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กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
ไดบุญเกาชวย
เรื่องมีอยูวา นางชอย ซึ่งเปนภรรยาของนายปลั่ง ไดรองเรียนกลาวหาวานางสาว
เย็น ไปมีความสัมพันธฉันชูสาวกับนายปลั่ง ทําใหครอบครัวแตกแยก จากการสอบสวนขอเท็จจริงฟงเปนที่
ยุติวา ตลอดเวลาที่นายปลั่ง แตงงานอยูกินกับนางชอยนั้น ไดมีปากเสียงและทะเลาะกันมาโดยตลอด ไม
เวนแมเวลาพักเที่ยงหรือหยุดพักทานอาหาร นายปลั่ง ไดขอใหไปจดทะเบียนหยาหลายครั้ง แตนางชอย ไม
ยินยอม หลังจากนั้น บุคคลทั้งสองไดสมัครใจแยกกันอยู โดยนายปลั่ง ยังสงเสียเลี้ยงดูบุตรที่เกิดจากนาง
ชอย แตตอมา นายปลั่ง ไดรูจักกับนางสาวเย็น ซึ่งเปนเจาหนาที่บรรจุใหม ทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม
และมีความสัมพันธกัน ซึ่งนางสาวเย็นไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางครอบครัวของนายปลั่ง แต
เพียงวานายปลั่ง ไดเลิกกับภรรยาและแยกกันอยู ตอมา เมื่อนางสาวเย็น ไดตั้งครรภไดประมาณ ๗ เดือน
นางชอย ทราบเรื่องดังกลาว จึงเรื่องรองเรียนตอผูบังคับบัญชาของ นายปลั่ง และแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และมีคําสั่งลงโทษปลดนายปลั่ง ออกจากราชการ และมีคําสั่งลงโทษตัด
เงินเดือนนางสาวเย็น จํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน
อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นวาการที่จังหวัดลงโทษบุคคลทั้งสองโดยอาศัย
ขอเท็จจริงเพียงวาบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธฉันชูสาวกันจริงและใหการยอมรับตอคณะกรรมการสอบสวน
ฯ โดยมิไดพิจารณาถึงสาเหตุและความจริงที่ปรากฏอยูซึ่งการลงโทษดังกลาวนั้น เห็นวาระดับโทษหนัก
เกินไปในกรณีความผิดและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงแยกพิจารณากรณีของผูถูกลงโทษทั้งสองดังนี้
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กรณีของนายปลั่ง จากขอเท็จจริงจะเห็นไดวา บุคคลทั้งสองไมสามารถอยูรวมกันอยาง
ปกติสุขไดประกอบกับนางชอย ไมยอมหยากับนายปลั่ง แตกลับสมัครใจแยกกันอยู โดยในการสงเสียเลี้ยง
ดู บุ ต รนั้ น นายปลั่ ง เป น ผู ส ง เสี ย ก อ นถู ก ปลดออกจากราชการ เมื่ อ นางช อ ย ทราบว า นายปลั่ ง ไปมี
ความสัมพันธ กับนางสาวเย็น กลับนําเรื่องดังกลาวมารองเรียนกลาวหาวา นางสาวเย็น ทําใหครอบครัวเกิด
ความแตกแยกทั้งๆ ที่การที่ ไปมีความสัมพันธกับนางสาวเย็น เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายปลั่ง แยกกันอยูกับ
นางชอย การกระทําของนายปลั่ง มิใชเปนการกระทําในลักษณะทอดทิ้งหรือไมรับผิดชอบในครอบครัวเดิม
อีกทั้งการไปมีความสัมพันธกับนางสาวเย็น นั้น มิไดมีการหลอกลวงหรือปกปดขอเท็จจริง แตอยางใด เมื่อ
พิจารณาจากขอเท็จจริงทีเกิดขึ้นยังฟงไมไดวานายปลั่ง กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตการที่ทราบและ
รูวาตนเองมีปญหาครอบครัวที่ยังไมสามารถแกไขหรือหยาขาดจากภรรยาเดิมไดกลับไปมีความสัมพันธกับ
นางสาวเย็น เปนการกระทําที่ขาดการไตรตรองถึงปญหาที่จะตามมาในฐานะที่ตนเองเปนถึงขาราชการควรมี
จิตและสํานึกในสิ่งที่จะกระทําและปญหาที่อาจเกิดมาได พฤติกรรมดังกลาว เปนการกระทําความผิดวินัยไม
รายแรงฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการ
ใดๆอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ฐานความผิดที่ลงโทษมานั้น ถูกตองแลว แตระดับโทษหนักเกินไป เห็นควรลดโทษลดขั้น
เงินเดือน จํานวน 1 ขั้น
สําหรับนางสาวเย็น ที่ใหการรับสารภาพวามีความสัมพันธกับนายปลั่ง เห็นวาเปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายปลั่ง มีปญหาครอบครัวกับนางชอยและมีการแยกกันอยูกอนแลว ซึ่งการเกิด
ปญหาครอบครัวหรือการทะเลาะของบุคคลทั้งสอง มิไดมีสาเหตุเกิดขึ้นจากการกระทําของนางสาวเย็น
โดยตรง แตนายปลั่งและนางสาวเย็นไดมีความสัมพันธกันในภายหลังจากการที่นายปลั่งและภรรยาไม
สามารถอยูกินฉันสามีภรรยากันโดยปกติสุข ขอเท็จจริงที่เกิดจึงยังฟงไมไดวาปญหาครอบครัวที่เกิดขึ้น
และสภาพครอบครัวแตกแยก เกิดจากการกระทําของนางสาวเย็น การรับสารภาพของนางสาวเย็น ไมมี
ขอเท็จจริงใดแสดงใหเห็นวานางสาวเย็น มีสวนรูเห็นในเหตุการณหรือจงใจกระทําการตามที่ถูกรองเรียน การ
ที่จังหวั ดลงโทษตัดเงิ นเดือ น นางสาวเย็ น จํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน นั้ น จึงเป นการลงโทษที่ไ ม
เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษ จึงเห็นควรลดโทษเปนภาคทัณฑ
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหลดโทษนายปลั่ง จากโทษปลด
ออกจากราชการ เปนลงโทษลดขั้นเงินเดือน จํานวน 1 ขั้น และสั่งใหกลับเขารับราชการตามเดิม และใหลด
โทษนางเย็น จากโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน เปนลงโทษภาคทัณฑ
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ปากพาจน
ขอเท็จจริงเรื่องนี้เกิดจากการที่นางสาวดารา และนายเชย กับบุคคลภายนอก อีก 2 คน
ไดทําสัญญาค้ําประกัน การเชาซื้อรถยนตจากบริษัทซิตี้ลิชซิ่งจํากัด โดย นายเชย เปนผูครอบครองและใช
ประโยชนในรถยนตดังที่เชาซื้อ และตกลงกับผูค้ําประกันวาจะเปนผูผอนชําระเชาซื้อ รวมเปนเงินทั้งสิ้น
303,084 บาท ตอมา นายเชยไมชําระคาเชาซื้อและไมนํารถยนตไปคืนบริษัทฯที่เชาซื้อ บริษัทที่เชาซื้อจึง
ติดตามและยึดรถยนตคืนและฟองเรียกคาเสียหายเปนเงิน 84,000 บาท และดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป
จนกวาจะชําระเสร็จ โดยยื่นฟองนางสาวดารา เปนผูชําระหนี้แตเพียงผูเดียว เมื่อนางสาวดารา ชําระหนี้
ใหกับบริษัทฯ แลว ไดมาขอใหนายเชย ชําระเงินในสวนที่ตองรับผิดชอบ แตนายเชย มีพฤติกรรมหลบหนี้
บายเบี่ยง ไมยอมชําระหนี้ จนภายหลังไดยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้ โดยจะผอนชําระเปนรายเดือน
เดือนละ 4,000 บาท หลัง จากทํา หนั ง สือ รั บ สภาพหนี้แ ล ว นายเชยได ผ อ นชํ า ระเงิ น เพี ย งงวดเดี ย ว
จํานวนเงิน 2,000 บาท และไมไดผอนชําระอีกเลย นางสาวดารา จึงไปพบนายเชย เพื่อใหชําระหนี้และ
บรรเทาความเดือดรอน แตปรากฏวานายเชย ไมยินยอมผอนชําระเงินตามที่ตกลงไวและอาศัยโอกาสที่
นางสาวดาราไมฟองไลเบี้ย เนื่องจากหากตองฟองคดีแพง นางสาวดาราจะเสียคาใชจายมากกวาเงินที่จะได
จากการไลเบี้ยเอากับนายเชย และนายเชยยังพูดดวยวา “ไมกลัว อยางมากก็ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2
เดือน” พฤติกรรมและการกระทําของนายเชย ที่ไมคํานึงถึงความเดือดรอนของผูอื่น ทั้ง ๆ ที่สามารถ
ชวยเหลือจุนเจือ แบงเบาภาระความเดือดรอนไดแตกลับไมกระทําการใด ๆ และมีพฤติกรรมหลบหนีการ
ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ ทั้ง ๆ ที่หนี้ผอนชําระดังกลาวตนเองสามารถชําระหนี้ไดและเปนหนี้ที่ตนเองกอ
ขึ้นและไดทําสัญญารับสภาพหนี้เปนหลักฐาน แตไดบิดพลิ้ว บายเบี่ยงไมกระทําการชําระหนี้ใหกับนางสาว
ดารา พฤติการณของนายเชย เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษตัดเงินเดือน จํานวน 5%
เปนเวลา 1 เดือน
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายมดดํา เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 สถานีอนามัยดงมดแดง ไดรับคําสั่งให
ไปปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยดงผักหวาน ไดรองทุกขตอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข วาจังหวัด
มีคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (ตั้งแต 1 เมษายน – 30 กันยายน 2545) ไมชอบและไมเปน
ธรรม ทําใหเสียสิทธิและกระทบตอการเลื่อนตําแหนงเปนระดับ 6
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ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายมดแดง ครั้งที่ 1 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2544
– 31 มีนาคม 2545) หัวหนาสถานีอนามัย ดงผักหวาน ซึ่ง เปนผูบัง คับ บัญ ชาชั้นตน ไดป ระเมินวา
นายมดดํา สมควรไดรับ การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น 0.5 ขั้น และนํา เสนอใหผูบัง คับ บัญ ชาตามลํา ดับ
(สาธารณสุข อํา เภอ นายแพทยส าธารณสุข จัง หวัด และผูวา ราชการจัง หวัด ) มีคํา สั่ง เลื่อ นนายมดดํา
จํ า นวน 0.5 ขั ้น ตอ มาในการพิจ ารณาเลื ่อ นขั ้น เงิน เดือ น ครั ้ง ที ่ 2 (ตั ้ง แต 1 เมษายน – 30
กัน ยายน 2545) ปรากฏวา หัว หนา สถานีอ นามัย ไดร ะบุใ นแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านวา
“ปฏิบัติน อกหนา ที่ เกิด ความเสีย หายแกร าชการ ไมป ฏิบัติต ามระเบีย บแบบแผนของทางราชการ
มีผลงานไมเปนไปตามที่ สอ.และสสอ.กําหนด” โดยใหคะแนนเพียง 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม
200 คะแนน และไมส มควรเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นและนํา เสนอผูบัง คับ บัญ ชาตามลํา ดับ (สาธารณสุข
อํา เภอและนายแพทยส าธารณสุข จัง หวัด ) และเสนอผูว า ราชการจัง หวัด ออกคํ า สั ่ง ไมเ ลื ่อ นขั้น
เงินเดือน
จากการตรวจสอบหลัก ฐานพบวา หัว หนา สถานีอ นามัย มิไ ดเ ปน ผูร ะบุขอ ความใน
แบบประเมิน ผลการปฏิบัติง านของนายมดดํา ตามที่ก ลา วขา งตน แตเ ปน ลายมือ ของสาธารณสุข
อํา เภอ เปน ผูก รอกขอ ความ แตใ หหัว หนา สถานีอ นามัย เปน ผูล งลายมือ ชื่อ ยอ นหลัง วา ไดป ระเมิน
ในวัน ที่ 30 กรกฎาคม 2545 (ความจริง แลว จัด ทํา แบบประเมิน ในวัน ที่ 3 มีน าคม 2546) ซึ่ง
หัว หนา สถานีอ นามัย ไมเ ห็น ดว ย แตจํา ตอ งกระทํา ตามที่ส าธารณสุข อํา เภอสั่ง การ พยานหลัก ฐาน
รับฟง ไดวาไมไ ดมีก ารประเมินผลการปฏิบัติง านจริง แตเปนการจัดทําขึ้นในภายหลัง ที่นายมดดําได
รอ งทุก ขตอ อ.ก.พ. โดยมิไ ดดํา เนิน การตามหลัก เกณฑ กฎ ก.พ.วา ดว ยการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น
พ.ศ.2544 การที่ส าธารณสุข อํา เภอใหเ หตุผ ลวา เหตุที่ไ มเ ลื่อ นขั้น เงิน เดือ นนายมดดํา เพราะปฏิบัติ
หนา ที่ไ มไ ดต ามเปา หมายที่ส ถานีอ นามัย และสํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอกํา หนด แตไ มป รากฏ
หลัก ฐานวา สถานีอ นามัย ดงผัก หวานและสถานีอ นามัย แหง อื่น รวมทั้ง สํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอ
ไดมีก ารกํา หนดแผนงาน โครงการ เปา หมายหรือ ผลสํา เร็จ ของงานใหเ จา หนา ที่ป ฏิบัติแ ละเปน
เกณฑใ นการประเมิน ผลการปฏิบัติง านตามหลัก เกณฑที่กํา หนดหรือ ไดดํา เนิน การประเมิน ตาม
หลัก เกณฑเ ชน เดีย วกับ ครั้ง ที่ 1 นอกจากนี้ยัง ใหเ หตุผ ลวา นายมดดํา มีก รณีก ลา วหาวา กระทํา ผิด
วินัย แตก็ไมปรากฏเชนกันวาไดมีการสอบสวนหรือลงโทษทางวินัยนายมดดําแตอยางใด
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจ ารณาเห็น วา คํา สั่ง ไมเ ลื่อ นขั้น เงิน เดือ นในครั้ง ที่ 2
(วัน ที่ 1 เมษายน – 30 กัน ยายน 2545) ไมช อบ จึง สั่ง ใหจัง หวัด เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นใหน ายมดดํา
จํา นวน 0.5 ขั้น และเห็น วา พฤติก รรมของผูบัง คับ บัญ ชา (สาธารณสุข อํา เภอ) มีมูล กรณีเ ปน การ
กลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชา จึงใหดําเนินการทางวินัยแกผูบังคับบัญชาดังกลาวดวย
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ขอสังเกต
ปจ จุบัน การสั่ง ไมเ ลื่อ นขั้น เงิน เดือ นขา ราชการไดมีก ารฟอ งตอ ศาลปกครองเปน คดี
จํานวนมาก การที่ผูบังคับบัญชาสั่งไมเลื่อนขั้นเดือนเดือนขาราชการรายใด โดยมิไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เปนผลใหการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย
กลุม เสริมสรางวินัย และระบบคุณ ธรรม ขอยกตัว อยางคดีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัย
เปน บรรทัดฐาน เพื่อ เปน อุท าหรณแ ละแนวทางปฏิบัติสํา หรับ ผูที่มีหนา ที่เ กี่ย วกับ การประเมิน ผล
การปฏิบัติง านหรือ ผูบัง คับ บัญ ชา ควรตอ งศึก ษา ทํา ความเขา ใจ เพื่อ มิใ หเ กิด ความผิด พลาด
เกิดขึ้นในอนาคต
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.41/2548
คําวินิจฉัยสรุปไดวา ในการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขา ราชการครู นาย ก.... โดยผูป ระเมิน ไมแ จง ผลการประเมิน การปฏิบัติง านใหท ราบและใชอํา นาจ
พิจารณาความดีความชอบเพีย งฝายเดียว แลว เสนอใหผูมีอํานาจสั่ง เลื่อ นขั้นเงินเดือ นใหผูฟอ งคดี
เพีย งครึ่ง ขั้น ตามขอ 9 ของกฎ ก.ค. ฉบับ ที่ 20 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
ระเบีย บขาราชการครู พ.ศ.2523 วา ดว ยการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น ไดกํา หนดกรอบในการใชดุล ยพินิจ
ของผูบัง คับ บัญ ชาวา จะตอ งนํา ผลการประเมิน การปฏิบัติง านตามหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารที่ ก.ค.
กํา หนดมาประกอบการพิจ ารณา โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ใหผูบัง คับ บัญ ชาใชห ลัก เกณฑดัง กลา ว
เปน เครื่อ งมือ ในการพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น โดยใหผูบัง คับ บัญ ชาโดยตรงของผูรับ การประเมิน
เปน ผูป ระเมิน เบื้อ งตน โดยประเมิน ตามหัว ขอ ที่กํา หนด เชน ผลงานการปฏิบัติง านตามเกณฑ
มาตรฐาน คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน แลวใหนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูรับ การประเมิน
จัดใหมีการประเมินอยางนอ ยปล ะ 2 ครั้ง และเมื่อ เสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง
แลว ผูบัง คับ บัญ ชาซึ่ง เปน ผูป ระเมิน ตอ งแจง การประเมิน และผลการประเมิน ผลการปฏิบัติง านให
ผูใ ตบ ัง คับ บัญ ชาที่ถูก ประเมิน ทราบเปน รายบุค คลทุก ครั ้ง ที่มีก ารประเมิน เพื ่อ ใหมีก ารแกไ ข
ปรับ ปรุง การปฏิบัติง าน รวมทั้ง เปด โอกาสใหผูใ ตบัง คับ บัญ ชาที่ถูก ประเมิน ไดชี้แ จงใหค วามเห็น
หรือ ขอคํา ปรึก ษาเกี่ย วกับ การประเมิน และผลการประเมิน ดัง กลา ว ซึ่ง หลัก เกณฑแ ละวิธีก าร
ดัง กลา วจะทํา ใหก ารพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นขา ราชการมีค วามเปน ธรรม โปรง ใส สามารถ
อธิบ ายและตรวจสอบได อีก ทั้ง ยัง ใหโ อกาสผูใ ตบัง คับบัญ ชาไดมีโ อกาสทราบผลการประเมิน เพื่อ
การโตแ ยง หรือ ปรับ ปรุง ตนเองใหดีขึ้น เมื่อ ขอ เท็จ จริง ปรากฏวา ในการพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น
ในครั้งนี้ ผูบังคับบัญ ชาชั้นตน ของผูฟองคดีไ มไ ดจัด ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.
กําหนด

6

จึง ทํา ใหผูฟอ งคดีข าดโอกาสที่จ ะไดรับ ทราบผลการประเมิน ของผูบัง คับ บัญ ชา และหากจัด ใหมี
การประเมินอยางนอ ยปล ะ 2 ครั้ง กับแจง ใหผูฟอ งคดีท ราบผลการประเมิน ตั้ง แตครั้ง แรกก็จ ะ
ทํา ผูฟอ งคดีไ ดมีโ อกาสชี้แ จงขอ เท็จ จริง ใหผูบัง คับ บัญ ชา ซึ่ง เปน ผูป ระเมิน ทราบ การพิจ ารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีนี้ จึงไมขอบดวยกฎหมาย
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองดังกลาว ไดชี้ใหเห็นวาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขา ราชการเปน คํา สั่ง ทางปกครอง ดัง นั้น หากมีก ฎหมายกํา หนดหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารเพื่อ เปน
กรอบในการใชดุล ยพินิจ ของผูบัง คับ บัญ ชา หากผูบัง คับบัญ ชาไมป ฏิบัติต ามหลัก เกณฑแ ละวิธีก าร
ดังกลาว ยอมเปนผลใหการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมายและศาลสั่งเพิกถอนได
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