จุลสารความรูเกี่ยวกับราชการใสสะอาด
ฉบับที่ 1/2548
การทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการ
“การทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการ” นั้นเปนภัยรายแรงที่ทําลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมี
นโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ตามที่แถลงไวตอรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม
2548 วารัฐบาลจะดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการอยางตอเนื่องใหเปนระบบราชการ
ที่โปรงใสและสะอาด โดยการวางระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุมคา พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการจายเงินแผนดินใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภาคประชาชน
ใหมีสวนรวมในการรณรงคเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกัน
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
“เจาหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” อาจจะตองเกี่ยวของกับ “การทุจริตคอรรัปชั่น”
ถาหากปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได หรือนําเงินของทางราชการ
ไปใชในทางที่ผิดเพื่อประโยชนของตัวเองหรือของคนอื่นโดยไมถูกตองตามระเบียบและกฎหมายและจะตอง
ไดรับโทษดวย

ทุจริตคอรรัปชั่น คืออะไร
คําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น”
คําวา “ทุจริตตอหนาที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวน
การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําให ผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนง
หรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น”
คําวา “คอรรัปชั่น” มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Corrupt” ซึ่งแปลวา “คดโกง กินสินบนแหลวแหลก
ต่ํากวา ชั่ว ไมบริสุทธิ์ สวนคําวา “ Corruption” แปลวา “ความเสื่อมเสีย ความเสื่อมทราม ความเนาเปอยพุพัง”

ผูทุจริตคอรรัปชั่นจะมีความผิดทางอาญาอยางไรบาง
การทุจริตคอรรัปชั่น อาจจะทุจริตเปนตัวเงินหรือเปนประโยชนอยางอื่นก็ได ผูที่ทําความผิดจะตองไดรับ
โทษทางอาญา เชน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ดังนี้
มาตรา 147 บัญญัติวา "ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียดบัง
ทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
/มาตรา…

-2มาตรา 157 บัญญัติวา " ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อ
ใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ
จําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ”
คดีตัวอยางเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
1. นายโกง เปนพนักงานเก็บเงิน ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย มีหนาที่เก็บเงินจากรถที่วิ่งผานทางดวน
เมื่อรับเงินแลวจะตองกดแปนพิมพเครื่องคอมพิวเตอรตามประเภทของรถที่ผานและประเภทการจายเงิน หากไม
กดจะไมมีจํานวนเงินปรากฏในเครื่องคอมพิวเตอร แตเครื่องตรวจจับที่พื้นถนนจะเปนตัวฟองวามีรถผานโดยมี
เสียงสัญญานดังขึ้น และพนักงานจะทราบเพราะเครื่องทํางานไมครบวงจร ดังนั้น การที่นายโกง รับเงินจากรถที่
วิ่งผานทางดวนแลวไมกดแปนพิมพเครื่องคอมพิวเตอร หรือกดแลวเครื่องคอมพิวเตอรไมทํางานตามที่นายโกง
กลาวอาง เครื่องตรวจจับที่พื้นถนนจะตรวจนับจํานวนรถที่วิ่งผานเอง แตเมื่อนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบ
กันแลวปรากฏวานายโกง สงเงินขาด จํานวน 8 ครั้ง เปนเงิน 153,700 บาท แมจะไมมีพยานบุคคลมายืนยันวา
นายโกง เบียดบังเงินคาผานทาง แตเมื่อนายโกง ซึ่งเปนเจาพนักงานมีหนาที่รักษาเงินโดยชอบ แมจะเปนระยะ
เวลาอันสั้น รวมทั้งเปนผูรับเงินและรวบรวมนําสงตอไป อันถือวาเปนการจัดการทรัพยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 เมื่อนายโกง ไดรับเงินมาแลวและไมสงเงินใหครบ จึงถือวาเปนการเบียดบังเอาทรัพยนั้น
เปนของตนโดยทุจริตแลว ลงโทษจําคุกนายโกง กระทงละ 5 ป รวม 8 กระทง รวมจําคุก 40 ป
(คําพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 153/2545)
2. นายลวง ปลัดอําเภอ แมวาจะไมไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง แตไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอ
ใหทําการตรวจสอบผลงานซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ในทางราชการ นายลวง จึงเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบผลงานตามที่ไดรับมอบหมายแลวรายงานใหนายอําเภอทราบ การที่นายลวง ทํารายงานเท็จเสนอตอ
นายอําเภอ จึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเปนเหตุใหนายอําเภอ ไดรับความเสียหาย
อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (คําพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 3215/2538)

การดําเนินคดีอาญาแกผูทุจริตตอหนาที่ราชการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไดบัญญัติ
เรื่องการดําเนินคดีอาญาแกผูทุจริตไวเปนกฎหมายเฉพาะ เชน
1. ถาผูทุจริต ยังเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมเกิน 2 ป
( เชน เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือถูกไลออกจากราชการ ฯลฯ) อํานาจการไตสวนคดีอาญาในเรื่องการ
ทุจริตดังกลาว การควบคุมตัว และการสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองคดีอาญา เปนอํานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไมใชเปนของพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) เหมือนแตกอน แตถาเจาหนาที่ของรัฐไดออกจากราชการ
ไปแลวเกิน 2 ป ก็เปนอํานาจของพนักงานสอบสวน ดังนั้น เรื่องการทุจริตตอหนาที่ ถาไดแจงความไวกับ
พนักงานสอบสวน และเรื่องนั้นอยูอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว พนักงานสอบสวนจะตองสงเรื่อง
ไปให คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทําการไตสวน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับแจงความ
/2. เมื่อไตสวน…

-32. เมื่อไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางวินัย
ใหสงเรื่องพรอมความเห็น ไปใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจถอดถอนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐาน
ความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก โดยใหถือวา
รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการฯ เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
วินัยตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล และจะตองพิจารณาลงโทษภายใน 30 วัน
นับแตไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช และใหสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน
15 วันนับแตวันที่ออกคําสั่ง ทั้งนี้ ผูถูกลงโทษทางวินัยดังกลาวมีสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการสั่งลงโทษได ภายใน
30 วันนับแตวันที่มีคําสั่งลงโทษ
3. เมื่อไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางอาญา
ใหสงเรื่องเอกสารหลักฐาน และความเห็น ไปใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีในศาลโดยใหถือวารายงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหศาลประทับ
ฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงผูถูก
กลาวหาไปรายงานตัวตอบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันและเวลาที่กําหนด หากไมไป
รายงานตัว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหา เพื่อสง
อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้อํานาจในการควบคุมตัวและการปลอยตัวชั่วคราว
เปนอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณีที่จะเปนผูพิจารณา
กรณีตัวอยางการดําเนินคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. นายเห็นใจ ไดออกใบรับรองการเกิดใหแกเด็กหญิงนอย โดยระบุวาเด็กหญิงนอย เกิดเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2543 ที่สถานีอนามัยโดยมีนายเห็นใจเปนผูทําคลอด จากนั้นนางดํา มารดาของนายแดง ซึ่งเปนยา
ของเด็กหญิงนอย ไดนําหลักฐานดังกลาวไปแจงขอออกสูติบัตร ณ ที่วาการอําเภอ นายทะเบียน หลงเชื่อจึงได
ออกสูติบัตรและเลขประจําตัวประชาชนใหแกเด็กหญิงนอย มอบใหแกนางดํา ไป ซึ่งตามความเปนจริงแลวเด็ก
หญิงนอย เกิดที่เมืองฮองกง โดยมีนางเขียวเปนมารดา และมีนายแดงเปนบิดา โดยทั้งคูไมไดจดทะเบียนสมรส
กัน ทั้งนี้มีเอกสารการเกิดของทางฮองกงที่ระบุวา เด็กหญิงนอย เกิดที่ประเทศฮองกงเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2543 นายเห็นใจ อางวา นายขาว ซึ่งเปนปูของเด็กหญิงนอย ตองการใหหลานมีสัญชาติไทย กลัวจะเสียสิทธิ
ความเปนไทย ตนรูสึกเห็นใจและสงสาร อยากจะชวยเหลือจึงไดออกหนังสือรับรองการเกิดดังกลาวใหไป
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวนและมีมติวาการกระทําของนายเห็นใจ มีมูลเปนความผิดทางอาญา ฐาน
เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ฐานเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความลงในเอกสารหรือ
ดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น ฐานเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทํา
เอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวา
การอยางใด ไดกระทําตอหนาตนเองอันเปนความเท็จ ฐานทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือกระทําการ
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นมีชื่อหรือมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดย
มิชอบ และเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
/เพื่อให…

-4เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
และตอมาไดมีการลงโทษไลนายเห็นใจ ออกจากราชการ
2. นายโลภ เปนหัวหนาสถานีอนามัยเศรษฐี ไดถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัยเศรษฐี
ไปรวม 6 ครั้ง เปนเงินรวม 216,658 บาท และไดนําเงินดังกลาวไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอรของสถานีอนามัย
จํานวน 67,624 บาท ดังนั้น นายโลภ จึงยักยอกเงินของสถานีอนามัยเศรษฐี ไปรวม 149,034 บาท ตอมา
นายโลภ ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่หัวหนาสถานีอนามัยร่ํารวย แทนนางประมาท ซึ่งลาออกจากราชการ
ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2543 โดยกอนออกจากราชการ นางประมาท ไดลงชื่อในใบถอนเงินทิ้งไวและยัง
ไมไดกรอกขอความใดๆ โดยลงชื่อรวมกับนางเลินเลอ ใบถอนเงินดังกลาวแนบติดอยูกบั บัญชีธนาคาร
นายโลภ จึงนําใบถอนเงินฉบับนี้ไปกรอกขอความโดยระบุใหนายโลภ เปนผูรับมอบอํานาจรับเงินแตเพียง
ผูเดียว แลวถอนเงินของสถานีอนามัยร่ํารวย ไปจํานวน 65,000 บาท หลังจากนั้น นายโลภ ไดถอนเงินของ
สถานีอนามัยร่ํารวย ไปอีกจํานวน 7 ครั้ง เปนเงินรวม 248,000 บาท รวมเงินที่ถูกถอนไปทั้งหมดจํานวน
313,000 บาท และไดนําเงินดังกลาวไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอรของสถานีอนามัย จํานวน 67,624 บาท ดังนั้น
นายโลภ จึงยักยอกเงินของสถานีอนามัยร่ํารวย ไปรวม 245,376 บาท สรุปนายโลภ ไดยักยอกเงินบํารุงของ
สถานีอนามัยทั้ง 2 แหง รวมทั้งสิ้น จํานวน 394,410 บาท ตอมานายโลภ ไดหลบหนีโดยไมกลับมาทํางานอีกเลย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวนและมีมติวาการกระทําของนายโลภ เปนความผิดทางอาญา ฐานทําให
เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอื่น
ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษา
ทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตนหรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย
ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 มาตรา 147 และมาตรา
157 และเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให
ตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ การอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ฐานกระทํา
การหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85
วรรคสอง มาตรา 95 และมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และ
ตอมาไดมีการลงโทษไล นายโลภ ออกจากราชการ
จากคดีตัวอยาง หรือกรณีตัวอยางการดําเนินคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาว นับวาเปน
อุทธรณสําหรับเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะไมประพฤติหรือปฏิบัติอันเปนการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนแบบอยางที่ดีและเปนการสงเสริมใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความใสสะอาด
สําหรับฉบับตอไป จะนําเสนอความรูและกรณีตัวอยางในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดหรือทางแพง
และการดําเนินการทางวินัย ในกรณีที่มีการทุจริตคอรรัปชั่น โปรดติดตามตอไป…
------------------------------

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
ฉบับที่ 2/2548
การทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและภัยเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น ฉบับที่ 1/2548 ไดนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
โทษทางอาญาและการดําเนินการคดีอาญาแกผูที่กระทําการทุจริตวาจะมีความผิดและจะตองไดรับโทษอยางไร
บาง อนึ่ง เมื่อตนเดือนที่ผานมาไดปรากฏขาวทางสื่อมวลชนวาเจาหนาที่การเงินของโรงพยาบาลทั่วไป
แหงหนึ่งทางภาคเหนือไดทําการทุจริตเงินของโรงพยาบาลไปประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งเรื่องนี้จะตองหาผูรับผิด
ชดใชเงินจํานวนดังกลาวตอไป ดังนั้น ฉบับนี้จึงขอเสนอความรูเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดหรือทางแพง
และการดําเนินการทางวินัยกรณีที่มีการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้

ทุจริตคอรรัปชั่น จะมีความผิดทางละเมิดหรือทางแพง อยางไรบาง
สําหรับความรับผิดในทางละเมิดหรือในทางแพงของผูที่ทุจริต นั้น เมื่อปรากฏการทุจริตเกิดขึ้น ตาม
ระเบียบของทางราชการจะตองมีการรายงานไปใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และจะตองมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยอธิบดี หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูวาราชการ
จังหวัด (ราชการบริหารสวนภูมิภาค) เพื่อพิจารณาหาตัวผูรับผิดชดใชเงินใหแกทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นวาการทุจริตเงินไมถือวา
เปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น ผูทุจริตจะตองรับผิดชดใชเงินที่ตนเองทุจริตไปเต็มจํานวนโดย
ไมอาจใชหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ที่กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐสามารถพิจารณาใหผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนโดยไมตองรับผิดเต็มจํานวนมาใชใน
กรณีนี้ได
สําหรับผูบังคับบัญชาของผูทุจริตและผูที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการควบคุม กํากับดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูทุจริต ถาไมไดรวมทําการทุจริตดวยแตปฏิบัติหนาที่ของตนไมดีโดยปลอยให
ผูทุจริตมีโอกาสหรือเปนชองทางกระทําการทุจริต หากพบวาผูบังคับบัญชามีพฤติการณอันเปนการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูบังคับบัญชาของผูทุจริตและผูที่เกี่ยวของ จะตองรับผิดชดใชเงินดวย แตอาจ
ไมตองรับผิดชดใชเต็มจํานวนตามที่มีการทุจริตก็ได เชน ไดรวมลงชื่อถอนเงินจากธนาคารโดยไมตรวจสอบ
หลักฐานประกอบการจายวามีและถูกตองครบถวนหรือไม แลวผูทุจริตไดถอนเงินนําไปใชสวนตัว เปนตน
เมื่อทางราชการมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูตองรับผิดชอบ ชดใชเงินใหแกทางราชการ จะมีการดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีที่ผูทุจริตไมยอมชดใชเงินคืน ในทางปฏิบัติทางราชการจะดําเนินการฟองคดีตอศาลยุติธรรม
(ศาลจังหวัดหรือศาลแพง) หรือศาลปกครอง หากฟองตอศาลยุติธรรมมักจะมีการโอนคดีไปใหศาลปกครอง
พิจารณา เนื่องจากเห็นวาเปนคดีปกครอง และศาลปกครองมักจะจําหนายคดีเนื่องจากเห็นวาไมมีสิทธิฟองคดี
เนื่องจากเห็นวาทางราชการมีอํานาจบังคับชําระหนี้ดวยตนเองโดยใชมาตรการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีทั้งสามและขายทอดตลาด
เพื่อชําระใหครบถวนตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติดงั กลาวไดอยูแลว

-22. กรณีผูบังคับบัญชาของผูทุจริตหรือผูที่เกี่ยวของ ไมยอมชดใชเงินใหแกทางราชการ หรือ
เห็นวาตนเองไมตองรับผิดชดใชเงิน หรือตองรับผิดแตจํานวนเงินไมนาจะมากตามที่ทางราชการเรียกรอง
บุคคลเหลานี้มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองวาคําสั่งที่เรียกใหตนชดใชเงินนั้นไมชอบดวยกฎหมายได
เนื่องจากเปนคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ซึ่งอยูในอํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
มาตรา 9(3)
3. กรณีผูบังคับบัญชาของผูทุจริตหรือผูที่เกี่ยวของไมยอมชดใชเงินใหแกทางราชการ
แมวาคดีในลักษณะนี้จะเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองตามกฎหมายดังกลาว ทางราชการ
ก็ไมมีสิทธิที่จะฟองบุคคลเหลานี้ตอศาลปกครองเพื่อใหชดใชเงินได เรื่องในทํานองนี้ศาลปกครองสูงสุด เคยมี
คําสั่งที่ 113/2545 ในคดีปกครอง ระหวาง กรมสรรพากร ผูฟองคดี และ นางสมหญิง ที่ 1 นายวินัย
(หัวหนาฝาย) ที่ 2 และนายพิสิทธิ์ (สรรพากรเขต) ที่ 3 ผูถูกฟองคดี โดยกรมสรรพากร ฟองวานางสมหญิง
ผูถูกฟองที่ 1 ไดเบียดบังเงินภาษีอากรไปเปนเงินจํานวน 6 ลานเศษ นายวินัย เปนผูบังคับบัญชาชั้นตน
ประมาทเลินเลอตอหนาที่ โดยปลอยปละละเลยไมควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนางสมหญิง และนายพิสิทธิ์
เปนผูบังคับบัญชาของคนทั้งสอง และไมจัดใหมีการปฏิบัตหิ นาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ ทําใหเปนชองทางใหนางสมหญิงกับพวก รวมกันทุจริต ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแลวเห็นวา
"กรมสรรพากร ไดมีคําสั่งใหบุคคลทั้งสาม ชดใชคาเสียหายและไดมีหนังสือเตือนใหบุคคลทั้งสาม
ชําระเงินภายใน 7 วันแลว เมื่อไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน กรมสรรพากร ยอมมีอํานาจบังคับชําระหนี้ดวย
ตนเองโดยใชมาตรการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยยึด
หรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีทั้งสามและขายทอดตลาดเพื่อชําระใหครบถวนตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวได กรณีจึงถือวาการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของกรมสรรพากร
ไมจําตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 ดังนั้น กรมสรรพากร จึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว "
ดังนั้น ผูทุจริตหรือผูบังคับบัญชาหรือผูที่เกี่ยวของหากถูกทางราชการเรียกใหชดใชคาเสียหายมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองวาคําสั่งของทางราชการที่เรียกใหตนชดใชคาเสียหาย นั้น ไมชอบดวยกฎหมายได
แตทางราชการซึ่งเปนผูเสียหายไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองแตอยางใด

ผูทุจริตคอรรัปชั่น จะมีความผิดทางวินัยอยางไรบาง
สําหรับความผิดทางวินัยของผูทุจริตคอรรัปชั่น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
มาตรา 82 วรรคสาม บัญญัติไววา “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให
ตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง” ความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติควรใหลงโทษไลออกจากราชการ
ซึ่งจะมีผลทําใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ

-3สําหรับความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ มีองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ หนาที่ราชการ นั้น อาจเกิดจากกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
หรือไดรับมอบหมายก็ได
2. ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ จะไมรวมถึงการใชสิทธิขอเบิกจายเงินจากทางราชการ เชน ขาราชการ
มีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลแตทําเอกสารเท็จเบิกเงินไป กรณีนี้ไมถือวาเปนความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการ แตจะเปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง สําหรับการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการจะตอง
เปนกรณีที่จงใจหรือเจตนาที่จะไมปฏิบัติหนาที่ของตน ไมใชเปนเรื่องพลั้งเผลอ หลงลืม หรือเขาใจผิด สวนคําวา
"โดยมิชอบ" หมายถึง ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
ประโยชน นั้น อาจเปนเงินทอง สิ่งของ หรือจะเปนการไดรับบริการ ก็ได โดยจะตองเปนประโยชน
ที่ไมมีสิทธิที่จะไดรับโดยชอบธรรม
ตัวอยางความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
1. นางชะลาใจ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 ไดรับเงินคายาจากนางดํา จํานวน
1, 580 บาท และไดออกใบเสร็จรับเงินเลมที่ 652 เลขที่ 50 แทนการใชเครื่องออกสลิปใบเสร็จใหแกนางดํา
ตอมานางชะลาใจ ไดไปแจงความวาใบเสร็จรับเงินฉบับดังกลาวสูญหายไป เมื่อมีการแจงเวียนเรื่องใบเสร็จ
รับเงินหายใหหนวยงานตางๆ ทราบ และตอมาไดตรวจสอบพบใบเสร็จฉบับดังกลาวที่สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัด เนื่องจาก นางดํา ไดสงเบิกคารักษาพยาบาลตามสิทธิ พฤติกรรมของนางชะลาใจ ดังกลาว
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ลงโทษไลนางชะลาใจ ออกจากราชการ
2. นายปลอม ไดเบิกเงินอบรมคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดยไมมีการจัดอบรมจริงและ
ไดใชลายมือชื่อปลอมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเบิก แลวนําเงินไปเปนประโยชนสวนตัว ลงโทษ
ไลนายปลอม ออกจากราชการ
3. นางยัก มีหนาที่รับเงินและสงเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ นางยักไดนําเงินคาจําหนาย
บัตรประกันสุขภาพ จํานวน 596 บัตร เปนเงินรวม 298,000 บาท ไปใชหนี้สินสวนตัว ลงโทษไลนางยัก
ออกจากราชการ
4. นายยอก มีหนาที่รับผิดชอบการเงินและบัญชีของสถานีอนามัย ไดทําการเบิกถอนเงินฝากของ
สถานีอนามัยโดยแกไขเพิ่มเติมใบถอนเงินใหมีวงเงินสูงกวายอดเงินที่ตองถอนเพื่อนําไปชําระหนี้ของสถานี
อนามัย แลวนําเงินสวนที่เกินไปใชสวนตัว ลงโทษไลนายยอก ออกจากราชการ

ผูทุจริตคอรรัปชั่นจะมีความรับผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง อยางไรบาง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 มาตรา 19 ไดบัญญัติใหมี
การกําหนดโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาที่ ที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ โดยใหหัก
จากเงินเดือนหรือหักเงินเทากับจํานวนเงินเดือนที่เจาหนาที่ผูกระทําผิดจะพึงไดรับในเวลาที่กระทําความผิด

-4ทั้งนี้ไดกําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไว จํานวน 4 ชั้น คือ
โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไมเกินเงินเดือน 1 เดือน
โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 2-4 เดือน
โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 5-8 เดือน
โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 9-12 เดือน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดออกระเบียบวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง เชน
1. เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ 4
2. เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จายเงิน จายเงินนั้นโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4
3. เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ และเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4
4. เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3
สรุป การทุจริตคอรรัปชั่น นั้น นอกจากผูกระทําจะมีความผิดทางอาญา ทางละเมิดหรือทางแพง
ทางวินัย และวินัยทางงบประมาณและการคลังแลว ยังถือวาเปน “ความผิดมูลฐาน” ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3(5) ซึ่งเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือการ
ทุจริต โดยกฎหมายฟอกเงินไดใหอํานาจในการยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ไมวาจะไดมาจากการกระทําความผิดหรือไดมาจากการจําหนายจายโอน รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพื่อใหศาลสั่งใหเงินหรือทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินไดอีกดวย

ดังนั้น “เจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขทุกทาน” จะตองมีความซื่อสัตย สุจริต
และปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยไมทําการทุจริต
คอรรัปชั่น เชน การนําเงินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัวหรือของผูอื่น เพราะถาหาก
ทําความผิดจะมีความผิดและไดรับโทษตามกรณีตัวอยางที่ยกมาขางตน ประการสําคัญ จะทํา
ใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเองและครอบครัว จนเปนที่อับอายในที่สุด.
-----------------------------------

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
ฉบับที่ 3/2548
การทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและภัยเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นฉบับนี้เปนการเผยแพรครั้งที่ 3 ในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2548 โดยผานทางเว็บไซต w.w.w.moph.go.th./ops/discipline/
หลายปที่ผานมามีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุขทําให
นักการเมืองและขาราชการประจํา ถูกลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมายของบานเมือง จํานวนหลายราย และ
ในปที่ผานมาและปนี้ก็มีขาวครึกโครมเกี่ยวกับความไมโปรงใสในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 900 ลานบาท
และการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เหลานี้ลวนเปนเรื่องเกี่ยวกับความ “ไมใสสะอาด” ทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงขอใหเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกทาน ระมัดระวังการปฏิบัติหนาที่
ราชการ โดยจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ มีความโปรงใสและมีความ
“ใสสะอาด” ในการปฏิบัติหนาที่ราชการจะไดไมเกิดปญหาเรื่องการทุจริต
ทําอยางไร จึงจะมีความใสสะอาด
การจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีความใสสะอาดไดนั้น จะตอง “คิดดี ทําดี” โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
รอยพระยุคลบาทเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2548
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ดังนี้
“ขาราชการผูปฏิบัติบริหารราชการแผนดิน จึงตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละ
สําคัญสองประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง
กับสละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและ
สามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป ”
ไมใสสะอาดแลวจะเกิดผลอยางไร
การปฏิบัติหนาที่ราชการที่ไมใสสะอาด ยอมสงผลเสียหายแกผูนั้น ทั้งในเรื่องตําแหนงหนาที่ราชการ
และเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว เชน ถูกลงโทษทางวินัย หากเปนเรื่องรายแรงก็จะถูกลงโทษ
ไลออกจากราชการ นอกจากนี้ ถาเรื่องนั้นเปนความผิดตอกฎหมายบานเมืองดวยแลว ก็จะถูกดําเนินคดี
ทั้งในทางอาญาและในทางแพง ดวย
ไมใสสะอาดแลวจะเปนความผิดทางวินัย อยางไร
สําหรับความผิดทางวินัย ในเรื่องเกี่ยวกับการไมใสสะอาดในการปฏิบัติงาน นั้น มีโทษทางวินัยทั้งที่
เปนความผิดวินัยไมรายแรงและผิดวินัยอยางรายแรงโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ไดบัญญัติไว ดังนี้

- 2“ มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการดวยความซือ่ สัตยสจุ ริตและเทีย่ งธรรม
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผอู นื่ อาศัยอํานาจหนาทีร่ าชการของตน ไมวา จะโดยทางตรงหรือโดยทางออมหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอ นื่
การปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการโดยมิชอบเพือ่ ใหตนเองหรือผูอ นื่ ไดประโยชนทมี่ คิ วรได
เปนการทุจริตตอหนาทีร่ าชการและเปนความผิดวินยั อยางรายแรง ”

กรณีตวั อยางความผิดทางวินยั เกีย่ วกับการไมใสสะอาด
1. เจาหนาทีบ่ ริหารงานแรงงาน 6 ไดไปติดตอเจาของรานขายเครือ่ งอัดสําเนาใหสง ชางมาตรวจสอบ
เครือ่ งอัดสําเนา โดยแจงวาใหประเมินราคาคาซอมใหสงู ๆ เพือ่ กรมจะไดจดั สรรงบประมาณมาซือ้ เครือ่ งใหมให ชาง
ไดตรวจเช็คเครือ่ งอัดสําเนาแลว ไดแจงใหทราบวา เครือ่ งอัดสําเนาไมไดเสีย เพียงแตเสือ่ มสภาพ เนือ่ งจาก
ใชงานมานานแลว แตไดรบั แจงจากเจาหนาทีผ่ นู วี้ า เมือ่ ตรวจเช็คแลวใหเสนอราคาคาซอมใหสงู ๆ เพือ่ กรมจะไดจดั
สรรงบประมาณมาซือ้ เครือ่ งใหมให รุง ขึน้ เจาหนาทีผ่ นู ไ้ี ดยกเครือ่ งอัดสําเนาไปจากสํานักงานไปทําความสะอาด
ทีบ่ า นพักประมาณ 2 วัน ก็ไดนาํ เครือ่ งอัดสําเนากลับสํานักงาน ตอมาเจาหนาทีผ่ นู ไี้ ดไปพบเจาของราน โดยขอให
จัดทําใบเสนอราคาคาซอมเครือ่ งอัดสําเนาในราคาสูงๆ แตเจาของรานไมมใี บเสนอราคา จึงไดออกใบสงของให
โดยเสนอราคาคาซอมทัง้ หมด 8,000 บาท ซึง่ เปนราคาทีส่ งู เกินกวาทีต่ อ งซอมจริง เจาหนาทีผ่ นู ไี้ ดนาํ ใบสงของดัง
กลาวไปใหผใู ตบงั คับบัญชาดําเนินการตอ แตผใู ตบงั คับบัญชามิไดดาํ เนินการให จึงไดนาํ ใบสงของคืนไปและมิได
ดําเนินการใดๆ ตอไปอีก พฤติการณเปนการกระทําผิดวินยั ตามมาตรา 82 วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษภาคทัณฑ
2. พยาบาลวิชาชีพ 5 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538 ขณะปฏิบัติงานเปนหัวหนาเวรตึก ระหวางเวลา
24.00–08.30 น. แพทยเวรไดเขียนใบสั่งยาและใบ ย.ส.5 ไวเพื่อกรอกจํานวนยา Pethidine ซึ่งเปนยาเสพติด
ประเภท 2 เพื่อฉีดใหกับผูปวยตามคําสั่งของแพทยเวร แตเจาหนาที่ผูนี้ไดกรอกจํานวนยาเพิ่มเติมจากที่แพทย
สั่ง เพื่อนํายาไปฉีดใหกับตนเอง เพื่อบรรเทาอาการปวดประจําเดือนของตนเอง พฤติการณเปนการกระทําผิดวินยั
ตามมาตรา 82 วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษตัดเงินเดือน 5%
เปนเวลา 3 เดือน
3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 มีหนาทีใ่ นการจัดทําบัญชีรบั และเบิกจายเงิน นําเงินฝากธนาคาร
การรับเงินสด การจาย – รับคืนเงินยืม การหักภาษี ณ ทีจ่ า ย ไดนาํ ใบเสร็จรับเงินที่รับฝากไวจากบริษัทหางราน
ที่เปนเจาหนี้ของทางราชการไปทําการเบิกจายเงินสดไปใชสว นตัวโดยมิชอบ รวม 6 รายการ เปนเงิน101,600
บาท นอกจากนีไ้ ดทําการปลอมแปลงเอกสารในการจัดซือ้ จัดจาง โดยปลอมลายมือชือ่ ผูอ นุมตั จิ า ยเงิน ปลอมลายมือ
กรรมการตรวจรับ และปลอมลายมือเจาหนาที่พัสดุ นําแบบฟอรมอนุมัติจัดซื้อจัดจางซึ่งยังไมไดรับการอนุมัติ
ไมมีลายมือชื่อผูอนุมัติ ไมมีลายมือชื่อกรรมการตรวจรับ มาทําการเบิกจายเงินสดจากบัญชี โดยจัดทําใบเสร็จ
รับเงินมาแนบ แลวเบิกจายเงินสดไปใชสวนตัว นําหนี้สินสวนตัวจากการซอมรถยนตมาเบิกจายจากทางราชการ
นําใบสําคัญที่เคยเบิกจายแลวมาเบิกซ้ําอีก แลวนําเงินไปใชสวนตัวรวมทั้งหมด 25 รายการ เปนเงินขาดบัญชี
258,316.64 บาท แตไดใหการรับสารภาพและนําเงินชดใชคืนแกทางราชการแลว พฤติการณเปนการกระทํา
ผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษไลออก
จากราชการ

-34. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 ไดนําเงินบํารุงของศูนยโรคเรื้อนไปใชประโยชนสวนตัว จํานวน
222,975 บาท เมื่อกรรมการตรวจรับเงินของศูนยตรวจพบ จึงไดนําเงินจํานวนดังกลาวคืนใหแกทางราชการ
และไดละทิ้งหนาที่ราชการไปตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 จนถึงปจจุบัน เนื่องจากไดทราบวาทางราชการ
ไดรองทุกขดําเนินคดีอาญาตอตน พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 92
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษไลออก จากราชการ
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 ไดรับเงินคารักษาพยาบาลผูปวย จํานวน18 ราย เปนเงิน 6,510
บาท แตนาํ สงทางราชการเพียง 9 ราย เปนเงิน 1,845 บาท สวนทีเ่ หลือจํานวน 9 ราย เปนเงิน 4,665 บาท
ไดนําไปใชเปนประโยชนสวนตัว สําหรับรายที่ไมไดนําเงินสงทางราชการ เจาหนาที่ผูนี้จะใชวิธีการปดเครื่องรับ
เงินสด และนําใบเสร็จรับเงินออกจากเครื่องรับเงินสดแลวเปดเครื่องใหม พิมพจํานวนเงินดวยเครื่องรับเงินสด
ในใบสั่งยาฉบับใหม ดังนั้น จึงทําใหใบสั่งยาของผูปวยครั้งละ 2 ราย มีเลขที่รับเงินซ้ํากัน พฤติการณเปนการ
กระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษ
ไลออกจากราชการ
6. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 เปนคณะกรรมการเบิกถอนเงินของสถานีอนามัยจากธนาคาร
ไดทําการปลอมลายมือชื่อกรรมการคนอื่น เบิกถอนเงินไปจากธนาคารไปเปนประโยชนสวนตัว จํานวน 15 ครั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 111,700 บาท พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษไลออกจากราชการ
7. เจาพนักงานเภสัชกรรม 3 มีหนาที่รับเงินจากผูปวยประจําหองจายยา ไดเขียนจํานวนคายาหรือ
คารักษาพยาบาลในใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจํานวนมากกวาฉบับสําเนาทัง้ ในเรือ่ งใบสรุปคารักษาพยาบาล และใบสัง่
ยาหรือราคากลาง รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 60,210.75 บาท โดยอางวามีความจําเปนตองนําเงินไปชําระหนี้ที่บิดามารดา
กูยืมเงินเพื่อสงเสียใหเรียนหนังสือ และใชจายในครอบครัว ภายหลังไดนําเงินมาใชคืนเรียบรอยแลว พฤติการณ
เปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราช
การพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษไลออกจากราชการ
8. เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 3 ไดนําเงินสหกรณออมทรัพย ซึ่งหักจากเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ
งวดประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2539 รวม 2 งวด เปนเงิน 225,468.25 บาท ไปใชจายเปนประโยชน
สวนตัว โดยมิไดนําสงสหกรณฯ ภายในเวลาที่กําหนด พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82
วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษไลออก
จากราชการ
9. เจาหนาที่ธุรการ 3 ไดรับมอบหมายใหเปนดําเนินการเบิกเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
เจาหนาที่ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2538 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2539 โดยเบิกเงินดังกลาวเกินความจริง รวมเปน
เงิน 24,100 บาท นอกจากนี้เอกสารการเบิกเงินมีรอยลบขีดฆา และไดนําสวนที่เบิกเกินความจริงไปเปน
ประโยชนสว นตน จนกระทั่งเกิดเรื่องรองเรียนและมีการตรวจสอบพบจึงไดนําเงินมาคืนจนครบถวน พฤติการณ
เปนการกระทําผิดวินัย ตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ลงโทษไลออกจากราชการ

-410. เจาพนักงานธุรการ 5 ไดนําสัญญายืมเงินที่มีผูมามอบใหดําเนินการเพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยไดจายออกจากบัญชีรายงานคงเหลือประจําวัน จํานวน 13,430 บาท แลวไมนําไปจายใหแกผูขาย กลับนํา
ไปใชประโยชนสวนตัว และไดดําเนินการจายเงินคาจัดซื้อจัดจาง เปนคาจางบริการถายเอกสาร จํานวน 3,180
บาท คาจัดซื้อแกสหุงตม จํานวน 3,000 บาท และจัดซื้อออกซิเจน จํานวน 1,320 บาท รวม 3 รายการ
เปนเงิน 7,500 บาท โดยไดแทงจายออกจากบัญชีเงินสมุดเงินสด แลวไมนําไปจายใหแกผูขายกลับนําเงินไปใช
ประโยชนสว นตัวอีก จนผูข ายไดทวงถามกับทางราชการ จึงไดรวบรวมเงิน จํานวน 20,930 บาท คืนใหแกราชการ
นอกจากนี้ยังไดทําเอกสารจัดซื้อจัดจางอันเปนเท็จ โดยการขอใบเสร็จรับเงินเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง จํานวน
15,755 บาท จากหางรานมากอน โดยที่ยังไมมีการสงของและยังไมมีการจายเงินแลวจัดทําเอกสารหลักฐาน
เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อตั้งเบิกเงิน แตทางราชการไดตรวจพบและไดถอนเรื่องดังกลาวเสียกอน
พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 ลงโทษไลออกจากราชการ
จากกรณีตัวอยางดังกลาว นับวาเปนอุทธาหรณ สําหรับทุกทานที่จะประพฤติปฏิบัติแตในสิ่งที่ถูกตอง
และสุจริต เพื่อให “สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด” และขออัญเชิญพระราชดํารัสของพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกคณะผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการในโอกาสเขาเฝาถวายสัตย
ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ดังนี้
“ ...ถาทุจริตแมแตนิดเดียว ก็ขอแชงใหมีอันเปนไป พูดอยางนี้หยาบคาย แตวา ขอใหมี
อันเปนไป แตถาไมทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุงมั่นสรางความเจริญ ก็ขอใหตออายุไดถึง 100 ป
สวนคนไหนที่มีอายุมากแลว ขอใหแข็งแรง ความสุจริตจะทําใหประเทศไทยรอดพนอันตราย... ”
“ ...ภายใน 10 ป เมืองไทยนาจะเจริญ ขอสําคัญคือ ตองหยุดการทุจริตใหสําเร็จ และไมทุจริต
เสียเอง... ”

ดังนั้น “เจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขทุกทาน” จะตองมีความซื่อสัตย สุจริต
และปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยไมทําการทุจริต
คอรรัปชั่น เชน การนําเงินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัวหรือของผูอื่น เพราะถาหาก
ทําความผิดจะมีความผิดและไดรับโทษตามกรณีตัวอยางที่ยกมาขางตน ประการสําคัญ จะทํา
ใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเองและครอบครัว จนเปนที่อับอายในที่สุด.
-----------------------------------

