป่่าเลไลยก์์วรวิิหาร ซึ่่ง� เป็็นพระอารามหลวงชั้้น� ตรีี
และเป็็นวััดเก่่าแก่่ของจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
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สศภ.ขอนแก่่นร่่วมงานรััฐพิิธีี “วัันที่่�ระลึึกพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว”
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายธณเดช นิธินนทโชติ พนักงานคดีปกครองชำ�นาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง สำ�นักงานศาลปกครองขอนแก่น เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมกิจกรรมน้อมร�ำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 13 ตุ ล าคม 2564 นายประพจน์ คล้ า ยสุ บ รรณ รองอธิ บ ดี ศ าลปกครองระยอง ช่ ว ยทำ � งานชั่ ว คราว
ในตำ�แหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมพริบพลี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำ�เภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานในศาลปกครองระยอง
เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติประชุมหารือ
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนินงานในศาลปกครองระยองร่วมกับ นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์
อธิบดีศาลปกครองระยอง คณะตุลาการศาลปกครองระยอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศาลปกครองระยอง และเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานศาลปกครองระยอง ผ่านระบบ Cisco Webex

ศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี ให้้การต้้อนรัับอธิิบดีีศาลปกครองสุุพรรณบุุรีีและคณะตุุลาการศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี
เนื่่�องในโอกาสเข้้าปฏิิบััติิหน้้าที่่� ณ ศาลปกครองสุุพรรณบุุรีี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564   นายสิทธานต์ สิทธิสุข เข้ารับตำ�แหน่งอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี นายนิติ อรัณยะนาค เข้ารับตำ�แหน่งรองอธิบดี
ศาลปกครองสุพรรณบุรี นางสาวศิรินรัตน์ รัตนพันธ์ และนายยงยุทธ อนุกูล เข้ารับตำ�แหน่งตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวบุบผา อัครพิมาน
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนางสาวบุญทิวา สิรธิ รังศรี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ตลอดจนบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความอบอุน่ ทัง้ นี้ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรไี ด้มอบแนวทางการปฏิบตั งิ านทีส่ �ำ คัญว่า “ความดีงามทีส่ �ำ นักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรไี ด้ปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว ขอให้ด�ำ เนินต่อไป และบุคลากรทุกคนคือส่วนสำ�คัญของความสำ�เร็จ ขอให้รว่ มมือร่วมใจ ทำ�งานเป็นทีม และให้เกียรติกนั ” ซึง่ สำ�นักงาน
ศาลปกครองสุพรรณบุรีจะได้นำ�นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ศาลปกครองยะลาเดิินทางเข้้าพบผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดยะลา
เพื่่�อมอบดอกไม้้แสดงความยิินดีีเนื่่�องในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่
เมือ่ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางอาภาภรณ์ หมัดเลียด ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานศาลปกครองยะลา พร้อมผูบ้ ริหารสำ�นักงาน
ศาลปกครองยะลา เดินทางเข้าพบนายภิรมย์ นิลทยา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา เพือ่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ยะลาเนื่องในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
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โหราพยากรณ์

ทายนิิสััยคุุณเป็็นคนอย่่างไร
หากเลืือกรัับประทานอาหาร เจ ชนิิดนี้้�?
มาดููกิิจกรรมสนุุก ๆ ต้้อนรัับเทศกาลกิินเจ กัับการทายใจ ทายนิิสััย ในการเลืือกกิินอาหารเจ
สามารถบอกได้้ว่่าคุุณเป็็นคนอย่่างไร หากเลืือกรัับประทาน อาหารเจ ชนิิดต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�

เห็็ดหยองเจ

ผััดหมี่่�เจ

คุุณเป็็นคนอ่่อนน้้อมถ่่อมตน เรีียบร้้อย ตรงไปตรงมา มีีเหตุุผล
คุุณเป็็นคนค่่อนข้้างแคร์์ในความสััมพัันธ์์กับั คนรอบตััว หมายถึึง
ทั้้�งกัับคนรััก คนในครอบครััว และเพื่่�อน ๆ คุุณเป็็นคนรัักเพื่่�อน ไม่่ค่่อยทำำ�อะไรออกนอกกรอบ ชีีวิิตต้้องมีีระเบีียบ แบบแผนอยู่่�เสมอ
รัักครอบครััว ไม่่ว่า่ จะทำำ�อะไร หรืืออยู่่�ในสถานการณ์์ไหน คุุณก็็มักั ที่่จ� ะ ไม่่ว่า่ ใครจะชัักจููงไปไหนคุุณก็็จะแน่่วแน่่อยู่่�ในความถููกต้้อง ยุุติธิ รรม และ
คิิดถึึงคนอื่่�น ก่่อนตััวเองเสมอ เป็็นพวกนัักเสีียสละ และเป็็นคนที่่�คน ไม่่ชอบทำำ�ให้้ใครเดืือดร้้อน เพราะตััวเอง
รอบตััวรััก เพราะความน่่ารัักของคุุณ

ห่่านพะโล้้เจ

ต้้มจัับฉ่่ายเจ
คุุณเป็็นคนง่่าย ๆ สบาย ๆ ไม่่เรื่่อ� งมาก ปล่่อยไปตามธรรมชาติิ
แต่่หากมีีเรื่่อ� งที่่ต้้� องตััดสินิ ใจ หรืือเป็็นเรื่่อ� งจริิงจัังที่่มีีผ
� ลกัับชีีวิิตคุณ
ุ หรืือ
ผลประโยชน์์ของตััวเองโดยตรง คุุณจะไม่่ลัังเลที่่�จะเข้้าข้้างตััวเอง และ
เห็็นแก่่ตัวั เองมาเป็็นอัันดัับแรก เรีียกได้้ว่่า เป็็นคนง่่าย ๆ แต่่ก็ไ็ ม่่ได้ล้ ะเลย
จนเกิินไปนั่่�นเอง

ลาบเจ

คุุณมีีจิินตนาการ มีีเสน่่ห์ รั
์ กั ความสวยงาม โรแมนติิก มีีดนตรีี
อยู่่�ในหััวใจ มีีคำำ�พููดที่่�จููงใจคนเก่่ง บางครั้้�งอาจดื้้�อรั้้�นไปบ้้างแต่่สามารถ
เอาตััวรอดพ้้นจากปััญหาที่่วุ่่�� นวายได้้ดีี ชอบการแสวงหาความรู้้สิ่่� ง� ใหม่่ ๆ
โดยเฉพาะเรื่่อ� งลึึกซึ้้�งทางปรััชญาหรืือลี้้ลั� บั  ส่่วนเรื่่อ� งความรัักคุุณกลััวการ
โดดเดี่่�ยวและกลััวการขาดความรัักความอบอุ่่�นมาก

มะเขืือยาวผััดเต้้าเจี้้�ยว

มีีความสุุขุมุ  ชอบเก็็บตััว ทุ่่�มเทให้้การงาน เสียี สละ มีีความเมตตา
คุุณเป็็นคนมีีรสชาติิในชีีวิิต ไม่่ยอมแก่่ ไม่่ยอมตกเทรนด์์ ทำ�ทุ
ำ กุ อย่่าง
เพื่่�อให้้มีีความสนุุกสนานในชีีวิิต มีีเพื่่�อนฝููงเยอะ และคนรอบข้้างก็็สนใจ กรุุณาต่่อผู้้อื่� น่� ที่่อ่� อ่ นด้้อยกว่่าตน มีีความกล้้า  มัักจะชอบทำำ�อะไรให้้สำำ�เร็็จ
ในตััวคุุณที่่เ� ป็็นคนสนุุกสนาน ไม่่น่า่ เบื่่อ� เรีียกได้้ว่่าไปไหน ไปกััน เพราะ ไปโดยไม่่ชอบให้้คั่่�งค้้าง จริิงจัังตรงไปตรงมาแบบขวานผ่่าซาก พอใจกัับการ
อยู่่�เงีียบ ๆ คนเดีียว คิิดมาก ชอบวิิตกกัังวล อารมณ์์อ่่อนไหวง่่าย
ฉัันพร้้อมแซ่่บ …

ACT 14

ISSUE 139
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คำ�คม

อาจไม่ผิดที่คิดยอมแพ้
แต่ผิดที่ไม่คิดเริ่มใหม่
-เพจคำ�คม-

ACT 15

ISSUE 139

เอกสารเพือ
่ การประชาสัมพันธ์ “ศาลปกครองแห่งความเชือ
่ มัน
่ ”
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