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กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
1. ความผิดฐานประพฤติชั่วไมรายแรง
ผิดคําสัญญา
1.1 นายสีมา เจาพนักงานควบคุมโรค 6 ซึ่งมีภรรยาอยูแลว ไดถูกรองเรียนวามีความ
สัมพันธฉันชูสาวและลวงละเมิดทางเพศกับนางศรีอีสาน ซึ่งเปนภรรยาที่ชอบดวยกฎหมายของ
นายเฉย ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 และนายสีมา ไดใหคํามั่นสัญญา
กับนางศรีอีสาน วาจะรับผิดชอบตอการกระทําผิดของตนเองทั้งหมดและจะใหคาตอบแทนแก
นางศรีอีสาน แตตอมานายสีมา กลับเพิกเฉยไมไดปฏิบัติตามคําพูดที่ใหสัญญาไวกับนางศรีอีสาน
โดยพยายามบายเบี่ยงเรื่อยมาและไมรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ซํ้ายังพูดจาเหยียดหยาม
นางศรีอีสาน ใหไดรับความชํ้าใจ จากการสอบสวน นายสีมาใหการรับวาเมื่อป 2540-2541 ตนไดมี
ความสัมพันธฉันชูสาวกับนางศรีอีสานจริงโดยนางศรีอีสาน ไดบอกกับตนวาถูกสามีทิ้งรางไปใน
ระหวางที่นางศรีอีสานถูกจําคุกเมื่อป 2536-2539 ตอมาในป 2543 นายสีมาและนางศรีอีสาน
ไดทําสัญญายอมความกันและนายสีมาไดชดใชเงินใหแกนางศรีอีสาน แลว
พฤติการณดังกลาวของ นายสีมา เปนการกระทําผิดวินัยฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยกระทําการใดๆอันได
ชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 กรม จึงไดมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน จํานวน 1 ขั้น และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
/ ชกเพื่อศักดิ์ศรี ..
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ชกเพื่อศักดิ์ศรี
1.2 นายสิงหชัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ไดไปสอบถาม
นางนํ้าตาล ที่วัดแหงหนึ่งในเรื่องที่นางนํ้าตาล พูดกลาวหาตนวาไปลักเรือของวัดไปขาย แต
นางนํ้าตาลไมยอมรับวาพูดเชนนั้นและบอกวาจะฟองนายสิงหชัย ขณะที่นายสิงหชัย เดินกลับ
นางนํ้าตาลไดพูดขึ้นวา “ขาราชการชั่วๆ เลวๆ อยางนี้ก็มีดวย” นายสิงหชัยจึงเดินกลับไปหาและ
ถามนางนํ้าตาล วาดาทําไม ดาตนก็พอ ทําไมตองตองดาวาขาราชการชั่วๆเลวๆ ดวย นางนํ้าตาล
ไดตบหนานายสิงหชัย นายสิงหชัย จึงบันดาลโทสะ ชกหนานางนํ้าตาล หลังจากนั้น ทั้งคูไดเขา
ทํารายซึ่งกันและกันและไดเลิกกันไปเอง ทั้งคูไดไปทําแผลที่โรงพยาบาล ปรากฏวานางนํ้าตาล
ไดรับบาดเจ็บมีแผลชํ้าที่แกมซาย ปากแตก ฟนหนาโยก 1 ซี่ สวนนายสิงหชัย ไดรับบาดเจ็บที่คาง
และนิ้วกลางมือซาย
พฤติการณดงั กลาวของ นายสิงหชัย เปนการกระทําผิดวินัยฐานไมรักษาชื่อเสียง
ของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยกระทําการใดๆ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัด จึงไดมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว

2. ความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง
จับคามือ
นางสวรรค ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 มีกรณีกระทําผิด คือ เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2544 เวลาประมาณ 07.00 น. เจาหนาที่ตํารวจไดเขาตรวจคนบานพักสวนตัวของนายรวย
ซึ่งเปนสามีของนางสวรรค และไดพบยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 33 เม็ด อยูในมือ
ของนางสวรรค ในขณะที่กําลังจะนําไปทิ้งถังขยะในหองครัว เจาหนาที่ตํารวจ จึงไดทําการจับกุม
และดําเนินคดีอาญาแกนางสวรรค ในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครอง
โดยผิดกฎหมาย รวมกับนายรวยซึ่งเปนสามี ทั้งนี้ นายรวย ไดใหการรับสารภาพความผิด
ศาลจังหวัด ไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกนายรวย เปนเวลา 5 ป และลดโทษ เปนใหจําคุก 3 ป
4 เดือน สวนนางสวรรค นั้น ปฏิเสธขอกลาวหา ศาลจังหวัด พิจารณาแลวเห็นวานางสวรรค กระทํา
ความผิดจริง จึงไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกนางสวรรคเปนเวลา 15 ป
พฤติการณดังกลาวของ นางสวรรค เปนการกระทําผิดวินัยฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยกระทําการใดๆ อัน
/ไดชื่อวา…

-3ไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัด จึงไดมีคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ และ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและ
ระดับโทษแลว

3. ความผิดฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
หลงลืม
นางอารยา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 มีหนาที่จัดทําเช็คและ
ประทับตรา A/C PAYEE ONLY (ขีดครอม) เช็ค นางอารยาไดจัดทําเช็คสั่งจายใหกับบริษัทแหงหนึ่ง
โดยไมไดขีดครอมเช็ค ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ของสวนราชการ พ.ศ.2520 ขอ 38 ทวิ ดวยความหลงลืมเพราะพลั้งเผลอ แลวเสนอเช็คตอผูมีอํานาจ
ลงนามในเช็ค นางสาวสวย ตําแหนงผูอํานวยการกอง และนางงาม นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ซึ่งมี
อํานาจลงนามในเช็ค ไดลงนามสั่งจายเช็คดังกลาวดวยความประมาทโดยไมสั่งใหผูมีหนาที่ ดําเนินการ
ขีดครอมเช็คใหถูกตองตามระเบียบดังกลาวเสียกอนที่จะลงนามในเช็ค ตอมาไดมีการสงมอบเช็คดังกลาว
ใหแกบุคคลภายนอกไป โดยไมไดมีการขีดครอมเช็คตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
พฤติการณดังกลาวของนางอารยา นางสาวสวย และนางงาม เปนการกระทําผิดวินัย
ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรม จึงไดมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑแกนางสาวอารยา สวนนางสาว
สวย และนางงาม นั้น เห็นวาไมเคยกระทําความผิดทางวินัยมากอน จึงงดโทษใหโดยทําทัณฑบน
ไวเปนหนังสือและ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการทั้ง 3 รายนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว

4. ความผิดฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ
ภูมิทัศน
นายธัญญะ ตําแหนงนายแพทย 8 ในฐานะผูอํานวยการ คิดทําภูมิทัศนดานขางบริเวณ
ที่เหลือของอาคารอํานวยการใหเปนผืนเดียวกันกับดานหนา จึงไดปรึกษาเจาหนาที่บริหารทั่วไปและ
หัวหนางานพัสดุ วาจะทําการจางทําภูมิทัศนดานขางตอจากการทําดานหนาไดหรือไม และจะใชเงิน
อะไร ซึ่งไดรับคําตอบวาทําไดโดยใชเงินที่กันไวเปนเงินฉุกเฉิน นายธัญญะ จึงมอบใหหัวหนางาน
/พัสดุ…

-4พัสดุไปดําเนินการติดตอหาผูรับจางซึ่งไดผูรับจางคือ รานรวยเกษตร วงเงิน 67,162.50 บาท แตยัง
ไมไดทําเอกสารสั่งจางหรือทําสัญญาจาง หัวหนาฝายบริหารและหัวหนางานพัสดุไดแจงใหนาย
ธัญญะ ทราบวาการจางรายนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ 2544 อาจทําใหการเบิกจายเงินคาจางไมทัน
เห็นควรยกเลิกการจางรายนี้ นายธัญญะ จึงใหไปแจงเรื่องนี้ใหผูรับจางทราบ หัวหนางานพัสดุ
ไปดําเนินการแลวและกลับมาแจงใหนายธัญญะ ทราบวาไมอาจบอกเลิกการจางไดเนื่องจากผูรับจาง
ไดจัดซื้อวัสดุอุปกรณและทํางานไปบางสวนแลว นายธัญญะ จึงตองดําเนินการสั่งจางทําภูมิทัศน
ดังกลาวเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอผูรับจางและหนวยงานในภาพรวม ตอมาหัวหนางานพัสดุไดแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ซึ่งมีนายธัญญะ เปนประธานกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการ
ตรวจรับงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2544 เพื่อสงเอกสารกอหนี้ผูกพันใหงานการเงินในวันที่ 31
สิงหาคม 2544 ตามหนังสือเวียนของกรม คณะกรรมการทุกคนไดตรวจรับงานซึ่งขณะนั้นงานจัด
ภูมิทัศนดานขางยังไมแลวเสร็จ โดยเขาใจวาการเซ็นตรวจรับไปนั้น เปนการดําเนินการดานเอกสาร
เทานั้นเพื่อใหทันตอการกอหนี้ผูกพันตามหนังสือเวียนของกรม เมื่อตรวจรับงานจางไปแลว
นายธัญญะไดกําชับงานการเงินใหจายเงินแกผูรับจางเมื่องานแลวเสร็จ ตอมาวันที่ 28 กันยายน 2544
เมื่อผูรับจางทํางานแลวเสร็จ งานการเงินจึงไดจายเงินใหผูรับจาง จํานวน 67,162.50 บาท
พฤติการณดังกลาวของนายธัญญะ ที่ตรวจรับงานจางโดยงานยังไมแลวเสร็จ
เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 72(4)
เปนการกระทําผิดวินัยฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
กรม พิจารณาแลวเห็นวาผูรับจางไดทํางานจริงและวงเงินการจางไมมาก การตรวจรับงานของ
นายธัญญะ กอนงานแลวเสร็จจริงนั้น เชื่อวาเปนการเขาใจระเบียบคลาดเคลื่อน สมควรลงโทษ
ตัดเงินเดือน จํานวน 5 % เปนเวลา 1 เดือน แตเนื่องจากนายธัญญะ ปฏิบัติงานมานานทําคุณ
ประโยชนใหแกทางราชการมามาก ประกอบกับไมเคยทําความผิดทางวินัยมากอน อีกทั้งทาง
ราชการก็ไมไดรับความเสียหายแตอยางใด กรม จึงไดพิจารณาลดโทษให โดยมีคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑแกนายธัญญะ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาว
นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
/5. ความผิด…
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5. ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
อมเงินหลวง 4 ป 82 ครั้ง
นางสรอยทอง ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 มีหนาที่รับผิดชอบการเบิก
จายเงิน นําเงินฝากธนาคาร และจัดทําบัญชีตางๆ ของโรงพยาบาลชุมชน นางสรอยทองไดปลอม
ลายมือชื่อผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปซึ่งเปนผูมีอํานาจลงนามสั่งจาย
เช็คของโรงพยาบาลชุมชนโดยทําการปลอมลายมือชื่อลงในเช็คของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํานวน 2 ฉบับ คือ เช็คเลขที่ 6621564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2543 เปนเงิน
จํานวน 150,000 บาท และเช็คเลขที่ 6623091 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2544 เปนเงินจํานวน
120,000 บาท จากนั้นไดนําเช็คทั้ง 2 ฉบับไปเบิกเงินจากบัญชีเงิน สปร.ของโรงพยาบาลชุมชน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2543 จํานวน 150,000 บาท และวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 จํานวน 120,000
บาท แลวนําเงินทั้งหมดไปใชประโยชนสวนตัว นอกจากนี้ ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2544 นางสรอยทอง ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากผูมารับบริการของโรงพยาบาลชุมชน
ในแตละวัน ทั้งนี้ นางสรอยทอง มีหนาที่จะตองนําเงินไปฝากเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ใหครบถวน แตปรากฏวานางสรอยทองไดนําเงินฝากเขาบัญชีของธนาคารไมครบถวน
ตามจํานวนที่ไดรับไวโดยไดนําเงินบางสวนไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว รวมจํานวน 84 ครั้ง
เปนเงิน 763,234.00 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 นางสรอยทอง ไดนําเงินจํานวน
270,000 บาท สงคืนเขาบัญชีของธนาคาร ตามจํานวนเงินที่ตนไดปลอมเช็คไปจํานวน 2 ฉบับ
พฤติการณดังกลาวของ นางสรอยทอง เปนการกระทําความผิดวินัย ฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
จังหวัด จึงไดมีคําสั่งไลออกจากราชการ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวา
การลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว

การพิจารณาอุทธรณ
นายพิษณุ ลูกจางประจํา ตําแหนงผูชวยเหลือคนไข ไดอุทธรณตอ อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข กรณีผูวาราชการจังหวัด ไดมีคําสั่งลงโทษปลดนายพิษณุ ออกจากราชการ ฐานไมรักษา
ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยกระทํา
การใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามขอ 46 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 โดยอุทธรณวาคําสั่งลงโทษดังกลาว
/ไมชอบ…

- 6ไมชอบดวยกฎหมายและเหตุผล ตนมิไดประพฤติชั่วอยางรายแรง ไมเคยมีเจตนาทุจริตเบียดบัง
ทรัพยสินใดๆ มาเปนของตน ไมมีพฤติกรรมขมขู เอารัดเอาเปรียบเพื่อนรวมงาน ไมเคยปลอยเงินกู
นอกระบบแตอยางใด
จากการสอบสวนของจังหวัด ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นางจน ไดเคยกูยืมเงินจาก
นายพิษณุ 7,000 บาท โดยตองสงดอกเบี้ย เดือนละ 1,500 บาท และยังมีหนี้เงินยืมคางอยู เมื่อ
ประมาณเดือนมีนาคม 2544 นายพิษณุ ไดพานางจน ไปที่รานขายรถจักรยานยนต เพื่อจะเชาซื้อรถ
จักรยานยนตแตทางรานไมขายให จากนั้นบุคคลทั้งสองไดไปดูที่รานขายรถอีก 3 ราน เพื่อจะดู
รถมอเตอรไซดปอบและรถสามลอแดง แตไมไดซื้อเนื่องจากตองวางเงินดาวนและสงคางวดสูง
ทั้งนี้ในการไปดูรถดังกลาว นายพิษณุ ไดบอกกับนางจน วาจะใหนางจน เปนผูซื้อและนายพิษณุ
เปนผูคํ้าประกัน แลวจะนํารถไปขายเพื่อจะนําเงินไปคืนเจาของเงินที่นายพิษณุ ยืมเงินมา โดยจะให
นางจน ชวยสงเงินประมาณ 3-4 งวด เพื่อหักหนี้ที่คางอยูใหหมด และมักจะพูดขมขูวาถาไมไปทํา
สัญญาให ก็จะไปฟองสามีของนางจน เพราะรูวาถาหากนําเรื่องเงินทองไปฟองแลวนางจน จะตอง
ถูกสามีตบตีและดาวาตางๆนาๆ ตอมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2544 นายพิษณุ ไดไปที่ราน
สมชายยนต และติดตอใหทางรานประกอบรถสามลอเครื่องให ตอมานายพิษณุ และนางจน ไดไป
ทําสัญญาซื้อขายรถสามลอเครื่อง เปนเงิน 50,000 บาท โดยเกลี้ยกลอมใหนางจน ลงนามเปนผูซื้อ
ในสัญญาซื้อขายกับนายสมชาย เจาของรานสมชายยนต ตามสัญญาไดกําหนดใหวางเงินดาวน
จํานวน 10,000 บาท และผอนชําระเดือนละ 3,000 บาท โดยมีนายพิษณุ ลงนามเปนผูคํ้าประกัน
จากนั้น นายสมหมาย บุตรชายของเจาของราน ไดนํารถสามลอเครื่อง ไปสงที่บานพักของนายพิษณุ
ซึ่งอยูบริเวณหลังสถาบันราชภัฏ นายพิษณุ ไดจายเงินดาวนให จํานวน 7,000 บาท สําหรับเงินดาวน
ที่เหลือรับวาจะจายใหพรอมกับการสงเงินงวดแรก จากนั้นก็ไมมีการสงเงินคางวดใหแกทางราน
สมชายยนตแตอยางใด ทางรานไดออกติดตามกับนายพิษณุ หลายครั้งก็ไมพบรถสามลอเครื่อง
คันดังกลาว ทางรานเชื่อวานายพิษณุ นาจะนํารถไปขายใหกับคนอื่นไปแลว นอกจากนี้ นายพิษณุ
ยังมีพฤติการณปลอยเงินกูใหแกลูกจางของโรงพยาบาลของตน จํานวนหลายราย โดยคิดดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 20 ตอเดือน เชน กูเงินจํานวน 5,000 บาท สงดอกเบี้ยเดือนละ 1,000 บาท หรือกูเงิน
จํานวน 7,000 บาท สงดอกเบี้ยเดือน 1,400 บาท โดยมีเงื่อนไขใหลงลายมือชื่อเปนผูกูไวในสัญญา
และไมตองกรอกหรือระบุรายละเอียดในสัญญา
/อ.ก.พ.กระทรวง…
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และนางจน ในเรื่องการไปซื้อรถสามลอเครื่องที่รานสมชายยนตและการนํารถไปสงที่บานของ
นายพิษณุ ซึ่งอยูหลังสถาบันราชภัฏ ไดใหการสอดคลองกัน คือ เมื่อทําสัญญาซื้อขายแลวไดนํารถ
สามลอเครื่องไปสงที่บานของนายพิษณุ แตนายพิษณุ กลับปฏิเสธวาเมื่อนายสมหมาย นํารถไปสง
ที่บานของตนแลวตนออกไปธุระที่อื่นไมไดกลับไปที่บานเชาหลังนั้นอีกจึงไมทราบวาใครเอารถ
ไปอยางไร อีกทั้งนายสมหมาย ยังใหการวา กอนที่นายพิษณุ จะพานางจน ไปทําสัญญาซื้อขายรถ
คันดังกลาว นายพิษณุ ก็ไดไปที่รานสมชายยนตเพื่อดูรถหลายครั้ง และหลังจากนํารถไปสงให
ที่บานแลวก็ยังออกไปติดตามเรื่องรถและเงินคาผอนรถ กับนายพิษณุ จํานวนหลายครั้ง ประกอบกับ
ไมปรากฏวานายสมหมาย เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับนายพิษณุ มากอนแตอยางใด ดังนั้น คําใหการ
ของนายสมหมาย จึงเชื่อวาไดใหการไปตามความเปนจริง หากรถคันดังกลาว นางจน ตองการซื้อ
เพื่อเปนของตนเองจริงตามที่นายพิษณุใหการไวในชั้นสอบสวน ก็ไมมีเหตุผลใดที่จะตองใหนํารถ
คันดังกลาวไปสงไวที่บานของนายพิษณุ คําใหการของนายพิษณุ จึงไมมีนํ้าหนัก และเชื่อวา
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้เปนไปตามคําใหการของนายสมหมาย และนางจน ดังนั้น จึงเชื่อวานายพิษณุ
ใหนางจน เปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายกับนายสมชาย แลว นายพิษณุ เปนผูนํารถสามลอเครื่องไป
โดยอาจจะนําไปขายตอใหผูอื่นหรือใหผูอื่นนําไปใชประโยชน โดยไมชําระเงินคางวดและเงิน
ดาวนที่ยังคางอยูจํานวน 3,000 บาท สําหรับเรื่องการใหกูยืมเงิน เมื่อพิจารณาคําใหการของนางจน
ประกอบกับคําใหการของนางชะอม นางสาวชะเอม และนางพิมเสน แลว เชื่อวานายพิษณุ
มีพฤติกรรมปลอยเงินกูนอกระบบโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงรอยละ20 บาท ตอเดือนหรือมากกวา
ซึ่งเปนอัตราเกินกวาที่กฎหมายกําหนดโดยใหลูกหนี้ที่กูเงินลงชื่อไวในสัญญากูโดยไมไดกรอก
รายละเอียด เมื่อตนตองการเงินที่ใหกูคืน ก็บีบบังคับลูกหนี้ใหเปนผูซื้อสินคาแลวตนก็นําสินคาไป
หรือใหลูกหนี้เปนผูคํ้าประกันสินคาที่ตนเองซื้อหรือใหเปนผูประกันในการซื้อสินคาของผูอื่น
รวมทั้งเพิ่มวงเงินกูมากกวาที่มีการกูไปจริง นอกจากนี้ยังขมขูบีบคั้นลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางออม
หากลูกหนี้ไมปฏิบัติตามที่ตนตองการก็ขูวาจะทําใหลูกหนี้ตองออกจากงาน ทั้งนี้ พิจารณาแลว
เห็นวาพฤติกรรมโดยรวมของนายพิษณุ เปนการเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเพื่อมุงประโยชนทางการเงิน
ขาดจริยธรรมและคุณธรรม สําหรับเรื่องการซื้อรถสามลอเครื่องจากรานสมชายยนต นั้น จากคํา
ใหการของนางจนและนายสมหมาย เห็นไดชัดเจนวานายพิษณุ ไดไตรตรองไวกอน วาจะเชาซื้อรถ
สามลอเครื่อง เพื่อจะนําไปขายตอหรือนําไปใหแกผูอื่นโดยใหลูกหนี้ของตนลงนามเปนผูซื้อใน
/สัญญาจาง…

-8สัญญาซื้อขายกับทางรานสมชายยนต และตนเปนผูคํ้าประกัน อันเปนการกระทําโดยมีเจตนา
เบียดบังเอาทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตนหรือของบุคคลที่สาม การกระทําของนายพิษณุ
จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามขอ 46 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537
การที่ผูวาราชการจังหวัด ไดมีคําสั่งลงโทษปลดนายพิษณุ ออกจากราชการ นั้น เหมาะสมแกกรณี
ความผิดและระดับโทษแลว อุทธรณของนายพิษณุ จึงฟงไมขึ้น อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
จึงมีมติใหยกอุทธรณของ นายพิษณุ ดังกลาว

ของฝากจากกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
1. ตามที่ไดมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่ลาออกจากราชการ ตามมาตรการพัฒนาและบริหาร
กําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง วาจะตอง “ไมเปนผูถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย
พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย…” นั้น
ที่ผานมามีผูเขาใจวา เมื่อทางจังหวัดไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการและไดรายงานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลว ถือวาเรื่องเกี่ยวกับวินัยเสร็จสิ้นแลว
จึงมีคุณสมบัติที่จะสมัครขอลาออกจากราชการตามมาตรการดังกลาว ขอเรียนวาความเขาใจดังกลาว
ยังไมถูกตอง เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ สํานักงาน ก.พ. เคยตอบขอหารือ สรุปวา “เมื่อผูวาราชการจังหวัด
หรืออธิบดี ไดดําเนินการทางวินัยแลวรายงานการดําเนินการทางวินัย ไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงตามขอ 14
แหงระเบียบ ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ.2539 และ อ.ก.พ.กระทรวงไดพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย รวมทั้ง
เห็นชอบกับการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงแลว โดยผลของมาตรา 109 วรรคหก แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรณีจึงตองถือวา การรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นเสร็จสิ้นแลว…โดยไมถือวาเปนผูที่อยูในระหวางพิจารณาโทษ
ทางวินัย และไมอยูในระหวางการรายงานการดําเนินการทางวินัย…” (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร
0709.1/240 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2544) สําหรับกรณีผูถูกลงโทษบางรายที่อุทธรณไปยัง ก.พ.หรือ
อ.ก.พ.กระทรวง เมื่อยังไมไดมีการพิจารณาอุทธรณ ก็ถือวาขาดคุณสมบัติการขอลาออกจากราชการ
ตามมาตรการดังกลาวดวย นอกจากนี้แมวาตนเองจะไมไดอุทธรณไปยัง ก.พ. แตเรื่องที่ถูกดําเนินการ
ทางวินัยนั้นมีผูถูกลงโทษทางวินัยจํานวนหลายรายและมีผูหนึ่งผูใดไดยื่นเรื่องอุทธรณตอ ก.พ. เมื่อ ก.พ.
ใหสงสํานวนการสอบสวนทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาอุทธรณ ก็ถือวาเรื่องนั้นยังอยูในระหวางการ
รายงานการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณ เชน นายจน หัวหนาสถานีอนามัย และนายรวย
ลงชื่อในใบถอนเงินของสถานีอนามัย โดยไมกรอกจํานวนเงินในใบถอนเงิน ปรากฏวานายจน ไดนําใบถอนเงิน
ดังกลาวไปกรอกจํานวนเงินแลวถอนเงินของทางราชการไปใชสวนตัว จังหวัด ไดมีคําสั่งลงโทษไลนายจน
/ออกจาก…

-9ออกจากราชการ สวนนายรวย ไมไดรวมทุจริตดวยเพียงแตปฏิบัติผิดระเบียบของทางราชการ จังหวัดจึงมี
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑนายรวย แลวรายงานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอมาปรากฏวานายจน
ไดยื่นหนังสืออุทธรณตอ ก.พ. กรณีนี้จะตองสงสํานวนการสอบสวนและรายงานการลงโทษทางวินัยทั้งของ
นายจน และนายรวย ไปให ก.พ.พิจารณาพรอมกัน ตามระเบียบ ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนิน
การทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539 ขอ 13 ดังนั้น กรณีของ
นายรวย การดําเนินการทางวินัยจึงยังไมเสร็จสิ้น จนกวา ก.พ.จะพิจารณาอุทธรณแลวเสร็จและไดตอบรับ
ทราบแลว ทั้งนี้ เพราะวา ก.พ.อาจพิจารณาเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ หรือดําเนินการอื่นๆ ตามอํานาจ
หนาที่แกนายรวย อีกได
2. การออกคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนแกขาราชการที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงโดยไดมีการรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกันเงินไวกอน จํานวนเกินกวา 1 ครั้ง
เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูนั้นไมถึงกับจะตองถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ถาผูนั้นจะตอง
ถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน จะตองพิจารณาออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเสียกอน
แลวจึงจะออกคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ทั้งนี้ ตามนัยกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน พ.ศ.2544 ขอ 13 (2) ที่กําหนดวา “ (2) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะตองถูกลงโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ใหงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไวเกินหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนในครั้งที่จะถูกลงโทษ… สวนในครั้งอื่นใหเลื่อนขั้นเงิน
เดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว” เหตุผลในเรื่องนี้เพราะวาจะตองเลื่อนขั้นเงิน
เดือนเพื่อใหจํานวนเงินเดือนของผูนั้นเปนปจจุบันเสียกอนสําหรับเปนฐานในการลดขั้นหรือตัดเงินเดือน
ถาหากออกคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน โดยใชฐานของเงินเดือนในขณะเมื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง (บางกรณีอาจมีการรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวประมาณ 2-3 ป)
และตอมาเมื่อไดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไวแลว ในทางปฏิบัติก็จะตองออกคําสั่งแกไขคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยและแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ซํ้าซอนกันอีก ซึ่งทําใหยุงยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอใหผูปฏิบัติ
ทั้งนิติกรหรือบุคลากรหรือผูรับผิดชอบ ประสานกันในเรื่องการจัดทําคําสั่งดังกลาวใหถูกตองตอไปดวย.

กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1314, 0 2590 1417, 0 2590 2492
โทรสาร 0 2591 8589

w.w.w.moph.go.th./ops/discipline/

จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2
ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จุลสารขาววินัยและคุณธรรม จะนําเสนอกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
การลงโทษทางวินัย การพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ และความรูตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมเวบไซตของกลุมงานเสริมสรางวินัย
และระบบคุณธรรม และดาวนโหลดขอมูลไดที่ w.w.w.moph.go.th./ops/discipline/
สําหรับกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม นั้น ปจจุบันสังกัดอยูใน
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
1. ความผิดฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
นํายาสวนตัวมาขาย
นางปรียา ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 สถานีอนามัย ไดกระทําความผิดในกรณี
นางนงคราญ เปนผูมารับบริการตรวจปสสาวะการตั้งครรภ ในวันเสาร นอกเวลาราชการ จากการตรวจพบวา
นางนงคราญ ตั้งครรภ จึงแนะนําใหมาในเวลาราชการ แตนางนงคราญ ขอรองใหบริการใหแลวเสร็จในวันนั้น
เพราะไมอยากลางานและยินยอมใหคาบริการตามความเหมาะสม นางปรียา จึงทําใหตามความประสงค
พรอมใหวิตามินรวมและยาบํารุงเลือด ซึ่งเปนยาสวนตัว โดยเรียกเก็บเงินคานํ้ายาตรวจการตั้งครรภและออก
ใบเสร็จรับเงิน เปนเงินจํานวน 60 บาท ตรงกับรายการคายา ที่บันทึกอยูในเครื่องคอมพิวเตอร สวนจํานวน
เงินอีก 210 บาท ที่เปนคายาสวนตัว ไมไดออกใบเสร็จรับเงินให
พฤติการณดังกลาวของนางปรียา เปนการกระทําผิดวินัย ฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ
ของตนหาประโยชนใหแกตนเอง ตามมาตรา 82 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงไดมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ นางปรียา จังหวัดเห็นชอบดวย และ อ.ก.พ.
กระทรวง พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว

-22. ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
เอาเงินหลวงไปใชกอน
นางกรองทอง ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลชุมชน มีหนาที่จัดทํา
บัญชี และนําเงินสดของโรงพยาบาล เขาฝากธนาคาร และมีหนาที่เบิกจาย เงินคาอยูเวรนอกเวลาราชการให
กับเจาหนาที่ มีพฤติกรรม ดังนี้
1.ไมจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถตรวจสอบเงินสดคงเหลือไดเมื่อมีการตรวจ
สอบจึงพบวามีเงินสดขาดบัญชี โดยในระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2544 ในบัญชี
แสดงรายการ มีเงินสดคงเหลือ จํานวน 113,589.03 บาท แตไมมีเงินสดจริงซึ่งนางกรองทองใหการรับ
สารภาพวานําเงินไปใชประโยชนสวนตัว และนําเงินมาใชคืน จํานวน 113,839.03 บาท ยังขาดบัญชีอีก 20
บาท และในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2539 – วันที่ 30 มิถุนายน 2544 ไมนําเงินเขาฝากธนาคาร จํานวน 6 ครั้ง
ทําใหมีเงินขาดบัญชี จํานวน 311,225 บาท
2. เบิกเงินคาอยูเวรนอกเวลาราชการของเจาหนาที่พยาบาล ประจําเดือนกุมภาพันธ 2544
จํานวนเงิน 12,550 บาท และเดือนพฤษภาคม 2544 จํานวนเงิน 19,810 บาท รวมเปนเงิน 32,360 บาท แตไม
นําไปจายใหแกผูขอเบิกภายหลัง นางกรองทอง ไดนําเงินมาคืนใหผูอํานวยการโรงพยาบาล จํานวน 19,810
บาท สวนอีก 12,550 บาท ยังไมนํามาคืน
3. รับเงินคายาตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่ 40860 เลขที่ 96-100 เปนเงินรวม 2,608 บาท แตลง
บัญชีเงินสดเพียง 2,518 บาท ตํ่ากวาความเปนจริง จํานวน 90 บาท
พฤติการณ ดังกลาวของนางกรองทอง เปนการกระทําผิดวินัย ฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
และฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดย อ.ก.พ. จังหวัดไดพิจารณาแลว มีมติใหลงโทษไลออกจากราชการ และ
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวา การที่จังหวัดลงโทษไล นางกรองทอง ออกจากราชการตาม
มติ อ.ก.พ. จังหวัดนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
ยืมเงินทดรองไปใชสวนตัว
นายยูโร ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 5 ยืมเงินทดรองราชการเปนจํานวนเงิน 875,800 บาท
และไดสงคืน เปนจํานวน 440,800 บาท คงเหลือ จํานวนเงินที่ตองสงคืนอีก 435,000 บาท แตกลับนําเงินที่
ไมไดสงคืนไปใชประโยชนสวนตัว
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มาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรมจึงไดมีคําสั่งลงโทษไล
ออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสมแก
กรณีความผิดและระดับโทษแลว
หลอกวาใบเสร็จรับเงินหาย
นางรสนา ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลไดกระทําผิดในกรณี เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2541 นางอรนุช ไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ดวยอาการของโรคภูมิแพ หลังจากที่แพทย
สั่งยาแลวไดมาที่หองจายยา 3 คลินิก โสต ศอ น าสิก เพื่อคิดเงินและชําระเงินคายา ขณะนั้นมีนางรสนา
ซึ่งทําหนาที่รักษาการหัวหนาฝายการเงินและพัสดุไดเขาทําการคิดเงินคายาและรับชําระเงินจากนางอรนุช
จํานวน 1,580 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบบาทถวน) โดยออกใบเสร็จรับเงินเลมที่ 256 เลขที่ 05 ใหแก
นางอรนุช แทนการใชเครื่องออกสลิปใบเสร็จ ตอมา นางรสนา ไดไปแจงความใบเสร็จรับเงินสูญหายไวที่
สถานีตํารวจภูธรตําบลโพธิ์แกวและแจงเวียนใบเสร็จรับเงินสูญหายใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ ตอมาเมื่อมีการ
ตรวจสอบไปยังสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด พบวาใบเสร็จเลมที่ 256 เลขที่ 05 ที่แจงสูญหายนั้น ไดนําไป
ใชเปนหลักฐานในการเบิกเงินคารักษาพยาบาลใหกับ นางอรนุช ผูปวยแลว
พฤติการณดังกลาวของนางรสนา เปนการกระทําผิดวินัย ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ตาม
มาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรมจึงไดมีคําสั่งลงโทษไล
นางรสนาออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.กระทรวง สาธารณสุข ไดพิจารณาแลว เห็นวาการ
ลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิด และระดับโทษแลว
ทําผิดหลายกรรม หลายกระทง
นางลูกเกด ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 มีพฤติกรรม ดังนี้
1. เบิกเงินงบประมาณจากคลังจังหวัด แลวไมนําไปจายใหแกเจาหนาที่หรือผูมีสิทธิรับเงินให
ครบถวน ภายใน 15 วันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง หรือนําไปจายแตเพียงบางสวน แลวนําเงินสวนที่ยัง
มิไดจายใหแกเจาหนาที่หรือผูมีสิทธิรับเงินไปใชสวนตัว
2. ดําเนินการออกเช็คสั่งจายซํ้าและเกินฎีกา เปนเงินจํานวน 19,294.80 บาท (หนึ่งหมื่น
เกาพันสองรอยเกาสิบสี่บาทแปดสิบสตางค) แลวนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชเปนการสวนตัว
3. รับเงินสมทบคาไฟฟาและโทรศัพท จํานวน 2,806.50 บาท (สองพันแปดรอยหกบาทหาสิบ
สตางค) แลวนําไปใชสวนตัว
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สวนตัว
5. เบิกเงินงบประมาณ ตามใบสําคัญสํารองจาย แลวไมนําเงินเขาบัญชีหรือนําเขาบัญชี
ไมครบถวน แตนําไปใชเปนการสวนตัว
พฤติการณดังกลาวของ นางลูกเกด เปนการกระทําผิดวินัย ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
ตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรมจึงไดมีคําสั่งลงโทษ
ไลออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสม
แกกรณีความผิด และระดับโทษแลว
3. ความผิดฐานไมตั้งใจปฏิบัติราชการ และประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
เหมอลอย สับสน
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 นางสาวอรชา ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลชุมชน
ไดฉีดยาปองกันบาดทะยักใหกับผูปวย โดยนํายาฉีดของผูใหญไปฉีดใหกับเด็ก ตอมาในวันที่ 22 มกราคม
2545 ไดฉีดยาใหแกผูปวย โดยนํายาลดระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด ซึ่งตองฉีดใหแก นายประวิทย (ผูปวย)
ไปฉีดใหแกนายอาลัยผูปวยอีกราย ในวันที่ 26 มกราคม 2545 แพทยไดสั่งจําหนายคนไขกลับบาน และให
ยากลับไปรับประทาน แตนางสาวอรชาฯไมไดแนะนําวิธีรับประทาน และไมไดเขียนรายละเอียดที่ซองยาใหแก
ผูปวย ทําใหผูปวยไมสามารถรับประทานยาไดถูกตอง และประมาทเลินเลอ กรณีนําขวด CBC ใหแกผูปวย
เพื่อเก็บปสสาวะสงตรวจ ซึ่งขวดดังกลาวมีสารกันเลือดแข็งตัวผสมอยู ทั้งที่ผูรวมงานไดเตือนแลว
พฤติการณดังกลาวของนางสาวอรชา ฯ เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนา
ที่ราชการใหเกิดผลดีแกราชการ และฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา 83 และมาตรา 84
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โรงพยาบาลจึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ
จังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวย และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดัง
กลาว นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
4.

ความผิดวินัย ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบของ

ทางราชการ
ผิดระเบียบ แตไดประโยชน
นายธงเงิน ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย ไดรับทรายอะเบทจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เพื่อนําไปจายใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเพื่อนําไปจําหนายแกประชาชนไดเรียกเก็บเงินจากศูนยสา
ธารณสุขมูลฐานชุมชน ทั้ง 4 แหง เปนเงิน 8,400 บาท โดยไมไดนําเงินที่ไดรับสงเขาบัญชีเงินบํารุง แตได

-5นําเงินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาสถานีอนามัย มิไดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ ฯ เมื่อสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองไดตรวจพบขอบกพรอง ไดนําสงคืนใหแกศูนยสาธารณสุขชุมชนดังกลาวแลว
พฤติการณดังกลาวของนายธงเงิน เปนความผิดวินัย ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงไดมีคําสั่งลงโทษ ตัดเงินเดือน นายธงเงิน 5% เปนเวลา
2 เดือน
5. ความผิดฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
หนี้สินมาก เลยไมอยากมาทํางาน
นายจําลอง ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 สถานีอนามัย ไดขาดราชการไปตั้งแต
วันที่ 21 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2543 เปนเวลา 15 วัน เพื่อไปพักที่ บานญาติโดยไมมีผูใดทราบ
และไดใชรถจักรยานยนตของสถานีอนามัยเปนพาหนะในการเดินทาง สาเหตุเนื่องจากมีอาการเครียดเรื่องหนี้
สินสวนตัว
พฤติการณดังกลาวของนายจําลอง เปนการกระทําผิดวินัย ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัด
จึงไดมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นายจําลอง 5% เปนเวลา 3 เดือน และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
ไมไปรายงานตัว
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 นายเอกราช ตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมโรค ไดรับทราบคําสั่งให
ไปปฏิบัติราชการที่หนวยงานแหงใหม เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2543 แตเมื่อรับทราบคําสั่งแลว ไมไดไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติราชการที่หนวยงานแหงใหม ตั้งแตวันที่ 2
สิงหาคม 2543 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2543 รวม 13 วัน ติดตอในคราวเดียวกัน และไดไปรายงานตัว เพื่อ
ปฏิบัติราชการที่หนวยงานแหงใหม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2543
พฤติการณดังกลาวของ นายเอกราช เปนการกระทําผิด ฐานละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุ
ผลอันสมควร ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรมจึง
มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นายเอกราช จํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน และอ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
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นายสรยุทธ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 ไมมาปฏิบัติราชการติดตอกันตั้งแตวัน
ที่ 1-22 สิงหาคม 2544 เปนเวลา 22 วัน โดยไมทราบสาเหตุ และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
พฤติการณดังกลาวของ นายสรยุทธ เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณอันแสดง
ถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 92 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัดพิจารณาแลวสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาแลว เห็นวาการดําเนินการของจังหวัดไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนัยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ซึ่งมีมติวา กรณีละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา เกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและไมกลับมาปฏิบัติราช
การอีกเลย ควรลงโทษไลออกจากราชการ กรณีมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลด
ออกจากราชการ กรณีนี้ควรเพิ่มโทษเปนไลออกจากราชการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็น
ชอบดวยกับความเห็นของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีมติใหเพิ่มโทษ นายสรยุทธ จากปลดออก
เปนไลออกจากราชการ
หมายเหตุ กรณีทํานองเดียวกันนี้ มีอีกหลายจังหวัดที่สั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ซึ่ง
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวมีมติใหเพิ่มโทษเปนไลออกทุกราย
6. ความผิดฐานไมสุภาพเรียบรอย และไมรักษาความสามัคคี
คุมอารมณไมอยู
นางสาวนกนอย ตําแหนงนิติกร 8 ไดขวางปาถวยนํ้าแข็งและหนังสือไปที่นางสาวหงสเหิร โดย
มีประจักษพยานใหขอเท็จจริงไดแสดงพฤติกรรมอันเปนอันธพาลกาวราวระราน และทาทายใหดําเนินการทาง
วินัย ประกอบกับพฤติกรรมของ นางสาวนกนอย ในการใชอารมณ รุนแรง ขาดสติยั้งคิด กาวราว ระรานแสดง
กิริยา วาจาไมสุภาพ ขวางปาสิ่งของใสบุคคลอื่นไดประพฤติปฏิบัติเปนประจําเสมอมาหลายปแลว จนเปนที่
โจษจานกันทั่วสํานักงาน ฯ รวมทั้ง กรณีที่ประชาชนมาติดตอ และเจาหนาที่ตองติดตอประสานงานดวย จะไม
ไดรับการตอนรับและความ รวมมือในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหลุลวงดวยดี
พฤติการณดังกลาวของนางสาวนกนอย เปนการกระทําผิดวินัย ฐานไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษา
ความสามัคคี ไมชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ระหวางขาราชการดวยกัน และผูรวมปฏิบัติราชการ
และฐานไมสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ ดวยความสุภาพเรียบรอย ตามมาตรา 93 และมาตรา 94 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรมจึงไดวากลาวตักเตือน นางสาวนกนอย และ อ.ก.พ.
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ความผิดแลว
8. ความผิดฐานประพฤติชั่วไมรายแรง
เผลอใจรัก
นายสาธิต ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 7ว. และนางปนัดดา ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุข 7ว.ประพฤติคนไมเหมาะสม ดวยการคบหา และมีความสัมพันธสนิทสนมเกินกวา ฐานะเพื่อน
รวมงาน ทั้ง ๆ ที่ตางฝายตางมีภรรยาและสามีอยูแลวเปนที่ประจักษแกเพื่อนรวมงาน การกระทําดังกลาวยัง
เปนสาเหตุทําใหเกิดความแตกแยกภายในครอบครัวโดย นายบัญชา สามี นางปนัดดาไดหยารางกับนาง
ปนัดดา อีกทั้งผูบังคับบัญชาเคยเรียกบุคคลทั้งสองมาตักเตือนใหแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ดังกลาวดวย
วาจา และเปนลายลักษณอักษรแลว แตไมไดรับการใสใจ แกไขปรับปรุง แตประการใด
พฤติการณของ นายสาธิต และ นางปนัดดา เปนความผิดวินัยไมรายแรง ฐานประพฤติชั่ว
ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรมจึงไดมีคําสั่งลง
โทษตัด เงินเดือน นายสาธิตและนางปนัดดา จํานวน คนละ 5% เปนเวลา 3 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิด และระดับโทษแลว
โชวนกเขา
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2541 นายไกแจ ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดแตงกายชุด
นอนใสกางเกงขาสั้น และเสื้อคอกลมสีขาว มาที่โรงพยาบาลให นางสาวเหมยฟา พยาบาลเวร หองฉุกเฉิน
ทําแผลที่นิ้วชี้ขางซาย และบริเวณตนขาซาย เมื่อทําแผลเสร็จ นางสาวเหมยฟาไดออกไปที่หองฉุกเฉิน เนื่อง
จากมีคนไขถูกนํ้ากรดจากแบตเตอรี่รถยนตเขามารับการรักษา นายไกแจ ไดเดินมาดูคนไข เมื่อดูคนไขเสร็จ
นายไกแจ ไดกลับมาที่หองทํางานของตนปรากฏวาผากอสที่ปดแผลไวหลุดออก จึงไดโทรศัพทไปที่หองฉุกเฉิน
เพื่อขอพลาสเตอร นางสาวนกนอย พยาบาลเวรหองฉุกเฉินเปนผูรับสายและเปนผูนําพลาสเตอรมาใหเมื่อ
เดินเขาไปถึง นายไกแจ ไดขอให นางสาวนกนอย ชวยติดพลาสเตอรใหพรอมกับลุกขึ้นจากเกาอี้และ
ถอดกางเกงขาสั้นรูดลงไปที่หัวเขา โดยที่นายไกแจ ไมไดนุงกางเกงชั้นใน และนายไกแจ ลงไปนั่งเกาอี้ นาง
สาวนกนอยถามวาจะใหติดตรงไหน นายไกแจ ชี้ไปที่บริเวณขาดานซาย ซึ่งมีผากอสพันอยู ซึ่งขอบผากอส
ดานบนอยูหางจากขาหนีบประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อนกนอย ติดดานหนาเสร็จ นายไกแจ บอกวายังไม
เสร็จ และชี้ไปตรงอวัยวะเพศของตน โดย นางสาวนกนอย เขาใจวาใหติดพลาสเตอรตรงดานในตนขาซาย
เมื่อ นางสาวนกนอย กมลงเพื่อจะติดพลาสเตอร นายไกแจ ยื่นมือมาจับมือ นางสาวนกนอย แลวดึงลงไปให
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ไปยังหองฉุกเฉิน
พฤติการณดังกลาวของนายไกแจ เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมรักษา ชื่อเสียง
ของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อ
วาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
กรม จึงมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน จํานวน 1 ขั้น และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว เห็นวา
การลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสม แกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
หนามืด
นายสาธิต ตําแหนงสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ไดรูจักกับ นางสมมุติ ซึ่งมาศึกษาตอ หลักสูตร
พยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ โดยทั้งคูไดมีการติดตอกันโทรศัพท เปนระยะ ๆ และไดนัดพบ
ชวนกันไปรับประทานอาหารที่รานอาหารแหงหนึ่ง เมื่อจอดรถริมถนนขณะที่อยูบนรถยนต นายสาธิต ได
กระชากตัวของ นางสมมุติ เขาไปเพื่อโอบกอดและพยายามไซซอกคอ นางสมมุติ จึงดิ้นรนปองกันตัวและ
ออกแรงผลักโดยใชหัวเขาถีบตัวออก พรอมกับใหพาตน มาสง ถาไมหยุดการกระทําจะแจงเรื่องนี้ใหภรรยา
ของ นายสาธิตทราบ นายสาธิต จึงขับรถยนตพา นางสมมุติ มาสงยังที่พัก
พฤติการณดังกลาวของนายสาธิต เปนการกระผิดวินัยไมรายแรง ฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา
98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด จึง
ไดมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นายสาธิต 5% เปนเวลา 2 เดือน จังหวัดและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ
สุขเห็นชอบดวย อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว เห็นวาการลงโทษดังกลาว นั้น เหมาะสมแกกรณี
ความผิดและระดับโทษแลว
9. ความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง
นายพิษณุ ตําแหนงพยาบาลเทคนิค 3 โรงพยาบาลมีกรณีกระทําผิดคือ ในระหวางวันที่ 1828 เมษายน 2543 โรงพยาบาลไดจัดโครงการโรงพยาบาลสีขาว เฝาระวังใหขาราชการและลูกจางประจํา โดย
การตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ปรากฏวาในวันที่ 18 กันยายน 2543 นายพิษณุ ไมมาปฏิบัติราชการ
และโทรศัพทขอลาปวย หัวหนากลุมงานการพยาบาลจึงสงเจาหนาที่ไปนําปสสาวะของ นายพิษณุ จากหองพัก
ของ นายพิษณุ ไปตรวจหาเมทแอมเฟตามีนสารเสพติดใหโทษประเภท 1 ที่งานชันสูตรโรงพยาบาล และกรม
วิทยาศาสตรการแพทย ผลการตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของนายพิษณุ
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ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรมจึงไดมีคําสั่งลงโทษ
ปลดนายพิษณุ ออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น
เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
พยายามขมขืนเด็ก
นายมังกร ตําแหนงพยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลได พาเด็กหญิงดุจดาวไปจากผูปกครองโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร และพยายามขมขืนกระทําชําเรา ตอมาหลังจากนั้นอีก 2 วัน นายมังกร ไดถูกจับ
กุมตัว โดยเจาหนาที่ตํารวจ และถูกกลาวหาวา กระทําการพรากเด็กอายุ ไมเกิน 15 ป ไปจากผูปกครองและ
ขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใช ภรรยาของตนโดยใชกําลังประทุษราย
พฤติการณดังกลาวของนายมังกร เปนการกระทําผิด ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตาม
มาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรมจึงไดมีคําสั่งลงโทษปลด
นายมังกร ออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว เห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น
เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
การพิจารณาอุทธรณ
นายเอกราช ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลทั่วไป ไดอุทธรณตอ
อ.ก.พ. กรณีผูวาราชการจังหวัด โดยมติ อ.ก.พ.จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีคําสั่งลงโทษไลนายเอกราช ออกจาก
ราชการ ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 โดยอุทธรณวาตนมิไดมีเจตนาจะทุจริตตอหนาที่ราชการ แตมคี วามเครียดจึงทําเงินของทางราช
การมาเก็บไวที่บาน จํานวน 2,449,632 บาท
ขอเท็จจริงจากการสอบสวนไดความโดยสรุปวา นายเอกราช เปนหัวหนาการเงินและงบ
ประมาณ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จายเงินบํารุง และเงินงบประมาณทั้งหมด ทําเงินเดือนและทํา
หนาที่ไปตัดยอดเงินตามจุดตาง ๆ เพื่อนํามามอบให นางพจมาน หัวหนาฝายการเงินและพัสดุของโรง
พยาบาล เพื่อนําเงินดังกลาวฝากธนาคารการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร (ธกส.) แตในทางปฏิบัติ
นางพจมานไดมอบหมายให นายเอกราช ปฏิบัติหนาที่แทนในการนําเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนมกราคม
ถึงกันยายน 2543 นายเอกราชไดทําใบฝาก 2 ชุด ชุดที่เจาหนาที่ธนาคารเซ็นรับยอดเงินจะตํ่ากวาชุดที่นําให
เจาหนาที่ลงบัญชี ซึ่งชุดที่ลงบัญชีนี้จะเซ็นชื่อแทน เจาหนาที่ของธนาคาร และยอดเงินจะตรงตามที่ตัดยอด
ตามจุดตาง ๆ ปรากฏวาตั้งแตเดือนมกราคม - กันยายน 2543 ยอดเงินขาดบัญชีจํานวน 2,449,632 บาท
(สองลานสี่แสนสี่หมื่นเกาพันหกรอยสามสิบสองบาทถวน) ซึ่ง นายเอกราชยอมรับวาเปนผูนําเงิน จํานวน

-102,449,632 บาท ไปจริงโดยนําเงิน จํานวนดังกลาวไปเก็บไวที่บาน สาเหตุที่กระทําการดังกลาวเนื่องจากมีความ
รูสึกกวาไมไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา รวมทั้งไมมีความกาวหนาในการทํางานทั้ง ๆ ที่งานมีหนาที่
รับผิดชอบสูง แตผูบังคับบัญชาไมเห็นความสําคัญและคิดวากอนสิ้นปงบประมาณจะนําเงินมาคืน แตเมื่อมี
การตรวจสอบพบจึงไดนําเงินมาคืนทันที (3 ตุลาคม 2543) ซึ่งการกระทํานี้ไมมีผูอื่นรวมกระทําผิดดวย และ
ทราบวาเปนความผิดวินัยรายแรง แตคิดวาเมื่อนําเงินมาสงคืนแลว ความผิดจะไมรายแรงความเห็นของคณะ
กรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา นายเอกราช ไดใหการรับสารภาพวาเปนผูนําเงิน จํานวน
2,449,632 บาท ตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน 2543 ไปจริง ขออางที่ นายเอกราช อางวาเงินจํานวนดัง
กลาวไดนําไปเก็บไวที่บาน โดยไมไดนําไปใชประโยชนสวนตัว และจะนําเงินมาคืนกอนสิ้นปงบประมาณ เมื่อ
คืนเงินแลว ความผิดวินัยจะไมรายแรง แตเมื่อมีการตรวจพบจึงไดนําเงินมาคืน สาเหตุที่กระทําดังกลาว เนื่อง
จากผูบังคับบัญชาไมเห็นความสําคัญ นั้น ขออางนี้ยังรับฟง ไมขึ้น เห็นวา พฤติการณดังกลาว เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา 82 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 สมควรลงโทษ ไลออกจากราชการ อ.ก.พ.จังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวัน
ที่ 24 มกราคม 2544 พิจารณาแลว เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงไดมีมติใหลงโทษไล
นายเอกราช ฯ ออกจากราชการ ผูวาราชการจังหวัด ไดมีคําสั่งที่ 16/2544 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
ลงโทษไลออกจากราชการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดพิจารณาแลวเห็นวา ตามที่จังหวัดมีคําสั่งลงโทษไล
นายเอกราช ออกจากราชการนั้น ระดับโทษเหมาะสมแกกรณีกระทําผิดแลว เนื่องจากความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการ มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวา ตองลงโทษไลออก สถานเดียว จะลงโทษปลดออกจากราชการไม
ได การนําเงินมาคืนจนครบ ก็ไมเปนเหตุลดหยอนโทษ แตเนื่องจาก กรณีดังกลาว นายเอกราชไดยื่นหนังสือ
อุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว ตอ ก.พ. ดังนั้น จึงเห็นควรสงสําเนาการสอบสวนและเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ไปให ก.พ.
ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณรายนี้ เสนอนายกรัฐมนตรี สั่งการแลว รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว มีคําสั่ง ใหยกอุทธรณ

จุลสารขาววินัยและคุณธรรม จะนํ าเสนอกรณีตัวอยางการกระทํ าผิดวินัย
การลงโทษทางวินัย การพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่ และความรูตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ ผู  ส นใจสามารถเข า เยี่ ย มชมเวบไซต ข องกลุ  ม เสริ ม สร า งวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม
และดาวนโหลดขอมูลไดที่ w.w.w.moph.go.th./ops/discipline/

กรณีตัตวั อยางการกระทําผิดวินันยั
1. ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
อาศัยหนาที่ราชการนํ าเงินไปใชสวนตัว
นายประชา ลูกจางประจํ า ตํ าแหนงคนงาน ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่
ออกใบหนางบสรุปรายการคารักษาพยาบาล ไดอาศัยชวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
ทํ าเอกสาร
เท็จโดยนํ าหลักฐานการชํ าระคารักษาพยาบาลของผูอื่น มาเขียนชื่อตนเอง และนํ าหลักฐาน
ดังกลาวไปใชประกอบกับใบหนางบสรุปรายการคารักษาพยาบาล ขอเบิกเงินสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลในนามของตนเอง โดยกระทํ าการดังกลาวตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2541 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2542 รวม 24 ครั้ง ไดเงินจากทางราชการไปทั้งสิ้น 7,506 บาท โดย
อางวา เหตุที่ทํ าไปเนื่องจากครอบครัวมีปญหาดานการเงินภรรยาตกงานและไดนํ าเงินจํ านวน
ดังกลาวมาใชคืนครบถวนแลว
พฤติการณดังกลาวของ นายประชา เปนการกระทํ าผิดวินัยอยางราย
แรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ตามขอ 30 วรรคสาม แหงระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ไดรับโทษไลออกจากราชการ และตอง
ถูกดํ าเนินคดีอาญา ดวย
/2.ความผิด…..
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2. ความผิดฐานไมรัรกั ษาความสามัคคี
แยงไมโครเวฟ
นางกมลชนก ตํ าแหนงวิทยาจารย 5 กับนางบรมี ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6
ไดมีปากเสียงกันในสถานที่ทํ างานในเวลาพักรับประทานอาหาร เนื่องจากนางกมลชนก
ไดนํ าอาหารของตนมาอุนในเครื่องไมโครเวฟ ในขณะเดียวกันนางบรมี ก็กํ าลังจะนํ า
อาหารของตนเขามาอุนในเครื่องไมโครเวฟเชนเดียวกัน ตางฝายตางไมยอมกัน จึงเกิด
ปากเสียงแยงการใชไมโครเวฟขึ้น และมีการทํ ารายรางกายกันดวยสอมกับชอน ไดรับ
บาดเจ็บตามเนื้อตัวดวยกันทั้งสองฝาย
พฤติการณดังกลาวของนางกมลชนก และ
นางบรมี
เปนการกระทํ าผิดวินัย ฐานไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและ
ผูปฏิบัติงาน ตามมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ไดรับโทษตัดเงินเดือนคนละ จํ านวน 5 % เปนเวลา 1 เดือน

3. ความผิดฐานประพฤติชัช่วั
เขาใจผิด
นายวิทยา ตํ าแหนงนายชางอิเลคทรอนิกส 5 ไดนํ าเศษเหล็ก ซึ่งเปนทรัพย
สินของราชการ ที่ไดเปดประมูลขายแลว และผูชนะการประมูลยังนํ าออกจากสถานที่
ราชการไมแลวเสร็จ นายวิทยา เขาใจวาทรัพยสินดังกลาว ทางราชการไมใชแลว จึงถือ
วิสาสะรวมกับพวกนํ าเศษวัสดุที่เ หลือออกจากสถานที่ราชการไปขายใหกับ รานคาของเกา
แมยามรักษาการจะทักทวงก็ไมเชื่อฟง
และตอมาไดนํ าเงินที่ไดจากการขายเศษวัสดุ
ดังกลาว มาคืนใหกับทางราชการ พฤติการณดังกลาวของนายวิทยา เปนการกระทํ าผิด
วินัย ฐานประพฤติชั่ว ตามาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษตัดเงินเดือน จํ านวน 5 % เปนเวลา 2 เดือน

4. ขัดคํา สั่งผูบับงั คับบัญชา
นางวิถี ตํ าแหนงนายแพทย 8 มีหนาที่ตรวจรักษาและเก็บเอกสารประวัติ
การรักษาผูปวย ไดรับ คํ าสั่งจากผูบังคับ บัญชา ใหสงเอกสารประวัติการรักษาพยาบาล
/ผูป วย…..

-3ผูปวยใหสํ านักงานประกันสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเงินทดแทน ตาม
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 แตนางวิถีไมปฏิบัติตามโดยอางวาคนไขไมยินยอม และ
การสงประวัติผูปวย เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ตอมาผูบังคับบัญชาแจงวาสํ านัก
งานประกันสังคมมีอํ านาจตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ที่จะเรียกใหสถาน
พยาบาลในความตกลงของกองทุ น เงิ น ทดแทนส ง เอกสารประวั ติ ก ารรั ก ษาของผู  ป  ว ยให
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเงินทดแทน จึงสั่งการใหนางวิถี รีบสงเอกสารการรักษาผูปวยให
สํ านักงานประกันสังคม แตนางวิถีไมปฏิบัติตาม พฤติกรรมเปนความผิดวินัย ฐานไม
ปฏิบัติตามคํ าสั่งผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา
88 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษภาคทัณฑ

5.ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
นายยโส ตํ าแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 3 มีหนาที่เตรียม
เลือดใหกับผูปวยที่มาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทยไดสั่งการใหนายยโส เตรีย ม
เลือดกรุป บี จํ านวน 2 ถุง เพื่อทํ าการผาตัดผูปวย นายยโส ไดนํ าถุงเลือด ไปทํ าการ
ทดสอบและเตรียมไวสํ าหรับผูปวยรายนี้แลว จากนั้นไดออกไปทํ าธุระสวนตัว
เมื่อ
แพทยไดใหเลือดแกผูปวยและเวลาผานไปไดประมาณ 1 ชั่วโมง
ผูปวยมีอาการผิด
เมื่อตรวจเช็คกับทะเบียนสมุดจายเลือด
ปกติมีเลือดไหลออกจากแผลที่ผาตัดไมหยุด
แลวพบวานายยโส ไดเบิกถุงเลือดที่เปนกรุป เอ ไปทํ าการทดสอบ แพทยสามารถชวย
ชีวิตผูปวยไวทัน พฤติกรรมเปนความผิดวินัย ฐานประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ตามมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับ
โทษลดขั้นเงินเดือนจํ านวน 1 ขั้น

6.ไมปฏิบัติตามระเบียบ
นางจันทร เจาพนักงานการเงิน ไดเบิกเงินของสถานีอนามัยที่เปดบัญชีไว
กับธนาคาร เพื่อนํ าไปชํ าระหนี้ของสถานีอนามัย เมื่อถอนเงินมาแลว นางจันทร กลับไม
/ยอม….

-4ยอมนํ าเงินดังกลาว ไปชํ าระหนี้ในวันนั้น แตจะไปชํ าระในวันถัดมา และมีพฤติกรรม
เชนนี้หลายครั้ง อีกทั้งไมลงลายละเอียดการถอนเงินในสมุดรายงานเงินคงเหลือประจํ า
วัน ทํ าใหยอดเงินคงเหลือประจํ าวันคลาดเคลื่อน เปนความผิดวินัย ฐานไมปฏิบัติตาม
ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษตัดเงินเดือน จํ านวน 5 % เปนเวลา 2 เดือน

7.ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่
นายพังพวย เจาหนาที่รังสีการแพทย 4 ทํ าการตรวจอุลตราซาวด คนไข
สาวตามคํ าสั่งแพทย ในขณะทํ าการอุลตราซาวด ไดใชมือจับและดันอวัยวะเพศ จากนั้น
ไดใชนิ้วสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศ แลวหมุนนิ้วไปรอบๆ จนคนไขรูสึกเจ็บ การกระทํ า
ดังกลาวไมเกี่ยวของกับการอุลตราซาวดแตอยางใด
พฤติกรรมเปนความผิดวินัย
ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษปลดออกจากราชการ

8. ละทิ้งหนาที่ราชการ
นายสุรินทร เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ไดเขารับการอบรมหลักสูตร
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถแก เ จ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ระดั บ ตํ าบลในการขู ด หิ น นํ้ าลายเป น ระยะ
เวลา 4 วัน แตนายสุรินทร ไมไดเขารวมอบรมตามโครงการฯ ดังกลาว เนื่องจากระหวาง
เดินทางไปอบรมฯ ไดพบเพื่อนสนิทชวนไปดื่มเหลาที่บานจนมีอาการเมาและเห็นวาถึง
เขาอบรมก็คงไมรูเรื่อง และทํ าไมเปน จึงไมเขาอบรมตลอดระยะเวลา 4 วัน เปนความ
ผิดวินัย ฐานละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรบั โทษภาคทัณฑ
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1314, 0 2590 1417
โทรสาร 0 2591 8589

ฉบับที่ 5/2547 ♣♣ ของกลุม เสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ♣♣ โทร 0 2590 1314

จุลสารวินยั และคุณธรรมจะนําเสนอกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย การลงโทษทาง
วินยั การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และความรู
ตาง ๆ เกีย่ วกับระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หากตองการแลกเปลี่ยนหรือมีขอสงสัย
ประการใดติดตอคณะผูจัดทําไดตามที่อยูขางตน หรือทางเวบไซต www.moph.go.th/ops/
discipline/
ฉบับนีม้ กี รณีตัวอยางการกระทําผิดวินัยรวมทั้งแงมุมมองทางดานกฎหมายที่นาสนใจ
หลายเรือ่ งใหลองศึกษาดู เผื่อวาจะนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือหากทานไมไดเปนผู
ปฏิบตั งิ านดานนี้โดยตรงแตเปนผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ทั่วไปเหตุการณตามกรณีตัวอยาง
เหลานีก้ ส็ ามารถใชเปนอุทธาหรณไวคอยเตือนใจทานเวลาจะคิดจะทําอะไรไดบางตามสมควร
ไมมากก็นอย
♣ ชอบเก็บเงินสดไวในมือเยอะ ๆ
นายไมแก ณ มหาชัย มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและบัญชีของสถานี
อนามัยบานปา ขออนุมัติสาธารณสุขอําเภอดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานดวยเงินบํารุง
โดยวิธตี กลงราคา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,700 บาท แบงซื้อออกเปน 3 ครั้ง เนื่องจากเห็นวา
ถาหากซือ้ รวมกันจะเกินอํานาจของสาธารณสุขอําเภอ หลังจากไดรับอนุมัตินายไมแกไดนําใบ
ถอนเงินไปใหหวั หนาสถานีอนามัยลงชื่อรวมถอนเงินบํารุง 2 ฉบับ แลวนําไปถอนเงิน 2 ครั้ง
คือ ครัง้ แรก 21,700 บาท ตามจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อพัสดุ แตยังไม
ดําเนินการจัดซือ้ จนกระทั่ง 3 เดือนผานไป หัวหนาสถานีอนามัยทวงถามจึงไปจัดซื้อจากราน
อืน่ แลวใหทางรานออกหลักฐานยอนหลังและนํามาสงมอบใหกับสถานีอนามัย สวนครั้งที่ 2
ถอนจํานวน 9,500 บาท โดยไมมีการอนุมัติใหมีการใชจายเงินใด ไมไดความวาเอาเงินไปใช
ประโยชนอยางไรหรือไม แตไดเก็บเงินสดไวในมือ นอกจากนี้ ยังไมมาปฏิบัติราชการ เปน
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เวลา 50 วัน ไมติดตอกัน เปนความผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ของทางราชการ กับฐานละทิ้งหนาที่ราชการตาม มาตรา 85 วรรคหนึ่ง และ 92 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษลดขั้นเงินเดือนจํานวน
1 ขั้น
หมายเหตุทายเรื่อง
1. กรณีนี้ หากมีหลักฐานวามีการนําเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว หรือ
เพือ่ ผูอ ื่น นายไมแก จะมีความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการมาตรา 82 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ตองลงโทษไลออกสถานเดียว เทานั้น
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
2. การไมลงชื่อและเวลาปฏิบัติงานเปนเรื่องทั่วไปที่ขาราชการทุกคนพึงตอง
ปฏิบตั ติ ามระเบียบวาดวยการลา พ.ศ.2534 หากขาราชการผูใดไมถือปฏิบัติตามยอมเปนการ
ไมปฏิบตั ติ ามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งเปนความผิดวินัยตามมาตรา 91
แตการละทิ้งหนาที่ราชการเปนความผิดตามมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ดังนั้น ในการสอบสวนจะตองใหไดความวาพฤติการณแหงการกระทําผิด
ทีแ่ ทจริงคืออะไร แลวปรับบทกฎหมายลงโทษใหตรงกับขอเท็จจริงที่ไดรับ บางแหงสอบสวน
ไดความวา ไมลงชื่อปฏิบัติงานแตลงโทษฐานละทิ้งหนาที่ราชการซึ่งไมถูกตอง และมีผลแตก
ตางกันในเรือ่ งของการเลื่อนเงินเดือนประจําป เนื่องจากการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสม
ควรเพียงแคครึ่งวันก็จะไมไดรับการเลื่อนขั้นตามกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ.2544 ขอ 7 (2) แตหากเปนเรื่องที่มาปฏิบัติงานจริงเพียงการไมลงชื่อปฏิบัติงาน การ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนก็จะตองดูวาระดับโทษที่ไดรับคืออะไร ถาระดับโทษไมสูงกวาภาคทัณฑก็
สามารถสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาฯ เปนระเบียบทั่วไปที่ขาราชการ
ทุกคนพึงตองถือปฏิบัติตาม หากขาราชการคนใดฝาฝนยอมเปนความผิดฐานไมปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา 91 มิไดเปนระเบียบที่เฉพาะขาราชการ
บางรายที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานนั้น ๆ เทานั้นที่ตองปฏิบัติตาม เชน เจาหนาที่พัสดุ หัวหนา
เจาหนาทีพ่ สั ดุ คณะกรรมการรับและเปดซอง คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 เปนตน ซึ่งหากฝาฝนยอมเปน
ความผิดตามมาตรา 85 ทีส่ าคั
ํ ญอยาลืมระบุใหชัดเจนวา เปนความผิดตามกฎหมายหรือ
ระเบียบฉบับไหน ขอที่เทาไร
4. การทีผ่ ูใตบังคับบัญชาขาดราชการหลายครั้งแตไมมีการดําเนินการใด แลว
รวบยอดลงโทษยอนหลังครั้งเดียว แสดงถึงความยอหยอนในการกํากับดูแล สมควรตอง
พิจารณาโทษผูบังคับบัญชาที่ปลอยปละละเลยใหมีการกระทําผิดซํ้าซากดวย
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♣ คนไมรักดี
นายตุงติ้ง โองระทวย ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ สอบไปศึกษาดูงานตางประเทศไดและอยูใ นระหวาง
การลาไปเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพรอมในการไปศึกษา
ดูงานที่ตางประเทศแตเงินทองขาดมือ จึงหลอกเพื่อนวา
ตนเองสามารถติดตอคนที่สามารถชวยเพื่อนทีเ่ ปนพยาบาล
ระดับตน (2 ป) ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
หลักสูตรตอเนื่อง (ป 3-4) ได แลวเรียกเงินจากเพื่อน
50,000 บาทอางวาจะนําเงินไปใหคนที่จะชวยเหลือโดยไดทํา
เอกสารสัญญากูแ ละหนังสือราชการปลอมมอบใหเพื่อนไวเปน
หลักประกัน ผูบังคับบัญชามีหนังสือเรียกตัวนายตุงติ้งใหกลับมาปฏิบัติราชการแต นายตุงติ้ง
ไมไปรายงานตัวปฏิบัติงานอีกเลยและถูกฟองคดีอาญา ศาลมีคําพิพากษาวามีความผิด ฐาน
ฉอโกง ปลอมเอกสาร และใชเอกสารปลอม ใหจําคุก 2 ป ปรับ 10,000 บาท โทษจําคุกใหรอ
ลงอาญา เปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษไลออกจากราชการ ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน และประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 92
วรรคสอง และ 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
♣ ปลอมผลการตรวจเลือดเปนเรื่องรายแรง
นายแกงกระจาน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 3 ไดรับคําสั่งจากแพทย
ใหเจาะโลหิตผูปวยเพื่อตรวจเลือดหา T3, Total T4 และ Free T4 โดยการตรวจดังกลาว
โรงพยาบาลตรวจเองไมได จะตองสงไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นและหองตรวจชันสูตรเอกชน
รับเงินคาตรวจโลหิตจากผูปวยไวรวม 2 ราย เปนเงิน 900 บาท และ 600 บาท อาสาจะนํา
ไปชําระแทน แลวไมนําโลหิตสงตรวจรวมทั้งไมนําเงินคาตรวจที่รับไวไปชําระ กลับทําหลักฐาน
รายงานผลการตรวจอันเปนเท็จใหแพทยใชประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งรายงานผลการ
ตรวจโรคทางหองปฏิบัติการนับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะแพทยจะตองนําไปใชประกอบการ
วินจิ ฉัยโรคและพิจารณาสั่งการรักษาผูปวย การที่นายแกงกระจานทําเอกสารรายงานผลการ
ตรวจเลือดหาฮอรโมนไทรอยดอันเปนเท็จใหแพทยใชตรวจวินิจฉัยโรค เปนการกระทําที่ขาด
ความรับผิดชอบเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษปลดออกจากราชการ
หมายเหตุทายเรื่อง กรณีนหี้ าก นายแกงกระจานมีหนาที่รับเงินคาตรวจดวย
จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
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ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ตองลงโทษไลออกจากราชการสถานเดียวตามมติคณะ
รัฐมนตรีแจงเวียนตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2536
♣ เหตุเกิดเพราะรับซื้อสายไฟฟา (ของโจร)
นายโองแตก เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 ขยันทํามาหากินแตไมถูกวิธี
หาลําไพพิเศษรับซื้อของเกา โดยไดรับซื้อสายไฟฟาอลูมิเนียมขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
นําหนั
้ ก 9.5 กิโลกรัม ยาว 53.20 เมตร ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งเปนทรัพยสวนหนึ่ง
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่คนรายไดลักไป นายโองแตกถูกตํารวจจับดําเนินคดี ศาลพิพากษา
วาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก รวม 2 กระทง จําคุกกระทงละ
3 ป และปรับกระทงละ 10,000 บาท รวมจําคุก 6 ป และปรับ 20,000 บาท นายโองแตกให
การรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง โทษจําคุก
ใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 2 ปใหคุมประพฤติโดยใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานคุม
ประพฤติทกุ 3 เดือนตอครั้ง กับใหทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่พนักงาน
คุมประพฤติและนายโองแตกเห็นสมควร เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยระหวางการพิจารณาคดี
นายโองแตกไดรับการปลอยชั่วคราวและมาปฏิบัติราชการตามปกติ ลงโทษลดขั้นเงินเดือน
1 ขัน้ ฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535
♣ นายหนาคาประกัน
นางนํ้าตาลและสามีตองศาลพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 83, 264, 265, 268 กรณีรว มกันปลอมใบรับเงินเบี้ยประกันภัยซึ่ง
สมุหบ ญ
ั ชีลงชือ่ ไวลวงหนาแลวไปถายเอกสารสี ทําใหไดเอกสารใบรับเงินเบี้ยประกันภัยปลอม
และรวมกันลงชือ่ ผูรับเงินในชองผูรับเงินเพื่อใหลูกคาที่เอาประกันหลงเชื่อวาเปนเอกสารใบรับ
เงินเบีย้ ประกันภัยที่แทจริงโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกคนอื่นและบริษัทประกัน
ชีวติ และรวมกันใชเอกสารปลอมดังกลาวขางตน โดยการมอบใบรับเงินเบี้ยประกันภัยปลอม
ใหแกผเู อาประกันแทนเอกสารใบรับเงินเบี้ยประกันที่แทจริง โดยประการที่นาจะเกิดความเสีย
หายแกลกู คาผูเอาประกันและบริษัทประกันชีวิต ใหลงโทษจําคุกจําเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน
จําเลยทัง้ สองใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให
กึง่ หนึง่ จําคุกคนละ 3 เดือน โทษจําคุกเปลี่ยนเปนกักขัง 3 เดือน และศาลมีหมายใหกักขัง
นางนําตาลไว
้
ที่สถานีตํารวจตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2545 ทั้งนี้ จังหวัดไดมี
คําสัง่ ใหพักราชการ นางนํ้าตาล ตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2545 เพื่อรอฟงผลการสอบสวน
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อนึง่ กอนหนาที่ศาลจะอานคําพิพากษานางนํ้าตาลไมมาปฏิบัติราชการตั้งแต
วันที่ 7-10 มีนาคม 2545 และไดโทรศัพทถึงหัวหนาสถานีอนามัยบอกใหทราบวา ตนปวย
ตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแตไมไดยื่นใบลาและแสดงหลักฐานใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาอนุญาต นอกจากนี้ยังปรากฏวา ในวันที่ 18 มีนาคม 2545 นางนํ้าตาล ไดใหบิดา
นําใบลาออกมายื่นขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2545 ซึ่งสาธารณสุขอําเภอ
ผูบ งั คับบัญชาชั้นตนไมไดนําเสนอผูมีอํานาจใหพิจารณาสั่งการใด ๆ แตไดนําไปรวมพิจารณา
ในรายงานการสอบสวนทางวินัยดวย
หมายเหตุทายเรื่อง : เรือ่ งนีเ้ มือ่ สาธารณสุขอําเภอไดรับหนังสือขอลาออกจาก
ราชการ จะตองเสนอใบลาใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปน
ผูม อี านาจพิ
ํ
จารณาวา จะอนุญาตใหลาออกจากราชการหรือไม จะเก็บไวไมได เพราะหากครบ
กําหนดเวลา 30 วัน ผูที่ขอลาออกก็จะพนจากการเปนขาราชการไปโดยผลของกฎหมายทันที
(โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบ ก.พ.วาดวยการออกจากราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ.2536) มีสาธารณสุขอําเภอและผูอํานวยการโรงพยาบาลหลายแหงคิดวาตัวเองมี
อํานาจยับยัง้ การลาออกแลวเก็บเรื่องไว ซึ่งไมถูกตอง การยับยั้งการลาออกจากราชการเปน
อํานาจของผูมีอํานาจสั่งบรรจุ (ผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือปลัดกระทรวงแลวแตกรณี)
และทําไดเฉพาะกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการเทานั้น หากเก็บเรื่องไวแลวมีปญหาเกิดขึ้น
ก็จะตองรับผิดชอบ
♣♣♣สงทายจุลสารฉบับนี้มีเรื่องการเพิ่ม
โทษขาราชการมาเลาสูกันฟง เพราะเปนเรื่องใกลตัวที่
เรา ทานทั้งหลายที่ปฏิบัติงานดานวินัยหรือผูบังคับ
บัญชาอาจตองพบเจอเขาสักวัน คือเรื่องการเพิ่มโทษ
ขาราชการ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราช
การพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 109 และระเบียบ ก.พ.
วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ.2539 กําหนดใหผูบังคับบัญชาที่ดําเนินการทาง
วินยั กับผูใ ตบังคับบัญชาแลว ไมวาผลการดําเนินการ
จะออกมาเปนอยางไร จะยุติเรื่อง หรือจะมีการลงโทษทางวินัยไมรายแรงหรือรายแรงหรือไม
ก็ตามก็จะตองรายงานตามลําดับชั้น สาธารณสุขอําเภอ หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลตอง
รายงานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตองรายงานผูวาราชการ
จังหวัด สวนผูวาราชการจังหวัดก็ตองรายงานไปยังอธิบดีที่เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ
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ผูน นั้ เชนกัน หากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวย ปญหา
สําคัญก็คอื จะลงโทษอยางไร คําตอบคือ ก.พ. ไดเคยตอบขอหารือเรื่องในลักษณะนี้วา
1. จะตองลงโทษใหมีผลยอนหลังไป ณ วันสั่งลงโทษครั้งกอน ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 โรงพยาบาลแหงหนึ่งมีคําสั่งลงวันที่ 1 สิงหาคม 2547
ภาคทัณฑ นาย ก. ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป แลวรายงานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาม
ระเบียบ ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยฯ หากพิจารณาแลวไมเห็น
ดวยกับการลงโทษและตองการจะเพิ่มโทษ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจะตองมีคําสั่งเพิ่ม
โทษ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2547 อันเปนวันที่คําสั่งลงโทษเดิมมีผล
ใชบงั คับ ไมใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ตัวอยางที่ 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงหนึ่งมีคําสั่งลงวันที่ 1 มีนาคม
2547 ภาคทัณฑ นาย ก. ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป แลวรายงานผูวาราชการจังหวัดตามระเบียบ
ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยฯ หากพิจารณาแลวไมเห็นดวยกับการ
ลงโทษและตองการจะเพิ่มโทษเปนลดขั้นเงินเดือนจํานวน 1 ขั้น ผูวาราชการจังหวัดจะตองมี
คําสัง่ เพิ่มโทษโดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2547 อันเปนวันที่คําสั่งลงโทษเดิม
มีผลใชบงั คับ ไมใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยจะตองแกไขขั้นเงินเดือนยอนหลังตั้งแตวันที่ถูก
ลงโทษภาคทัณฑใหถูกตองตรงกับที่คําสั่ง หากมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางนี้ ก็จะตอง
แกไขใหยอ นหลังทุกครั้งดวย เชนกรณีตามตัวอยาง เมื่อลดขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยู ณ วันที่ 1
มีนาคม 2547 จํานวน 1 ขั้น แลว จังหวัดตองแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน
2547 และ 1 ตุลาคม 2547 หรือครั้งอื่น ๆ (ถามี) ใหสอดคลองกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับหลัง
จากถูกเพิ่มโทษดวย
2. ผลกระทบตอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนทีเ่ กิดจากการเพิ่มโทษ
2.1 หากโทษเดิมเปนภาคทัณฑแลวเพิ่มเปนลงโทษตัดเงินเดือนหรือลด
ขัน้ เงินเดือนจะถือวาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่มีการสั่งเพิ่มโทษขาราชการผูนั้นเปนผูขาด
คุณสมบัตติ าม กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ขอ 7(2) หรือพูดจาแบบ
ชาวบานหนอยก็คือ แปกขัน้ เงินเดือนครั้งที่มีการเพิ่มโทษ ไมใชถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้ง
ทีถ่ กู ลงโทษภาคทัณฑ (งงไหมครับ ถาไมบอกคงไมรูแนนอน แต ก.พ.เขาวามาอยางนั้นจริง ๆ
เสียดวยครับ)
ถาดูจากตัวอยางที่ 1 ในขอ 1 หากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีคําสั่ง
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 เพิ่มโทษนาย ก.เปนตัดเงินเดือน ถือวา ณ วันที่ 1 เมษายน
2548 นาย ก. เปนผูขาดคุณสมบัติที่จะเลื่อนขั้นตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 7(2) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ไมเปนเหตุใหตองงดเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2547
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2.2 ถาเดิมลงโทษตัดเงินเดือนแลวเพิ่มโทษเปนตัดเงินเดือนแตมากเดือน
กวาหรือมากเปอรเซนตกวา หรือลดขั้นเงินเดือนจะครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นก็ตาม ไมมีผลตอการ
พิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือนอีกเพราะผลจากการตัดเงินเดือนทําใหไมไดรับการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนมาแลวตั้งแตถูกตัดเงินเดือน หรือไมตองถูกแปกขัน้ ซํ้าสองนั่นเอง (ลองอานกฎ ก.พ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ขอ 7(2) วรรคสอง ดูนะครับ)
3. ขาราชการผูนั้นไมตองคืนสวนตางของเงินเดือนระหวางขั้นทั้งหมด
ทีไ่ ดรับไปแลว
ยังมีเรือ่ งนารูนาสนใจที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยมาเลาสูกันฟงอีกมาก
หากทานสนใจ ติดตามอานไดในฉบับหนา ฉบับนี้เอาไวแคนี้กอน สวัสดีครับ

♣♣♣♣

