จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2548
ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จุลสารขาววินัยและคุณธรรม จะนําเสนอกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย การลงโทษทาง
วินัย การพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และความรูตางๆ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชม
เวบไซตของกลุมงานเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม และดาวนโหลดขอมูลไดที่
w.w.w.moph.go.th./ops/discipline/

กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
1. ความผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ

สายเสมอ
นางสาวสายเสมอ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 ไดใหนางชวย และนางเหลือ ลูกจางชั่วคราวของ
โรงพยาบาลชุมชน เขียนชื่อของนางสาวสายเสมอ พรอมลงเวลาในสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการไวลวงหนา
เปนการจองคิวไวกอน และเมื่อนางสาวสายเสมอ มาปฏิบัติงานในชวงสาย ก็เพียงแตเซ็นชื่อเพิ่มเขาไปอยาง
เดียวเทานั้น ซึ่งเวลาที่มีการลงไวดังกลาวไมตรงกับเวลาที่มาปฏิบัติงานจริงโดยกระทําเชนนี้เปนประจํา และ
มีบางวันพบวานางสาวสายเสมอ ไดลงชื่อและลงเวลาในสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการดวยตนเองโดยเขียนไว
ที่ดานลางขางนอกของลําดับการลงชื่อ (นอกตารางของแบบฟรอมการลงชื่อ) โดยลงเวลาวามาปฏิบัติราชการ
เร็วกวาเจาหนาที่คนอื่นที่มาลงชื่อและลงเวลาไวตามลําดับกอนแลว ทั้งๆที่นางสาวสายเสมอ นั้นมาปฏิบัติ
ราชการสายกวาคนอื่น
พฤติการณดังกลาวของ นางสาวสายเสมอ เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงฐานรายงานเท็จตอ
ผูบังคับบัญชา และฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 90 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัดจึงไดมีคําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือน จํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษ
ดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
2. ความผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว

จะหยา หรือไมอยา
นายเบื่อ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 ไดแตงงานอยูกินกับนางแก และไดจดทะเบียน
สมรสและมีบุตรดวยกัน จํานวน 1 คน ตอมานายเบื่อ ไดมีความสัมพันธฉันชูสาวกับหญิงอื่นและอยูกินรวมกัน
กับหญิงอื่นนั้นอยางเปดเผยจนมีบุตรดวยกัน จํานวน 1 คน อายุ 6 ปเศษ ตอมานายเบื่อ ไดบังคับขูเข็ญโดยใช
กําลังทํารายบังคับนางแก เพื่อจะใหยินยอมจดทะเบียนหยาใหกับตน แตนางแก ไมยอมไปหยา เนื่องจาก
สงสารบุตรวาจะมีปมดอย
/พฤติการณ…

-2พฤติการณดังกลาวของนายเบื่อ เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยกระทําการใดๆอันไดชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัด
จึงไดมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นายเบื่อ จํานวน 5% เปนเวลา 2 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
3. ความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง

แหวนซอนอยูที่ไหน
นางสาวซอน ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 ไดชวนเพื่อนไปดูแหวนที่รานเพชรราชินี ของ
นายรวย ซึ่งอยูในตลาดใกลกับที่ทํางานของนางสาวซอน พนักงานของรานไดหยิบแหวนใหนางสาวซอน
ดูและทดลองสวมใสทีละวง ขณะนั้นไดมีลูกคาเขามาในรานอีก 2 คน พนักงานขายของรานจึงไปใหบริการ
ลูกคารายใหมโดยปลอยใหนางสาวซอนกับเพื่อน ทดลองสวมแหวน จํานวน 3 วง เมื่อเสร็จแลวไดคืนแหวน
ปรากฏวาแหวนหายไป 1 วง ราคา 60,000 บาท พนักงานของรานไดขอคนตัวนางสาวซอนและเพื่อน แตก็
ไมพบแหวนวงที่หายไปแตอยางใด และตอมาเมื่อเปดเทปวิดิโอวงจรปดที่รานบันทึกไวแลวพบวานางสาวซอน
ไดใชมือขวาถลกกระโปรงของตนขึ้นแลวเอาของซุกใสเขาไปในกางเกงชั้นในบริเวณรองกนของตนเอง ตอมา
เจาของรานไดไปแจงความไวกับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง พนักงานสอบสวนไดจับกุม
นางสาวซอนพรอมของกลาง จังหวัดจึงไดมีคําสั่งพักราชการ นางสาวซอน ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2542
เปนตนไป นางสาวซอน ไดใหการรับสารภาพในชั้นศาล ศาลจังหวัดจึงมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกนางสาว
ซอน เปนเวลา 6 เดือน ฐานลักทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 คดีอาญาถึงที่สุดแลว ทั้งนี้
นางสาวซอน ไดใหการรับสารภาพกับคณะกรรมการสอบสวนวาตนไดลักแหวนดังกลาวไปจริงเนื่องจาก
อารมณเพียงชั่ววูบ
พฤติการณดังกลาวของนางสาวซอน เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดจึงมี
คําสั่งลงโทษไลนางสาวซอน ออกจากราชการ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวา
การลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
4. ความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ

ยังมีอีกไหม
นายถอน ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6) ไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการเก็บรักษาเงินบํารุงของสถานีอนามัยตําบลทรัพยดี และสถานีอนามัยตําบลเงินงาม เมื่อป 2543
และป 2544 นายถอน ไดทําการเบิกถอนเงินของสถานีอนามัยทั้ง 2 แหง แลวนําไปใชประโยชนสวนตัว
โดยยักยอกเงินไปรวมทั้งสิ้นจํานวน 394,410 บาท และไดหลบหนีไปตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 โดย
ไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จากการตรวจสอบที่สถานีตําบลเงินงาม พบวานางสาวใจดี ตําแหนง
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษาเงินบํารุงของสถานีอนามัยตําบล
เงินงามและเปนผูมีอํานาจลงชื่อถอนเงินจากธนาคารรวมกับนายถอน ปรากฏวาเมื่อป 2543-2544 นางสาว
/ใจดี…

- 3ใจดี ไดลงชื่อในใบถอนเงินรวมกับนายถอน จํานวน 4 ครั้ง รวมเปนเงิน 170,000 บาท โดยไมไดตรวจสอบ
ความถูกตองวามีรายการจายจริงตามใบถอนเงินและไดรับการอนุมัติจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือไม
ตอมานายถอน ไดนําใบถอนเงินดังกลาวไปเบิกเงินจากธนาคารแลวยักยอกเงินไปใชสวนตัว นอกจากนี้
ยังพบวานางสาวใจดี ไดลงชื่อในใบถอนเงินรวมกับนางใหญ อดีตหัวหนาสถานีอนามัยเงินงามโดยไมได
กรอกจํานวนเงินและเก็บไวที่สถานีอนามัย ตอมานางใหญ ไดลาออกจากราชการ เมื่อนายถอน มารับตําแหนง
หัวหนาสถานีอนามัยแทนนางใหญ ก็พบใบถอนเงินดังกลาวจึงนําไปกรอกจํานวนเงินและถอนเงินไปใช
สวนตัว จํานวน 65,000 บาท สําหรับสถานีอนามัยทรัพยดี นั้น ตรวจสอบแลวพบวานางเชื่อใจ ตําแหนง
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ไดรวมลงชื่อในใบถอนเงินกับนายถอน โดยไมไดตรวจสอบความถูกตอง
วามีรายจายจริงตามใบถอนเงินและมีการอนุมัติถูกตองหรือไม เชนกัน ทั้งนี้ นางสาวใจดีและนางเชื่อใจ
มิไดรวมกระทําการทุจริตกับนายถอน แตอยางใด
พฤติการณดังกลาวของนายถอน นางสาวใจดี และนางเชื่อใจ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดทําการไตสวนแลว
และมีมติวา พฤติการณของนายถอน เปนความผิดในทางอาญา และเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
ทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ฐานกระทําการหรือยอมใหผอู ื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจ
ทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน และฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง มาตรา 95 และมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และพฤติการณของนางสาวใจดี และนางเชื่อใจ เปนการกระทําผิดวินัย
ไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของราชการและ
ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการและฐานไมปฏิบตั ิหนาที่ราชการใหเปนตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีคําสั่งลงโทษไลนายถอน ออกจากราชการ และลงโทษตัดเงินเดือน นางสาวใจดี และนาง
เชื่อใจ คนละจํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษ
ดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
5. ความผิดวินัยฐานกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตน

2,000 บาท รักษาหมดทุกโรค
นางอาสา ตําแหนงพยาบาลเทคนิค 3 โรงพยาบาลทั่วไป ไดกระทําความผิดวินัย กลาวคือ เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2546 โรงพยาบาลชุมชน ไดสงตัวนายบุญมี มารักษาตอที่โรงพยาบาลทั่วไป โดยผูปวยมี
อาการตัวเหลือง ตาเหลือง ทองอืด แพทยไดตรวจอัลตราซาวดชองทองและตรวจเลือดดูการทํางานของตับ
แลวนัดฟงผลในวันรุงขึ้นพรอมกับสั่งจายยาบํารุงและใหกลับบาน ขณะที่ญาติผูปวยรอรับยาอยูที่หองจายยา
ผูปว ยนอก นางอาสา ซึ่งเปนพยาบาลคัดกรองหนาหองตรวจอายุรกรรม งานผูปวยนอก ไดพูดคุยกับญาติ
และผูปวย ซึ่งญาติผูปวยไดปรึกษากับนางอาสา วาจะใหนํ้าเกลือผูปวยไดหรือไม เนื่องจากเห็นวาผูปวยมี
อาการออนเพลียและแพทยไมไดใหนอนพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล นางอาสา ก็บอกวาได โดยตนจะไป
/ฉีดยา…

-4ฉีดยาและใหนํ้าเกลือใหที่บานของผูปวย พรอมกับขอเงินคายาและคานํ้าเกลือ จํานวน 2,000 บาท เมื่อกลับ
ไปที่บานแลวญาติผูปวยไดสอบถามเจาหนาที่ของโรงพยาบาลคนหนึ่งเกี่ยวกับการจายเงินซื้อยาและนํ้าเกลือ
ดังกลาวไดรับคําแนะนําวาใหไปขอเงินคืนจากนางอาสา ตอมาวันรุงขึ้น ญาติผูปวย ไดมาขอเงินคืนและไดรับ
เงินทั้งหมดคืนไปจากนางอาสา แลว
พฤติการณดังกลาวของนางอาสา เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานกระทําการหาผลประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ตามมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โรงพยาบาลจึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ แกนางอาสา และ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
6. ความผิดวินัยฐานไมใหความสะดวกและไมใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการ
เกี่ยวกับหนาที่ของตนดวยความสุภาพเรียบรอย

ลุงแก ทําเหตุ
นางระอา ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลทั่วไป ไดกระทําผิดวินัย กลาวคือ เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2546 นายแก อายุ 71 ป ไดเขารับการรักษาพยาบาลที่หอผูปวยหนักโรคหัวใจโดยใสเครื่องชวย
หายใจไวดวย ในวันที่ 15 เมษายน 2547 ผูปวยมีอาการผุดลุกผุดนั่งและมองไปที่ประตูเพราะญาติไมมาเยี่ยม
หลายวันแลวผูปวยพยายามจะปลดเครื่องชวยหายใจ และพยายามลงขางเตียง ไดหันไปดานขางเตียงและ
ปสสาวะลงพื้น ทําใหมีปสสาวะรดที่นอน นางระอา จึงเปลี่ยนผาปูที่นอนใหม ขณะที่เปลี่ยนผายาง ผูปวย
นอนหงาย ไมยอมพลิกตัว นางระอา จึงดันสะบักผูปวยไปอีกขางเพื่อเปลี่ยนผายาง นายแกก็ลุกขึ้นมาจะชก
นางระอาจึงสะบัดมือผูปวยออกไปและตอวาผูปวยวา “ยังไงนี่ลุงแก เปลี่ยนผาให จะลุกขึ้นมาชกเลยหรือ”
ผูปวยพยายามจะปลดขอตอเครื่องชวยหายใจและลุกขึ้นนั่งจึงทําใหสายเครื่องชวยหายใจหลุด นางระอา จึง
พูดวา “ลุงแก ลุกขึ้นมาเลย จะไดกลับบาน” ขณะนั้นเสียงเครื่องชวยหายใจไดดังขึ้น นางระอา พูดวา“ลุงแก
หายใจเองไหม ไมตองเอาแลวกัน” นางระอา จึงปดเครื่องชวยหายใจเพื่อใหผูปวยหายใจเองแตยืนสังเกตุ
อาการอยูที่ขางเตียง นางระอาไดพูดวา “เห็นไหมเหนื่อยแลว จะไปไหวไดยังไง ลงมานอนกอนจะตอเครื่องให
ลุงแกขยับตัวเร็ว” เมื่อผูปวยเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหอบจึงตอเครื่องชวยหายใจใหใหม โดยผูปวยไมมี
อาการตัวเขียวแตอยางใด ตอมาปรากฏวาญาติของผูปวยไดมีหนังสือรองเรียนกลาวหานางระอา วากระทํา
รุนแรงแกผูปวยรายนี้และมีการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว
พฤติการณดังกลาวของนางระอา คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวานางระอา มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานและการพยาบาลผูปวยเปนอยางดี แตไมพูดหรือใหขอมูลผูปวย จึงทําใหผูปวยไมใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทั่วไปไดพิจารณาแลวเห็นวาพฤติกรรมของนางระอา เปนการกระทําผิดวินัย
ไมรายแรง ฐานไมใหความสะดวกและไมใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
ดวยความสุภาพเรียบรอย ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 และเห็นวาเปนความผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจากเปนการกระทําความผิด
ครั้งแรกและนางระอา ไมเคยกระทําความผิดใดๆมากอน จึงไดพิจารณางดโทษใหโดยไดทําทัณฑบนไว
เปนหนังสือแกนางระอา และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการทางวินัยแก
นางระอา ดังกลาว นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดแลว
/7.ความ…

-57. ความผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ

กระดูกแขวนคอ
นางสาวใจเสีย ตําแหนงพยาบาลเทคนิค 3 ไดลาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง 2 ป ที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ประมาณปลาย
เดือนมีนาคม 2546 นางสาวใจเสีย ไมไดไปเรียนรวม 15 วันทําการ และในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546
ซึ่งเปดเรียนตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2546 นางสาวใจเสีย ไมไดลงทะเบียนเรียนและไมไดไปเรียน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ไดแจงใหผูปกครองชวยติดตาม 2 ครั้ง ผูปกครองติดตอนางสาวใจเสีย ไมพบจึงไมได
ติดตอกลับไปที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ตอมาวิทยาลัยพยาบาลฯ จึงไดมีหนังสือสงตัวนางสาวใจเสีย กลับมาปฏิบัติ
ราชการที่โรงพยาบาลตนสังกัดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ขณะสงตัวกลับนางสาวใจเสีย ก็ไมทราบวา
ทางวิทยาลัยพยาบาลฯ สงตัวตนกลับมาโรงพยาบาล เหตุที่เกิดกรณีดังกลาวเนื่องจากนางสาวใจเสีย มี
ความเครียดในเรื่องที่ไดไปเปนผูคํ้าประกันการกูเงิน จํานวน 30,000 บาท ใหกับเพื่อนคนหนึ่ง และเพื่อน
ไมยอมชําระหนี้เงินกู ทําใหตนตองรับภาระชดใชหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ยแทน จึงไมไดไปเรียนและตั้งใจจะไป
ประกอบอาชีพคาขายกับเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยไปพักอาศัยอยูกับเพื่อนที่อยูตางจังหวัด ตอมาวันที่ 8 สิงหาคม
2546 ผูรวมงานไดโทรศัพทติดตอกับนางสาวใจเสีย แจงเรื่องราวใหทราบและใหกลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการที่โรงพยาบาล ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 และหากไมมารายงานตัว จะถูกไลออก
จากราชการ นางสาวใจเสีย ทราบเรื่อง แตก็ยังไมมาปฏิบัติราชการ ตอมาวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เพื่อนรวมงาน
ไดเดินทางไปพบนางสาวใจเสีย และไดพูดตักเตือนใหขอคิด นางสาวใจเสีย จึงไดสติและเดินทางกลับมารายงาน
ตัวเขาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลเมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2546 รวมเวลาที่ขาดราชการไป
เปนเวลา จํานวน 13 วันครึ่ง
พฤติการณดังกลาวของนางสาวใจเสีย เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดจึงไดมีคําลงโทษ
ตัดเงินเดือนนางสาวใจเสีย จํานวน 5% เปนเวลา 2 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว
เห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
8. ความผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ไมรูอยูไหน
นายบุญนอย ตําแหนงนายแพทย 4 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2540 ไดมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล ตอมาเวลาประมาณ 12.00 น. นายบุญนอย ไดบอกกับ
เจาหนาที่ของโรงพยาบาล วาจะไปติดตอกับธนาคารที่อยูในตลาดอีกอําเภอหนึ่ง หลังจากนั้นก็หายตัวไปโดย
ไมมีผูใดทราบวาไปที่ไหนและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย นายบุญนอย เปนคนจริงจังในการทํางานและ
ไมมีปญหากับเพื่อนรวมงาน เวลาจะออกไปที่ใดจะบอกใหเจาหนาที่ทราบทุกครั้ง การปฏิบัติงานไมมีปญหา
กับผูใด ไมมีปญหาทางการเงินและยังไมแตงงานคิดแตจะลาศึกษาตอ นายบุญนอย จะกลับบานที่อยู
ตางจังหวัด เดือนละ 2 ครั้ง และจะโทรศัพทคุยกับบิดา มารดา และพี่สาวทุก 3 วัน ทั้งนี้ ทางบานของนาย
บุญนอย ไมมีผูใดทราบวาไปที่ไหนและไมไดรับการติดตอจากนายบุญนอย แตอยางใด พี่สาวของนายบุญนอย
/ไดไป…

-6ไดไปแจงความไวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ และตอมาไดรับแจงจากเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองในจังหวัดหนึ่งซึ่งอยูหางออกไปมาก วาพบรถยนตของนายบุญนอย จอดทิ้งอยูริมตึกแถวรานคา
ในอําเภอเมืองของจังหวัดดังกลาว โดยไมพบตัวนายบุญนอยและไมมีใครทราบวายังมีชีวิตอยูหรือไม ตอมา
ศาลจังหวัดไดมีคําสั่งลงวันที่ 2 เมษายน 2545 สั่งใหนายบุญนอย เปนคนสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 61
จังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวาพฤติกรรมดังกลาวของนายบุญนอย เปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ตามมาตรา 92 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จึงไดมีคําสั่งลงโทษปลด
นายบุญนอย ออกจากราชการ
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ไดพิจารณาแลวเห็นวาตามที่จังหวัดลงโทษปลดนายบุญนอย ออกจาก
ราชการ นั้น ยังไมถูกตอง โดยเห็นวาการที่นายบุญนอย ไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยมีขอเท็จจริงวาไมมี
ใครทราบวานายบุญนอย อยูที่ใด กรณีจึงยังไมอาจฟงไดแนชัดวานายบุญนอย มีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการ
หรือถูกลักพาตัวหรือถูกฆาตกรรม ซึ่งกรณีเชนนี้เมื่อจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรงแลวจะตองสั่งใหนายบุญนอย ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอผลการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา
107 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และหากตอมาศาลมีคําสั่งให
นายบุญนอย เปนคนสาบสูญแลวถือวานายบุญนอย ถึงแกความตาย ซึ่งยอมเปนผลใหตองถือวานายบุญนอย
ออกจากราชการเพราะตายตามมาตรา 112(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2545 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 61 และมาตรา 62 เมื่อ
ผลของกฎหมายถือวานายบุญนอย ไดถึงแกความตายแลวจึงไมอาจดําเนินการทางวินัยตอไปไดและสามารถ
สั่งยุตกิ ารสั่งใหนายบุญนอย ออกจากราชการไวกอนได แตกรณีของนายบุญนอย นั้น จังหวัดไดมีคําสั่งลงโทษ
ปลดนายบุญนอย ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา92วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ซึ่งคําวา “เหตุผลอันสมควร” จะตองพิจารณาถึงพฤติการณของการละทิ้งหนาที่ราชการนั้นมีสาเหตุอยางไร
และเปนสาเหตุที่มีเหตุผลความจําเปนถึงขนาดที่จะตองละทิ้งหนาที่ราชการไปหรือไม แตในกรณีของนาย
บุญนอย นั้น ไมมีใครทราบวานายบุญนอย อยูที่ใด จึงยังไมอาจฟงไดแนชัดวานายบุญนอย มีเจตนาละทิ้ง
หนาที่ราชการ หรือถูกลักพาตัว หรือถูกฆาตกรรม จึงเห็นวาพยานหลักฐานยังไมพอรับฟงไดวานายบุญนอย
กระทําความผิดวินัยตามที่ถูกลงโทษ กรณีจึงไมอาจลงโทษทางวินัยแกนายบุญนอย ได ประกอบกับศาล
จังหวัดไดมีคําสั่งใหนายบุญนอย เปนคนสาบสูญแลว จึงถือวานายบุญนอย ถึงแกความตาย ซึ่งยอมเปนผล
ใหตองถือวานายบุญนอย ไดออกจากราชการเพราะตายตามมาตรา 112(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2545 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 61 และมาตรา 62 จึงเห็นควรยกโทษทางวินัยดังกลาวแกนายบุญนอย ดังนั้น อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข จึงไดมีมติใหยกโทษปลดออกจากราชการ ใหแกนายบุญนอย
หมายเหตุ การดําเนินการทางวินัยกรณีละทิ้งหนาที่ราชการ มักพบบอยวา ไมมีรายละเอียดวาละทิ้งไปเพราะ
เหตุใด เชน หนีเจาหนี้ เบื่อหนายการทํางาน มีปญหาครอบครัว เมาสุรา ดังนั้น จึงขอใหระบุไวในสํานวนดวย
/กรณี…
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กรณีตัวอยางความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อเกิดความเสียหายแกทางราชการแลว มีกรณีใดบางที่เจาหนาที่ของรัฐจะตองรับผิดชดใช หรือ
ไมตองรับผิดชดใชความเสียหาย ใหแกทางราชการบาง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาตรา 10 และมาตรา 8 บัญญัติไว
สรุปวา “กรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้น
อยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ และเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐได”
ดังนั้น ถาหากปฏิบัติหนาที่ราชการแลวเกิดความเสียหายแกทางราชการโดยเจาหนาที่กระทําไป
โดยไมไดจงใจหรือไดกระทําโดยประมาทแตไมถึงกับประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือไมไดประมาทเลินเลอ
หรือเปนเหตุสุดวิสัยแลว เจาหนาที่ผูนั้น ก็ไมตองชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการแตอยางใด และในทาง
กลับกัน ถาหากกระทําไปดวยความจงใจหรือกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ก็จะตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนดวย ซึ่งบางกรณีก็ไมจําเปนจะตองชดใชเต็มจํานวนก็ไดโดยกฎหมายใหพิจารณาถึงความ
รายแรงในการกระทําและความเปนธรรม และถาเกิดจากความผิดและความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบดําเนินการสวนรวมดวยแลว ก็ใหหักสวนความรับผิดของทางราชการออกไดอีกดวย
กรณีที่ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
1. นายกําแพง ขับรถยนตไปราชการแลวเกิดอุบัติเหตุเสียหายเปนเงินจํานวน 374,463 บาท การ
ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากมีคนวิ่งตัดหนารถยนตในระยะกระชั้นชิด ทําใหนายกําแพง ตัดสินใจหักพวงมาลัย
หลบลงไหลทาง รถยนตกระแทกครูดกับเสาขางทางไดรับความเสียหาย กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของนายกําแพง จึงไมตองรับผิดใช
คาเสียหาย
2. นายสงขลา ขับรถยนตไปราชการขณะเดินทางกลับไดขับรถดวยความเร็วประมาณ 60 กม./ชั่วโมง
ถนนมีสภาพเปนเนินสูง-ตํ่า สลับกันตลอดระยะทาง ขณะมาถึงที่เกิดเหตุไดมีรถจักรยานยนตซึ่งขับอยูบนไหล
ทาง ไดขับขึ้นมาบนถนนโดยไมใหสัญญาณไฟในระยะที่กระชั้นชิด ทําใหนายสงขลา จําเปนตองหักหลบไป
ทางขวาเพื่อมิใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต เปนเหตุใหรถเสียหลักไปชนรถยนตที่แลนสวนมา ทั้งนี้รถยนต
ราชการเสียหายเปนเงินรวม 376,543 บาท กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวากรณีเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อยางกระทันหันและฉับพลัน จึงเปนเหตุสุดวิสัย กรณีมิไดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของนายสงขลา จึงไมตองรับผิดใชคาเสียหาย
3. นายคมคาย ขับรถตูพยาบาลนําผูปวยไปสงโรงพยาบาลในจังหวัด ขากลับไดเกิดอุบัติเหตุ
พลิกควํ่าโดยไปเฉี่ยวชนรถไถนาเดินตาม ทําใหรถราชการเสียหาย กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา
มูลกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากนายคมคาย ไดปฏิบัติงานตอเนื่องกันตั้งแตวันที่เกิดเหตุทําใหไมมีเวลาพักผอน
เมื่อขับรถไปสงคนไขขณะเดินทางกลับไดเกิดเผลอสติไปจึงทําใหเกิดอุบัติเหตุดังกลาว เนื่องจากนายคมคาย
รูตัวอยูวาตนเองพักผอนไมเพียงพอก็ไมควรขับรถกลับมาควรที่จะพักผอนเสียกอน แตนายคมคายก็ไมหยุด
พักกลับฝนขับรถกลับ ถือไดวานายคมคาย ไดกระทําการโดยประมาทเลินเลอ แตยังไมถึงขั้นกระทําโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ดังนั้น จึงไมตองรับผิดใชคาเสียหาย
/4. นาง…

-84. นางอุดร พักอาศัยอยูบานพักของทางราชการ ปรากฏวาไดเกิดเพลิงไหมเสียหายคิดเปนเงิน
จํานวน 304,340 บาท จากการตรวจสอบของวิทยาการจังหวัด สรุปวาเพลิงไหมเกิดจากการสปารคหรืออารค
ของอุปกรณไฟฟาหรือจุดที่เชื่อมตอของไฟฟาทําใหเกิดความรอนสะสมและลุกไหม ความรอนหรือสะเก็ดไฟ
รวงหลนไปถูกเชื้อเพลิงที่ติดไฟงายจึงเกิดการลุกไหมขึ้น กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวาเหตุที่เกิด
เพลิงไหมดังกลาว มิไดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูใด จึงไมมีผูใดตองรับผิดใช
คาเสียหาย
5. นายอุบล ไดอยูเวรปฏิบัติหนาที่ราชการ และตอมาไดเกิดเพลิงไหมอาคารสถานีอนามัย
คาเสียหายเปนเงิน 79,345 บาท จังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหนายอุบล รับผิดชดใชเปนเงินจํานวน
26,080 บาท แตกระทรวงการคลังไดพิจารณาแลวเห็นวา นายอุบล ไดอยูเวรปฏิบัติหนาที่จริงและเมื่อเลิกใช
งานไดปดประตูสถานีอนามัยอยางเรียบรอย ถือวาไดระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณของบุคคลในภาวะ
เชนนั้นแลว สวนหองที่เกิดเหตุเพลิงไหมนั้นมีเครื่องใชไฟฟาอยู 4 ชิ้น มีเพียงพัดลมตั้งพื้นเพียงชิ้นเดียว
ที่เสียบปลั๊กอยูและอีกทั้งผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็ปรากฏวาเกิดจากวัตถุติดไฟตกอยูตกไปถูกกับ
เบาะเกาอี้โซฟาจึงเกิดไฟขึ้นทําใหเกิดเพลิงไหม สาเหตุที่เกิดเพลิงไหมจึงไมไดเกิดจากเครื่องใชไฟฟาที่ตั้งอยู
ในหองเกิดเหตุแตอยางใด กรณีนี้จึงยังมิอาจถือไดวานายอุบล กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงทําใหเกิดเพลิงไหมดังกลาว ดังนั้น จึงไมตองรับผิดใชคาเสียหาย
กรณีที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
1. นายกรุงเทพ ไดขับรถยนตไปราชการ ขณะที่รถยนตวิ่งอยูบนถนนสายเอเชียไดไปชนทายรถ
บรรทุก ทําใหรถราชการเสียหายเปนเงิน 202,509.27 บาท กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวานายกรุงเทพ
ขับรถตามหลังรถบรรทุกในภาวะเชนนั้นจะตองลดความเร็วของรถลงใหรถอยูระยะหางจากคันหนาพอสมควร
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แตนายกรุงเทพ ก็มิไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอ เมื่อรถยนตบรรทุกดัง
กลาวซึ่งเกิดการชํารุดและวิ่งชาๆขวางหนาอยู จึงเปนเหตุใหไปเฉี่ยวชนทายรถบรรทุก พฤติการณของ
นายกรุงเทพ เปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหนายกรุงเทพ ชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ 60
เปนเงินจํานวน 121,505.56 บาท
2. นายสวรรค ไดขับรถยนตกะบะ ถอยหลังไปชนรถเบ็นซของนางเคราะหราย ทําใหเกิดความเสีย
หายเปนเงิน 46,000 บาทกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวานายสวรรค กระทําในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
แตไดถอยรถยนตไปชนรถของผูอื่นที่จอดอยูดานหลัง กรณีนี้นายสวรรค สามารถมองเห็นรถยนตของผูอื่นได
อยางชัดเจนเนื่องจากเปนเวลาชวงบายโมง แตก็มิไดใชความระมัดระวังตามสมมควรซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้น
จะตองมีตามวิสัยและพฤติการณ เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
นายสวรรค พึ่งขับรถยนตมาไดเพียง 1 ป ทําใหไมมีความชํานาญพอ ประกอบกับนายสวรรค เปนพนักงาน
ขับรถยนตสํารองมิไดมีตําแหนงหนาที่โดยตรงแตตองมาทําหนาที่แทนผูอื่นทําใหเปนภาระที่หนักเกินกวาปกติ
ดังนั้น จึงใหลดความรับผิดชอบลงใหรับผิดในคาเสียหายเพียงอัตรารอยละ 20 เปนเงินจํานวน 9,200 บาท
3. นางสกล ไดทุจริตเบียดบังยักยอกเงินของราชการโดยไมไดนําเงินบํารุงเขาฝากในบัญชีของ
ธนาคาร รวมเปนเงินจํานวน 311,222 บาท กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา นางสกล มีหนาที่
ทําบัญชีและฝากเงินเขาธนาคารแตไมไดนําเงินไปฝาก อันเปนการจงใจนําเงินราชการไปใชประโยชน
สวนตัวหรือของผูอื่นกรณีไมถือวาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ใหรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหมด
/ตาม…

-9ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ จํานวน 311,222 บาท สําหรับนายเชื่อใจ ซึ่งเปนผูบังคับ
บัญชาชั้นตนของนางสกล ไดปลอยปละละเลยไมกํากับ ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทํางานของนางสกล
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด จนเปนเหตุใหนางสกล นําเงินของทางราชการไปใช
บอยครั้ง ถือวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหรับผิดชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ 60
เปนเงินจํานวน 217,855.40 บาท อนึ่ง หากทางราชการไดรบั ชําระหนี้จากนางสกล โดยเมื่อนํามารวมกับ
จํานวนเงินที่นายเชื่อใจ นําเงินมาชดใชแลว ปรากฏวาเกินมูลคาของความเสียหาย ก็ใหคืนเงินสวนที่รับไว
เกินใหแกนายเชื่อใจ ตามสัดสวนแหงความรับผิดที่ไดชําระไว
4. นายเด็ดขาด ไดสั่งการดวยวาจาใหนายยินยอม ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทยจากกลุมผูขาย
ที่กําหนด โดยใหมีการแบงซื้อโดยวิธีตกลงราคาเพื่อเสนอเรื่องตอตนใหเปนผูอนุมัติจัดซื้อ และสิ่งของที่จัดซื้อ
มีราคาแพงเกินกวาความเปนจริง ทําใหทางราชการเสียหายเปนเงินรวม 395,190.40 บาท กระทรวงการคลัง
พิจารณาแลวเห็นวานายเด็ดขาด เปนผูบริหารยอมมีความรูความเขาใจระเบียบของทางราชการเปนอยางดี
และมีการหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ จึงเปนการจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ ใหรับผิดชอบชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ 70 เปนเงินรวม 276,633.28 บาท สําหรับนายยินยอม
นั้น แมจะไดทักทวงเชิงคัดคานแลว แตในที่สุดก็ดําเนินการจัดซื้อตามการสั่งการของนายเด็ดขาด โดยไมได
คํานึงถึงความเสียหายของทางราชการที่จะเกิดขึ้น ถือวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ใหรับผิดชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ 30 เปนเงิน 118,557.12 บาท
ถาจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแลว หากไมมีเงินชดใชจะทําอยางไร
กรณีที่ตองชดใชคาเสียหาย หากไมสามารถชดใชตามจํานวนที่ถูกเรียกได ก็อาจขอผอนชําระได
นอกจากนี้ระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังกําหนดใหทางราชการพิจารณาผอนผันตามความ
เหมาะสมและตองไมดําเนินคดีลมละลายแกเจาหนาที่ผูนั้น เวนแตจะประพฤติชั่วอยางรายแรงเพื่อใหทาง
ราชการไมไดรับชําระหนี้ใหครบถวนเทานั้น ซึ่งการเปนบุคคลลมละลาย ทางราชการจะตองสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ เพราะถือวาขาดคุณสมบัติในการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
จัดทําโดย

นายเสมอ กาฬภักดี นิติกร 7 ว. (ดานวินัย)
นายสุภาพ ศิริไกรวัฒนาวงศ นิติกร 6 ว. (ดานวินัย)
นายเกตุแกว แกวใส นิติกร 5
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/

ฉบับที่ 2/2548 ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 1314
จุลสารฉบับนี้ออกลาชาไปหนอย แตคงไมวากันนะครับ ฉบับนี้มีตัวอยางกรณีการกระทํา
ผิดวินัยหลากหลายมาใหอานกัน มีทั้งการกระทําที่ผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ และการกระทําที่เปน
เรื่องความประพฤติสวนตัว ซึ่งทุกเรื่องไดผานความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขแลว
และในตอนทายมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเบิกคาเชาบานและเรื่อง
ที่ขาราชการถูกสั่งพักราชการอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงวาจะมีผลหรือไมอยางไร หากตอมาภายหลังปรากฏวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย ฯ ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย แลวฉบับหนาพบกันใหมนะครับ

กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
1. นําเงินหลวงไปใชสวนตัว
นางรังสินา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 โรงพยาบาลทั่วไป
มี หน า ที่ รับ ผิ ดชอบในการรั บเงิ น จ ายเงิ น ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเกี่ ย วกั บการเงิ นของ
โรงพยาบาลไดอาศัยการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของตนกระทําการทุจริตเงินของทางราชการไปหลายครั้ง
หลายรายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,182,128 บาท ทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
พฤติการณดังกลาวของนางรังสินา เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการ และฐานจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม และ
มาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดรับโทษไลออกจาก
ราชการ
2. ชีวิตมีแตหนี้สิน เลยไมอยากทํางาน
นางทาดายัง ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลชุมชน มีหนาที่จัดทํา
รายงานการเงินประเภทตาง ๆ จัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน นําสงเงินและเบิกจายเงินของโรงพยาบาล
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ชวงกอนเดือนเมษายน 2546 นางทาดายัง หยุดงานบอยครั้งเนื่องจากมีภาระหนี้สินมาก และมีเจาหนี้
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกโรงพยาบาล หลายรายมาเรงรัดหนี้สินที่ที่ทํางานเปนประจํานอกจากนี้ ยังประสบ
กับปญหาครอบครัวขาดรายไดเพราะสามีไมสามารถประกอบอาชีพคาขายไดตามปกติ เนื่องจากตองอยู
ดูแลมารดาของนางทาดายัง ที่ปวยเปนโรคมะเร็ง ผูบังคับบัญชาไดเรียก นางทาดายัง มาตักเตือนใหรีบ
หาทางแกไขแลว ตอมานับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 นางทาดายัง ไดขาดราชการติดตอในคราวเดียว
กันเปนเวลาเกินกวา 15วันโดยมิไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเหตุผล และมิไดกลับมาปฏิบัติราชการอีก
เลยสอบถามญาติไมมีผูใดติดตอกับนางทาดายัง
เชื่อไดวาเพราะมีปญหาภาระหนี้สินจํานวนมากไม
สามารถหาเงินมาชําระได จึงไดหลบหนีไป
พฤติการณดังกลาวของนางทาดายัง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และฐานละทิ้งหนาที่ ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวา 15 วันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 85 วรรคสอง และ มาตรา 92 วรรคสองแหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดรับโทษไลออกจากราชการ
3. กลัวเจาหนี้ทําราย
นางระเบียบพัด พยาบาลเทคนิค 4 กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติงานที่
งานผูปวยในโรงพยาบาล มีหนาที่อยูเวรตามตารางเวร ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2546
จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา และไมกลับมาปฏิบัติราชการ
อีกเลยเนื่องจากเปนหนี้เงินที่กูยืมจากเจาหนาที่โรงพยาบาลจํานวนประมาณหนึ่งลานแปดแสนบาทเศษ
ตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 บาท ตอเดือน และถูกเจาหนี้ตามขมขูทวงหนี้ นางระเบียบพัด เกรง
วาเจาหนี้จะทําราย จึงพาบุตรชายซึ่งมีอายุประมาณ 4 ปเศษ หลบหนีเจาหนี้ไปอาศัยอยูตางจังหวัด
พฤติ ก ารณ ของนางระเบี ย บพั ด เป นความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดรับโทษไลออกจากราชการ
4. มียาบาไวในครอบครอง
นายเลาป เจาหนาที่รังสีการแพทย 6 กลุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเรื้อน สํานักงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมโดยตองหาคดีอาญา
ฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายโดยผิดกฎหมาย
และถูกดําเนินคดีที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง ตอมาถูกฟองเปนจําเลยตอศาลจังหวัด และคดีดังกลาว
ไดถึงที่สุด
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พฤติการณของ นายเลาป เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษไลออก
จากราชการ
5. ลักเงินสด และบัตร เอ.ที.เอ็ม.)
นายอิออน ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สถานีอนามัย ลักทรัพยของ
นางสาวแปง ไปโดยทุจริต ซึ่งเปนกระเปาเงิน ภายในกระเปามีเงินสดจํานวน 800 บาท บัตรประจําตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับรถยนตตลอดชีพ บัตรเงินสดทันใจ (บัตร เอ.ที.เอ็ม.)ธนาคาร กรุงไทย จํากัด
(มหาชน) บัตรเงินสดทันใจ (บัตร เอ.ที.เอ็ม.) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และภายหลังเกิดเหตุ
นายอิออน ไดนําบัตร เอ.ที.เอ็ม.ทั้งสองใบดังกลาวไปถอนเงินจากเครื่องจายเงินอัตโนมัติของธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนเงินจํานวน 10,030 บาท หรือมิฉะนั้นในวันเดียวภายหลังเกิดเหตุลัก
ทรัพยแลว นายอิออน รับเอาบัตรเงินสดทันใจ(บัตร เอ.ที.เอ็ม.) ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
สันกําแพง และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสันปาขอย ของนางสาวแปง ที่ถูกลักไป ไวโดย
ประการใด แลวชวยพาเอาไปเสียชวยซอนเรน ซึ่งทรัพยดังกลาวโดยรูอยูแลววาเปนทรัพยที่ไดมาโดย
การกระทําความผิด ฐานลักทรัพย โดยศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาวา นายอิออน มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 334 ฐานลักทรัพยลงโทษ จําคุก 2 ป
พฤติการณของนายอิออน เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 ไดรับโทษปลดออกจากราชการ
6. เมาแลวพูดจาหมิ่นนายอําเภอ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 เวลาประมาณ 11.00 น นายโภชิน นายชางโยธา 5 สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด และเพื่ อ นได ไ ปดื่ ม สุ ราที่ ร านอาหารในอํ าเภอจนเกิ ดอาการมึนเมา ตอมาเวลา
ประมาณ 12.00 น. นายอําเภอไดเดินทางมารับประทานมารับประทานอาหารที่ราน นายโภชิน ไดพูดจา
หมิ่นประมาท กาวราวนายอําเภอ เชน “นายอําเภอเฮงซวย นายอําเภอไมพัฒนา” โดยมีเพื่อนที่ไปดวย
เปนผูคอยพูดจายุยงสงเสริมและรวมพูดจาหมิ่นประมาทนายอําเภอตลอดเวลา แมจะมีบุคคลอื่นมาหาม
ปราบก็ไมหยุด ยังสงเสียงเอะอะโวยวาย ใสบุคคลอื่นที่พยายามหามปรามดวย และไมกลับมาปฏิบัติ
ราชการในวันดังกลาว
พฤติการณของนายโภชิน เปนความผิดวินัยวินัยอยางไมรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและฐานไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 92
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วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดรับ
โทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
7. นวดไหล แลวไฉนจึงเปนอนาจารได
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2544 นายศักดา ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 โรง
พยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดกระทําอนาจารตอเพื่อนรวมงาน โดยหลอกใหเพื่อน
รวมงานไปหาที่หองแพทยแผนไทย แลวล็อคประตูหองพรอมพูดวา “มากูจะนวดไหลให” แลวตอมา
นายศักดา พูดวา “กูขอเฮ็ดมึงจักเถื่อแน” เพื่อนรวมงานก็วิ่งหนีออกมาได
พฤติการณของนายศักดา เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานฐานไมรักษาชื่อเสียง
ของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ
อันไดชื่อเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ไดรับโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน
8. แบงซื้อ แบงจาง
นายเจ็บ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลชุมชน ไดอนุมัติให จางเหมาปรับปรุงอาคารผูปวย
นอก ตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2542 โดยแบงรายการ จัดซื้อจัดจางรวม 38
ฉบับ รวมเปนเงิน 891,740 บาท อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 ขอ 22 วรรคสอง
พฤติ ก ารณ ข อง นายเจ็ บ เป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งไม ร  า ยแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 ไดรับโทษภาคทัณฑ
9. กอด จูบลูกนองตอหนาผูอื่น
วันที่ 15 กรกฎาคม 2545 เวลา 17.00 น.นายยอดชาย ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 6 สถานีอนามัย ไดใชถอยคําไมสุภาพกับนางสาวอรปรีดา ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5
วา“มึงทําบันทึกเสนอ สา”สุขอําเภอเขามาเลยวาใครเปน 01 ใครเปน 02 ใหมึงไปตกลงกันเองวาใครจะ
เปนหัวหนา ใหมึงรูไวนี่หัวหนา มึงลูกนองเสือกมาตรวจสอบกู” และยังใชกริยาทางกายที่แสดงออกไม
ควรกระทํ า คือโนมตัวลงไปจนใกลใบหนาของนาสาวอรปรีดา การกระทําเชนนี้มิใชวิสัยอันดีของ
ขาราชการจะพึงกระทํา
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สั่งลงโทษภาคทัณฑ นายยอดชายและจังหวัดเห็นชอบแลวนั้น ยังไมเหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับ
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โทษ เนื่องจาก นายยอดชาย ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสถานีอนามัยซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ นางสาวอรปรีดา
ควรประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือและเปนแบบอยางที่ดีแกผูบังคับบัญชาทั่วไป แตกลับปฏิบัติ
ตัวเปนผูที่ไดชื่อวาประพฤติชั่วโดยเขามากอดจูบ นางสาวอรปรีดา ตอหนานางมิ่งขวัญ และนายสรวุฒิ
เพื่อนรวมงานทั้ง ๆ ที่สภาพรางกายของ นางสาวอรปรีดา ยังบาดเจ็บอยูคือ แขนซายหักเขาเฝอก ใบหนา
และไหลดานขวาบวมชํ้า และหลังจากนายยอดชายกระทําอนาจารแลวยังมิไดรูสึกผิด “กลับเอามือลวง
กระเปาสองขาง แลวยิ้มให นางสาวอรปรีดา” กริยาดังกลาวเปนการแสดงถึงความสะใจ มิไดรูสึกถึง
ศีลธรรมอันดีเปนการดูหมิ่นเกียรติและขาดคุณธรรม และเรื่องดังกลาวมิไดยุติเพียงเทานั้น กลับไปเลาเหตุ
การณใหเจาหนาที่สาธารณสุขคนอื่น ๆ ฟงถึงการกระทําที่นายยอดชายไดกระทําตอ นางสาวอรปรีดา
การที่จังหวัดไดมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ นายยอดชาย ฐานไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี ตาม
มาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 นั้นยังไมเหมาะสมกับฐานความผิด
และระดับโทษ โดยมีความเห็นวา พฤติการณของ นายยอดชาย เปนการกระทําผิดไมรายแรงฐานไมรักษา
ชื่อเสียงของตนและไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทํา
การใด ๆ อันไดชื่อวาประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 จึงมีมติใหเพิ่มโทษ นายยอดชาย จากภาคทัณฑเปนลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

10. กินทิฟฟแลวตาลาย
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 นายพารา ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย4 กลุมงานพยาธิ
วิทยาคลินิก โรงพยาบาลทั่วไป ไดบกพรองตอหนาที่ในการจายเลือดใหผูปวยรายหนึ่งผิดกลุม เพราะผู
ปวยรายนี้ตองการเลือดดวน และกอนขึ้นปฏิบัติหนาที่ไดรับประทานยาทิฟฟ 2 เม็ด อาจทําใหเกิดอาการ
งวงซึม แตภายหลังการใหเลือดผิดกลุมดังกลาว ปรากฏวาผูปวยไมมีอาการผิดปกติหลังใหเลือดผิดกลุม
แตประการใด
พฤติการณของนายพารา เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ราชการ และฐานประมาทในหนาที่ราชการ ตามมาตรา 83 และมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดรับโทษภาคทัณฑ
11. เจ็บแคนแทนลูกนอง
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 นายนักรบ ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ชุ ม ชนได เ ดิ น ทางพร อ มคณะเจ า หน า ที่ ข องโรงพยาบาลจํ านวนหนึ่ ง ไปร ว มงานเลี้ ย งสั ง สรรคที่
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเดียวกัน ถึงบริเวณงานเวลาประมาณ 20.00 น. ระหวางงานเลี้ยงไดทราบ
จากพยาบาล ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาที่รวมเดินทางไปงานเลี้ยงกับตนวาถูก นายนักรัก ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชนอีกอําเภอหนึ่งลวนลามและพูดจาไมเหมาะสมขณะที่ออกจากบริเวณงานไปทําธุระที่
หองฉุกเฉิน ทําใหรูสึกไมพอใจ กระทั่งเวลาประมาณ 23.00 น. นายนักรบ เดินทางกลับและไดไปจอด
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รถรออยูที่บริเวณทางแยก เมื่อรถตูของโรงพยาบาล ที่นายนักรักเปนผูอํานวยการอยูผานมาจึงโบกมือให
หยุดแลว ตอวานายนักรัก ซึ่งนั่งอยูตอนหลังพรอมกับพยายามดึงตัวลงมาจากรถมาเจรจา แตนายนักรัก
ปดปองและไมยอมลงจากรถ จึงเกิด การดึงกันไปดึงกันมา จนมือปดไปถูกใบหนาและแวนตาของ นาย
นักรักตกลงกับพื้น โดยขณะนั้น นายนักรบ ไดนําอาวุธปนสั้นติดตัวไปดวย แตไมไดใชขมขูหรือเล็งไป
ที่ผูใด นายนักรัก ไดรองทุกขกับพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีอาญากรณีดังกลาวกับ นายนักรบ
ผลการดําเนินคดีจําเลยใหการรับสารภาพ ศาลพิพากษาใหลงโทษ ปรับ 2,000 บาท คดีถึงที่สุด
พฤติการณของนายนักรบเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานประพฤติชั่ว ตาม
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดไดวากลาว
ตักเตือน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบดวย

12. ความหึงหวงเปนเหตุ
นายราวี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 สถานีอนามัย ไดถูกนางสาวกิ๊ก
กลาวหาวาเลนการพนัน กักขังหนวงเหนี่ยวและทํารายรางกาย ซึ่งจากการสืบสวนขอเท็จจริงฟงไดวาใน
กรณีเลนการพนันไมปรากฏขอเท็จจริงตามที่กลาวหาสําหรับ กรณีกักขังหนวงเหนี่ยวและทํารายรางกาย
นั้น ปรากฏ ขอเท็จจริงวา และนางสาวกิ๊ก ไดคบหาและมีความสัมพันธเสมือนเปนสามีภรรยากันใน
วันที่เกิดเหตุ นางสาวกิ๊กไดดื่มเบียรจนเมาและไดมีการดาวานายราวีวาไปติดพันหญิงอื่นจนมีการ
ทะเลาะกันและทํารายรางกาย ซึ่งกันและกัน จนเปนเหตุให นางสาวกิ๊ก บาดเจ็บไดรับอันตรายแกกาย
และมีการแจงความดําเนินคดีอาญากับ นายราวี ซึ่งภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาวา นายราวี มีความผิด
ฐานทํารายรางกาย นางสาวกิ๊ก ใหลงโทษจําคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกใหรอการลงโทษ 2
ป และคุมความประพฤติไว 1 ป
พฤติการณของนายราวีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา
98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดไดวากลาวตักเตือน
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบดวย

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด…ที่นาสนใจ
คําพิพากษาเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการ
หนวยงานทางปกครองมีคําสั่งใหขาราชการออกจากบานพักขาราชการเพื่อจัดบุคคลอื่น
เขาพักอาศัยตามความจําเปนของลักษณะงานอันกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ ถือวาการออกจาก
บานพักมิใชความประสงคของขาราชการผูนั้น กรณีเทากับทางราชการยังไมไดจัดบานพักให
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การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1(โรงพยาบาลปาพะยอม) อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการเขาพักอาศัยในบานพักของโรงพยาบาลฯ มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจาก
บานพักตามมติคณะกรรมการบานพักและจัดบุคคลเขาพักอาศัย คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ 1 จึง
ชอบดวยระเบียบและเปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการ ซึ่งผูฟองคดีไมตองขอใหผูถูกฟองคดีทบ
ทวนคําสั่งตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และถือ
วาการออกจากบานพักมิใชความประสงคของผูฟองคดี กรณีเทากับทางราชการยังมิไดจัดบานพักให
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 16 แหงพระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) ที่ไม
อนุมัติใหเบิกคาเชาบาน และใหเรียกคาเชาบานที่เบิกไปแลวคืน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 15/2547)
คําพิพากษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เมื่อขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและผูบังคับบัญชา มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการผูนั้นแลว แมวาตอมาภายหลังจะปรากฏวาเปนคําสั่งที่ไม
ชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตเมื่อคําสั่งพักราชการเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนฯ และผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุใหสั่งพักราชการแลว การใชอํานาจสั่งพักราชการจึงถูกตอง
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11
เมื่ อ ผู  ฟ  อ งคดี ถู ก กล า วหาว า กระทํ าผิ ดวิ นัย อย า งร ายแรง และผู  ถู ก ฟ องคดี (ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีแลว แมวาตอมา
ภายหลังจะปรากฏวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม แต
เมื่อคําสั่งพักราชการเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ และผูถกฟอง
คดีเห็นวามีเหตุใหสั่งพักราชการแลว การใชอํานาจสั่งใหผูฟองคดีพักราชการจึงถูกตองตามมาตรา
มาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11
สวนการที่คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งผูถูกฟองคดีจะตองมีคําสั่งแตง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหมใหถูกตองตอไปนั้น หาไดมีผลทําใหคําสั่งที่สั่งโดยชอบใหผูฟองคดี
พักราชการดังกลาวเสียไปดวยไม
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 62/2547)
รวบรวมและจัดทํา โดย นายเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์
นิติกร 8 ว. กลุมเสริมสรางวินัยฯ
โทร. 0 2590 1417
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พบกันใหมฉบับหนา…นะขอรับ

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
ทางออกสุดทายของคนรายไดนอย
นายรอบคอบ ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรม มีรายรับไมพอรายจายตองการ
กูเงินฉุกเฉินจากสหกรณออมทรัพยจึงนําสลิปเงินเดือน ซึ่งเปนของตนเองมาแกไขจํานวนเงินรายไดให
สูงขึ้น จากนั้น ไดปลอมลายมือชื่อเจาหนาที่การเงินผูรับผิดชอบในการออกสลิปเงินเดือน และนําเอกสาร
ดังกลาวไปใชเปนหลักฐานประกอบการกูเงิน
พฤติกรรมเปนการกระทํ าผิดวินัย ฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการ โดยกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามาตรา 98 วรรคหนึ่ง ไดรับโทษตัดเงิน
เดือนจํ านวน 5 % เปนเวลา 1 เดือน และตองถูกดํ าเนินคดีอาญา ดวย

ไมพอใจผูบังคับบัญชา
นางอารมณ ไดเขาไปในหองผูบังคับบัญชา พรอมเอกสารที่ผูบังคับบัญชาได
สั่งการเปนลายลักษณอักษรใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตองตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจาก
ผูบังคับบัญชาตรวจพบขอผิดพลาด เมื่ออยูตอหนาผูบังคับบัญชาแลว ไดเหวี่ยงเอกสารดังกลาวใสหนา
ผูบังคับบัญชาและชี้หนาตอวาดวยถอยคํ าที่ไมสุภาพ มีเพื่อนรวมงานและเจาหนาที่อื่นๆเห็นการกระทํา
ดังกลาวหลายคน
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ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และฐานไมสุภาพเรียบรอยในการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางขาราชการ
ดวยกัน ตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง และมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ไดรับโทษภาคทัณฑ

ถูกจับได
นางสินธุ รักษาการในตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย มีหนาที่รับผิดชอบงานการ
เงิน-บัญชี ไมจัดทําบัญชีเงินบํารุง บัญชีเงินสดใหเปนปจจุบันทําใหไมสามารถทราบสถานะการเงินของสถานี
อนามัย ถอนเงินฝากจากธนาคารแลวไมจา ยใหกบั เจาหนี้ ถอนเงินโดยไมมโี ครงการ/แผนงานรองรับ หลายครัง้
เมื่อถูกตรวจสอบจึงไดนําเงินมาคืน นอกจากนี้ยังไมลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ และไมบันทึกการ
ปฏิบัติงานอยูเวรนอกเวลาราชการและไมกํากับควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด
พฤติกรรมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐาน
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เปนเหตุใหราชการเสียหาย
อยางรายแรง และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และ
มาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ถูกลงโทษไลออกจาก
ราชการ

เหตุที่มาทํ างานสายประจํ า
นายอุดร ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 ไดใชบานพักขาราชการที่ตนอาศัยอยู
เล น การพนั น และมี พ ฤติ ก รรมมาทํ างานสายเปนประจํ า นอกจากนี้พบวาชอบลารายชื่อเจาหนาที่
โรงพยาบาลเพื่ อ ใช ร  อ งเรี ย นบุ ค คลที่ตนไมพอใจ
พฤติ ก รรมเป น ความผิ ด วิ นั ย ฐานไม ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให เ กิ ด ผลดี
หรื อ ความกาวหนาแกราชการ และฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
โดยกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 83 และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราช
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2535 ไดรับโทษภาคทัณฑ

กลัว อยูใตเ สนแดง
นางสี ด า ตํ าแหน ง พยาบาลวิ ช าชีพ ไดเซ็นชื่อลงเวลามาปฏิบัติราชการของ
ตนในสมุ ด ลงเวลาแล ว ได เ ขี ย นชื่ อ สามี ต  อ จากชื่ อ ของตน เพื่ อ เรี ยงลํ าดับไวก อน โดยสามีนั่งรออยู
ในรถยนต ส  ว นตั ว เพราะจะต อ งไปส ง บุ ต รไปโรงเรี ยน เมื่อนางอุบลเดินกลับไปที่รถยนตแลว
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สามีไดมา เซ็นชื่อของตนตรงชองที่นางสีดาเวนไวให จากนั้น ทั้งคูจึงไดไปสงบุตรที่โรงเรียน
พรอมกัน โดยนางสีดา เกรงวาหากไปสงบุตรที่โรงเรียนกอนจะมาเซ็นชื่อไมทันเวลา
พฤติกรรมเปนความผิดวินัย
ฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ไดรับโทษภาคทัณฑ

ทํ าโดยพลการ
นางเรวดี ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ วาจางลูกจางชั่วคราวของโรงพยาบาล
ทํ าการต อ เติ ม โรงรถด า นหลั ง บ า นพั ก ราชการโดยไม ไ ด ข ออนุ ญ าตต อ คณะกรรมการบ า นพั ก ของ
โรงพยาบาล
พฤติกรรมเปนความผิดวินัย ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ ตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับ
การวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

ปากเปนภัย
นายทักษิณ ตํ าแหนงผูชวยทันตแพทย ขณะที่ทันตแพทยกํ าลังถอนฟน
ใหผูปวย ไดเรียกนายทักษิณมาชวยจับอุปกรณที่ใชถอนฟน ระหวางนั้นผูปวยเกิดอาการอยาก
อาเจียน จึงบอกนายทักษิณวา “มือ มือ” (หมายถึงใหนายทักษิณเอามือออกจากปากผูปวย)
แตนายทักษิณ กลับพูดวา “ก็มือซินอง จะใหเอาตีนทํ าหรือ” ทํ าใหผูปวยไมพอใจอยางมาก เมื่อ
ถอนฟนเสร็จแลวขณะที่ผูปวยกํ าลังจะกลับ นายทักษิณไดพูดจาในลักษณะขมขูหามมิใหเอาเรื่อง
พฤติกรรมเปนความผิดวินัย
ฐานไมสุภาพเรียบรอยตอประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษ
ภาคทัณฑ

กลัวสงไมทัน
นายสนับสนุน ตํ าแหนงนายชางเทคนิค ไดปลอมลายมือชื่อของผูบังคับ
บั ญ ชาในแบบประเมิ น บุ ค คลและผลงานเพื่ อ รั บ รองสั ด ส ว น/ผลการปฏิ บั ติ ง านในแบบประเมิ น
บุ ค คลและผลงานของตนเองที่ ข อประเมิ น เพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง ที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากผู  บั ง คั บ
บัญชาไปราชการ นายสนับสนุน ตองแกไขแบบประเมินบุคคลและผลงานหลายครั้งและตองรีบสง
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ถูกปลอมลายมือชื่อ กลับจากราชการและทราบเรื่องก็ไมไดคัดคานการกระทําดังกลาว
พฤติกรรมเปนความผิดวินยั
ฐานไมปฏิบตั ติ ามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ และฐานไมรกั ษาชือ่ เสียงและเกียรติศกั ดิข์ องตําแหนงหนาทีร่ าชการ โดยกระทําการอันไดชอื่ วาเปน
ผูป ระพฤติชวั่ ตามมาตรา 91 และมาตรา 98 วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 ไดรบั โทษลดขัน้ เงินเดือน จํานวน 1 ขัน้

ผิดคํ าพูด
นายพิบูล ตํ าแหนงนายชางอิเลคทรอนิกส เชาบานบุคคลภายนอกอยูอาศัย
และใชสิทธิของราชการเบิกคาเชาบาน ไดคางชํ าระคาบานเปนเวลา 2 เดือน ผูใหเชาติดตามทวงถาม
นายพิบูล ขอรองใหผูใหเชา ออกใบเสร็จรับเงินคาเชาบานใหกอน และรับปากวาเมื่อเบิกคาเชาบาน
ไดแลวจะนํ าเงินมาชํ าระ แตนายพิบูล ไมกระทํ าตามที่รับปากไว พรอมกับขอใหผูใหเชาออกใบเสร็จ
ใหอีก ผูใหเชาจึงรายงานพฤติกรรมตอผูบังคับบัญชา จากนั้นนายพิบูล จึงชํ าระคาเชาบานที่คางอยู
ทั้งหมด
พฤติกรรมเปนความผิดวินัย
ฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตํ าแหนงหนาที่ราชการ โดยกระทํ าการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษตัดเงินเดือน จํ านวน 5 %
เปนเวลา 1 เดือน

หาประโยชนใหตนเอง
นางสํ ารวย ตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค ไดลักเอาบัตรประจํ าตัวขาราชการของ
เพื่อนรวมงาน จํ านวน 2 คน พรอมกับปลอมลายมือชื่อของเพื่อนรวมงานดังกลาว ในเอกสาร
หลักฐานการขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณออมทรัพย
และปลอมลายมือชื่อผูอํ านวยการ
โรงพยาบาล ในคํ าขอกูเงินสามัญจากสหกรณ เมื่อถูกตรวจสอบพบไดรับสารภาพ และนํ าเงินมา
ชํ าระคืนพรอมบัตรประจํ าตัวขาราชการ โดยผูเสียหายทุกคนไมติดใจเอาความแตอยางใด
พฤติ ก รรมเปนความผิดวินัย
ฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตํ าแหนงหนาที่ราชการ โดยกระทํ าการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษลดขั้นเงินเดือนจํ านวน 1 ขั้น
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ผิดประเภท ( ไมรูหรือเจตนา ?)
นายเมืองชัย ตํ าแหนงผูอํ านวยการโรงพยาบาล ไดอยูเวรใหการรักษาผูปวย
ในชวงเวลา 16.30–0830 น. ในลักษณะรอใหคํ าปรึกษาโดยไมไดอยูปฏิบัติงานประจําอาคารที่พรอม
จะใหบริการผูปวยไดทันทวงที (ซึ่งจะไดคาตอบแทนในอัตรา 400 บาท ตอ 1 เวร ตามขอ 1.3(2)
แหงหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ) แตจากหลักฐานการเบิกคาตอบแทนการอยูเวร ในชวงเวลา
ดั ง กล า วกลั บ ขอเบิ ก ค า ตอบแทนในลั ก ษณะของการอยู  เ วรที่ พ ร อ มจะให บ ริ ก ารผู  ป  ว ยได ทั น ท ว งที
(ซึ่งจะไดคาตอบแทนในอัตรา 900 บาท ตอ 1 เวร ตามขอ 1.3(1) แหงหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การจายคาตอบแทนเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 )
ซึ่งจะตองขออนุมัติการเบิกคาตอบแทนตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งในการเบิกคาตอบแทน
ดังกลาว ในฐานะที่ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการโรงพยาบาล ยอมทราบและเขาใจระเบียบของทางราชการ
และควรรูวาการอยูเวรของตนอยูในลักษณะใด แตกลับขอเบิกคาตอบแทนการ อยูเวรที่ไมถูกตอง
พฤติกรรมเปนความผิดวินยั
ฐานไมตงั้ ใจปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเกิดผลดีแกทางราชการ
ฐานรายงานเท็จตอผูบ งั คับบัญชา และฐานไมรกั ษาชือ่ เสียงและเกียรติศกั ดิข์ องตําแหนงหนาทีร่ าชการ โดยกระทํา
การอันไดชอื่ วาเปนผูป ระพฤติชวั่ ตามมาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 98 วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรบั โทษตัดเงินเดือน จํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน

งานราษฎรสํ าคัญกวา
นายอุบล ตํ าแหนงนายแพทย
เปนเจาของไขผูปวยโรคเนื้องอกในรังไข
ขณะกํ าลังผาตัดผูปวยโรคเนื้องอกในรังไข ไดรับโทรศัพทใหไปทํ าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่งโดยดวน นายอุบล จึงทํ าการหามเลือดผูปวยที่กํ าลังผาตัดอยูโดยการจับเสนเลือดผูกไวและ
ใชผาซับเลือดอุดไวแลวรีบออกจากโรงพยาบาล เพื่อไปทํ าคลอดใหกับคนไขที่โรงพยาบาลเอกชน
ตอมา ปรากฏวาผูปวยโรคเนื้องอกในรังไข มีอาการไมดี ความดันโลหิตตํ่ าลง วัดได 80/60 mmHg
ชีพจรเตนเร็วขึ้น ประมาณ 100 ครั้ง/นาที ความเขมของเลือดตํ่ าลง ทีมผาตัดที่เฝาระวังอยูจึง
ตัดสินใจชวยเหลือผูปวย และมีแพทยของโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งมาชวยผาตัดผูปวย โดยทํ าการ
รักษาไดประมาณ 5-10 นาที นายอุบล ไดกลับเขามาที่หองผาตัด และผาตัดผูปวยรายนี้จนเสร็จ
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พฤติกรรมเปนความผิดวินัย ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ
เอาใจใสร ะมั ด ระวั ง รั ก ษาประโยชน ข องทางราชการและประมาทเลิ น เล อ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
และฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดมีคํ าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
จํ านวน 5% เปนเวลา 2 เดือน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาระดับโทษยังไม
เหมาะสมแกกรณีความผิด มีมติใหเพิ่มโทษเปนลดขั้นเงินเดือนจํ านวน 1 ขั้น

ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นางรอง ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ ไดเปดสถานพยาบาล และประกอบกิจการ
พยาบาล และประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดทํ าการรักษาโรคเด็กชายคนหนึ่ง ดวยการฉีดยาเขาที่
สะโพก ตอมาปรากฏวาเด็กชายคนนั้น มีอาการเดินผิดปกติ มารดาเด็กไดรองเรียนใหรับผิดชอบ
นางรอง ไดแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยรับผิดชอบบํ าบัดรักษาผูปวยจนสามารถเดินไดเกือบ
เปนปกติ และมารดาเด็กไมติดใจเอาความ แตตรวจพบวาสถานพยาบาลดังกลาวไมมีใบอนุญาต
และนางรอง ก็มิไดเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมแตอยางใด
และตอมาศาล
พิพากษาจํ าคุกและปรับ โทษจํ าคุกใหรอลงอาญาไว
พฤติกรรมเปนความผิดวินัย
ฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของตํ าแหนงหนาที่ราชการ โดยกระทํ าการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดรับโทษตัดเงินเดือน จํ านวน 5%
เปนเวลา 3 เดือน

กลุ  ม เสริ มสร า งวิ นั ยและระบบคุณธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1314, 0 2590 1417
โทรสาร 0 2591 8589

จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๔/๒๕๔๘
ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จุลสารขาววินัยและคุณธรรม จะนําเสนอกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย การลงโทษทางวินัย
การอุทธรณ รองทุกข ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนแนวทาง ขอพึงปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติของเจาหนาที่ของ
รัฐและผูสนใจสามารถเขาดูในเว็บไซดของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมและดาวนโหลด
ขอมูลไดที่ W.W.W.moph.go.th/discipline

กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
ปลาหมอตายเพราะปาก
นายถือตัว แพทยประจําโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง ไดออกตรวจผูปวยนอกอายุรกรรมและไดมีการ
สั่งยา Isordil 10 mg 1x2 ac (รับประทาน 1 เม็ด 2 เวลา กอนอาหาร) ใหกับผูปวยเมื่อผูปวยนําใบสั่งยามา
รับยากับเภสัชกร เมื่อเภสัชกรเห็นใบสั่งยาดังกลาว เห็นวายา Isordil ตามปกติแลวตองรับประทานหลัง
อาหาร เภสัชกรจึงไดเขียนบันทึกกลับมาเพื่อใหนายถือตัว ยืนยันการสั่งยาดังกลาววาใหผูปวยรับประทาน
กอนอาหารจริงหรือไม ซึ่งการเขียนใบสั่งยา นายถือตัว ไดเขียนในลักษณะชัดเจน อานงาย แตการที่เภสัชกร
ทวงติงมาก็เพื่อใหยืนยัน เนื่องจากนายถือตัว เคยจายยาชนิดเดียวกันใหคนไข แตกลับระบุใหรับประทาน
หลังอาหาร เพราะวายาดังกลาว หากรับประทานกอนอาหาร จะมีผลขางเคียง อาจเกิดอันตรายตอผูปวยได
การทวงติงดังกลาว ทําใหนายถือตัว เกิดความไมพึงพอใจเปนอยางมากและกลาวหาวาเภสัชกรกลั่นแกลง
ทวงติงการจายยาทําใหศักดิ์ศรีของแพทยไมเหลืออีกตอไป และตอวาเภสัชกรดวยเสียงอันดังวา “เภสัชกร
เฮงซวย เกงจริงทําไมไมสอบใหเปนหมอ” โดยไมฟงการชี้แจงของเภสัชกรแตอยางใด พรอมกับพูดดวย
ถอยคําที่ไมเหมาะสมอีกหลายประการ จากขอเท็จจริงที่ปรากฏทําใหทราบอีกวานายถือตัว มีพฤติกรรมชอบ
ดาวาคนไขที่รักษาที่โรงพยาบาล เคยถูกคนไขและญาติคนไขรองเรียนความประพฤติหลายครั้ง
พฤติการณของนายถือตัว เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมสุภาพเรียบรอย รักษาความ
สามัคคีตอผูรวมงาน ตามมาตรา ๙๓ และฐานไมใหการสงเคราะหประชาชนผูมารับบริการ ดวยความสุภาพ
เรียบรอย ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และไมมี
เหตุอันควรลดหยอนโทษ ผูวาราชการจังหวัดฯ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน
****เรื่องนี้สอนใหรูวา มีปากไวพูด แตเวลาพูดใหคิดกอนพูด****
/หึงมาก…
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หึงมากไปหนอย
นางสาวออนใจ ไดรองเรียนกลาวหา นายบุญหนัก วาเลนการพนัน กักขังหนวงเหนี่ยว
และทํารายรางกาย จากการสอบสวนขอเท็จจริงฟงไดวา ในกรณีเลนการพนันไมปรากฏขอเท็จจริงและ
พยานบุคคลวานายบุญหนัก ไดเลนการพนันตามที่รองเรียน สําหรับกรณีกักขังหนวงเหนี่ยวและทําราย
รางกายนั้น ปรากฏขอเท็จจริงวานายบุญหนัก และนางสาวออนใจ ไดคบหาและมีความสัมพันธ
เสมือนเปนสามีภรรยากัน ในวันที่เกิดเหตุนางสาวออนใจ ไดดื่มเบียรจนเมาไมไดสติ และตัดพอตอวา
นายบุญหนัก ดวยความหึงหวงวา นายบุญหนัก ไปติดพันหญิงอื่นและพยายามจะตีตัวออกหาง นายบุญ
หนัก พยายามอธิบายเหตุผลและชักแมนํ้าทั้งหา แตนางสาวออนใจ ก็ไมมีทาทีวาจะเขาใจ เปนเหตุให
นายบุญหนัก ทนไมไหว ดวยความโมโห จึงใชความหนักทั้งมือและเทา ประกอบกับแมไมมวยไทยทํา
รายรางกาย จนเปนเหตุใหนางสาวออนใจ ไดรับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล หนาอกและกรามดานซาย
บวมชํ้า นางสาวออนใจ จึงแจงความดําเนินคดีอาญากับนายบุญหนัก ตอมาศาลไดมีคําพิพากษาวานาย
บุญหนัก กระทําผิดฐานทํารายรางกายนางสาวออนใจ ใหลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษ
จําคุกใหรอการลงโทษ ๒ ป และคุมความประพฤติไว ๑ ป
พฤติการณของนายบุญหนัก เปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงฐานไมรักษาชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆอันชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูวาราชการจังหวัด มีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นายบุญหนัก จํานวน ๑ ขั้น
****เรื่องนี้สอนใหรูวาเพราะลงมือหนัก...หลักฐานเลยปรากฏ*****

เพราะวาเปนจักษุแพทย
มหาวิทยาลัยลานชาง ไดแจงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหพิจารณาดําเนิน
การทางวินัยนายพัน กรณีเมื่อครั้งเปนนักศึกษาแพทยประจําบานภาคจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยลานชาง
โดยนายพัน ไดนํากลองถายรูปภาพดิจิตอล ไปติดตั้งที่กระจกเหนือประตูหองของนางสาวหมวย ซึ่ง
เปนนักศึกษาแพทย ที่มีรูปรางอวบขาว เพื่อบันทึกภาพการทํากิจธุระสวนตัวในหองพัก ซึ่งนายพัน
ไดใหการยอมรับตอคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยลานชาง ตอมาสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดมอบหมายใหคณะบุคคลเดินทางไปสืบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว ขอเท็จจริงฟง
ไดวานายพัน ไดนํากลองถายรูปภาพระบบดิจิตอลและสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดไปติดตั้งที่
กระจกเหนือประตูหองของนางสาวหมวย ซึ่งเปนนักศึกษาแพทย เพื่อบันทึกภาพการทํากิจธุระสวนตัว
ในหองพัก แมจากการสืบสวนนั้นเห็นวาบริเวณหนาหองพักของนางสาวหมวย ไมสามารถที่จะติดตั้ง
กลองดังกลาวได แตนาเชื่อวานายพัน ไดนํากลองถายรูประบบดิจิตอลดังกลาวไปบันทึกภาพการ
ทํากิจสวนตัวภายในหองพักกอใหเกิดความอับอายแกนางสาวหมวย เปนอันมาก
/พฤติการณ…

-๓พฤติการณของนายพัน เปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงฐานไมรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควร
ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา ๑ เดือน แตมีเหตุลดหยอนโทษ เนื่องจากนายพัน ไมเคยกระทําผิด
วินัยมากอน และการกระทําผิดในครั้งนี้เปนการกระทําผิดครั้งแรกควรใหโอกาสในการแกไขปรับปรุง
ตนเองจึงลดโทษเปนภาคทัณฑ
*****เรื่องนี้สอนใหรูวาจักษุแพทย มีหนาที่รักษาตา ไมใชเอาตาไปแอบดูสาวขาวสวยหมวยอึ๋ม*****

สองขั้นเปนเหตุ
ในขณะพักกลางวันนายฟกทอง ไดออกไปรับประทานอาหารและดื่มสุรา จนมีอาการ
มึนเมา ขณะเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลไดพบนายวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาล นายฟก
ทอง ไดกลาวคําพูดหยาบคายหลายประการและพูดจาในลักษณะขูอาฆาตนายวัฒน สาเหตุเนื่องจากนาย
ฟกทอง ไมไดพิจารณาความดีความชอบพิเศษ ในขณะที่นายวัฒน ไดชี้แจงเหตุผลให นายฟกทอง
ฟงแลว แตนายฟกทองก็ไมยอมฟง เมื่อเห็นวาไมสามารถอธิบายเหตุผลใหนายฟกทอง เขาใจได
ผูอํานวยการ จึงเดินหลบออกไป
พฤติการณของนายฟกทอง เปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงฐานไมสุภาพ
เรียบรอย รักษาความสามัคคี และฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจึงสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนนายฟกทอง จํานวน ๕ % เปนเวลา ๑ เดือน
****เรื่องนี้สอนใหรูวาสองขั้น เขาไวใหคนทํางาน ไมไดใหคนเมา******

ปากเสีย
นางรักษ ไดรองเรียนพฤติกรรมของนายชิน กรณีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
นางรักษ ไดมารับบริการถอนฟน แตเนื่องจากฟนที่ถอนเปนฟนกรามซึ่งถอนยาก ทําใหทันตแพทยผู
ทําการถอนฟนไดเรียกนายชิน มาชวยเหลือในการถอนฟน ขณะที่กําลังถอนฟนนางรักษ เกิดอาการ
อยากอาเจียน จึงบอกนายชิน วา “ มือ..มือ..” (หมายความวา ขอใหหมอ เอามืออกจากปากกอน กําลัง
จะอาเจียน) แตนายชิน ไดพูดตอบกลับไปวา ”ก็มือซินอง จะใหเอาตีนทําฟนหรือไง” และทําการ
ถอนฟนตอไปจนเสร็จเรียบรอย การพูดดังกลาวของนายชิน แมเปนการพูดในลักษณะไมจริงจัง แตกอ
ใหเกิดความไมพึงพอใจเปนอยางมากตอนางรักษ และในขณะที่กําลังจะเดินทางกลับ นายชิน ไดเขามา
พูดในลักษณะขมขูมิใหเอาเรื่อง ที่ไดกลาวคําพูดไมเหมาะสมเชนนั้น แตนางรักษไมยอมและทําเรื่อง
รองเรียน ซึ่งภายหลังนายชิน ไดใหการยอมรับกับคณะกรรมการสอบสวนวาไดพูดดังกลาวจริง แตมิได
พูดจาขมขูนางรักษ แตอยางใด
/พฤติการณ…

-๔พฤติการณของนายชิน เปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมสุภาพเรียบรอยตอ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ มีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ
****เรื่องนี้สอนใหรูวา คนไขบอกวามือ..เฉยๆ อยางอื่นไมตอง*****

สัญญารับเงินพิเศษ
นายสังข ไดทําสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทยฯ ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดยใหสัญญาตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ไวกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงหนึ่ง โดยนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด เปนผูลงนามรับสัญญาดังกลาว ในระหวางสัญญามีผลใชบังคับ นายสังข ไดสมัครเปนแพทย
ทําหนาที่ตรวจสุขภาพผูสมัครทําประกันชีวิตของบริษัท AIA ตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๗ โดย
นายสังข เขาใจวาตามสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ผูใหสัญญาจะตองไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวในคลีนิค
หรือปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น ตอมาภายหลังเมื่อ นายสังข ถูกรอง
เรียนในเรื่องดังกลาว และรูวาไมสามารถกระทําดังกลาวได จึงไดลาออกจากการเปนแพทยตรวจ
สุขภาพผูสมัครทําประกันชีวิตของบริษัท AIA เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งหากไมมีผูใดรอง
เรียนนายสังข ก็คงจะรับเงินพิเศษตอไป และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได การกระทํา
ดังกลาวของนายสังข เปนการผิดสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษที่ไดทําสัญญาไว ตอมาสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ไดแจงใหนายสังข ทราบในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ วาการกระทําดังกลาว
เปนการผิดสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ หลังจากนั้นนายสังข จึงไดนําเงินมาชดใชคืนแกสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยรวมระยะเวลาที่ไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวทั้งสิ้น ๕๖ เดือน รวมเปนเงิน
พรอมเบี้ยปรับที่ไดชดใชคืนราชการทั้งหมด ๒,๐๑๓,๕๗๑.๒๕ บาท โดยนายสังข ไดนํามาชดใช
ใหครบเต็มจํานวนในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓
พฤติการณของนายสังข เปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงฐานไมรักษาชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการไมใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆอันไดชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
แตเนื่องจาก นายสังข ไมเคยไดรับโทษทางวินัยมากอน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ มีคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ
****เรื่องนี้สอนใหรูวาอยาตุกติก แกลงทําเปนไมรู****

ทิ้งแฟนไปหาทอม
นางสาวชมพูศรี ไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เปนเวลา ๗๒ วันโดยไมไดสงใบลา และไมไดแจงลวงหนา สาเหตุเกิดจากบิดา
/มารดา…

-๕มารดาของนางสาวชมพูศรี ตองการใหแตงงานกับนายรงค ซึ่งอยูบานใกลเคียงกัน แตนางสาวชมพูศรี
ไมยินยอม เนื่องจากนางสาวชมพูศรี คบหากับนางสาวโบ ซึ่งมีพฤติกรรมทําตัวแบบผูชาย ทําใหบิดา
มารดาของนางสาวกาญจนา ชมพูศรี ไมพึงพอใจและเขาใจวานางสาวชมพูศรี อาจถูกกระทําทาง
ไสยศาสตร จึงไดเชิญผูเกงกลาดานไสยศาสตรมาทําพิธีรักษาที่บาน เมื่อไมไดผล จึงพานางสาว
ชมพูศรีไปหมอหาเขมรทําการรักษา โดยหมอเขมรใชกําลังทํารายตามความเชื่อทางไสยศาสตร โดย
การใชนํ้ามนตราดและตองกินรากไมฝนผสมนํ้าและตองกินทุกวัน เมื่อกินแลวทําใหอาเจียนและถาย
ทอง จนสภาพรางกายทรุดโทรม นางสาวชมพูศรี ไดรองขอใหมารดา นํากลับมาบาน ญาติของนางสาว
ชมพูศรี พยายามที่จะใหแตงงานกับนายรงค แตนางสาวชมพูศรี ไดปฏิเสธ ทําใหบิดามารดาและญาติ
ไมพอใจเปนอยางมากและไลใหไปฆาตัวตาย ทําใหนางสาวชมพูศรี เสียใจเปนอันมาก จนมีสภาพจิต
ใจที่ยํ่าแย แตก็ยังไปปฏิบัติหนาที่ที่โรงพยาบาล ดวยความเสียสละและมีความสํานึกตอหนาที่ เมื่อมา
ทํางานญาติของนางสาวชมพูศรี และบรรดาเพื่อรวมงานที่ไมประสงคดี ไดเฝาติดตามพฤติกรรม และ
รายงานใหบิดามารดาและญาติของนางสาวชมพูศรี ทราบ จนทําใหนางสาวชมพูศรี เกิดความเครียด
สับสนและเกิดความอับอาย ประกอบกับจิตใจที่วาวุนและถูกบีบคั้นทําใหตัดสินใจ จะไมกลับไป
บานอีก เพื่อหนีใหพนจากสภาพเชนนั้น และไดเดินทางออกจากบานในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
ซึ่งเปนวันที่เริ่มไมมาปฏิบัติปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากนั้นไดเดินทางไปที่จังหวัดชุมพร ไปหา
นางสาวโบ และพักอยูกับญาติของนางสาวโบ ซึ่งตอมาพี่สาวของนางสาวโบ ไดพาไปหาสารวัตร
สืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองชุมพรโดยไดเลาความจริง และเหตุการณทั้งหมด และ
ขอใหสารวัตรสืบสวนอยาแจงทางบานวาอยูที่ไหน ขอใหแจงแตเพียงวานางสาวชมพูศรี ยังมีชีวิตอยู
ซึ่งทางสารวัตรสืบสวนฯ ไดรับทราบ พรอมแจงวาหากตองการจะใหติดตอทางบาน ใหแจงมาอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากที่พักที่จังหวัดชุมพรไมนาน บิดามารดาไดตามมาหาพรอมสารวัตรสืบสวน นางสาว
ชมพูศรี ขออยูกับเพื่อนที่จังหวัดชุมพรไปกอน ทําใหบิดามารดาของนางสาวชมพูศรี ไมพอใจเปน
อยางมาก ถึงกับจะเขามาทํารายตอหนาเจาหนาที่ตํารวจ หลังจากนั้นประมาณ ๒-๓ อาทิตย ทางบาน
ของนางสาวชมพูศรี ไดโทรศัพทมาบอกวาทางโรงพยาบาล ไดแจงวา ตองชดใชทุนเปนเงิน
๑๓๕,๐๐๐ บาท ทําใหนางชมพูศรี ตกใจและกลัดกลุมมากในปญหาที่เกิดขึ้นและประดังเขามา
จึงไดพยายามกินยาฆาตัวตายแตไมสําเร็จ หลังจากนั้นไดกลับมาทํางาน ทางผูบังคับบัญชาไดทราบ
ปญหาที่เกิดขึ้นจึงใหเขาทําการปรึกษาและรักษาทางสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลนิติจิตเวช หลายครั้ง
ซึ่งแพทยผูทําการรักษาเห็นควรใหพักรักษาตัวตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ – ๑๕ มีนาคม
๒๕๔๓ และกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกครั้งในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผลการพิจารณาดาน
การปฏิบัติงานของนางสาวชมพูศรี นั้น ปรากฏวาปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะอุตสาหะ เสียสละและ
มีความรับผิดชอบตอผูรวมงานและผูมาใชบริการดีมาก และปฏิบัติงานตอประชาชนผูมารับบริการ
ดวยดี ซึ่งเปนการแสดงถึงพฤติกรรมที่มิไดมีเจตนาหรือจงใจในการกระทําความผิดดังกลาว
/พฤติกรรม…

-๖พฤติการณของนางสาวชมพูศรี เปนการกระทําความวินัยไมรายแรงฐานไมปฏิบัติ
ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูวาราชการจังหวัด มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน จํานวน ๕ % เปนเวลา ๒ เดือน
****เรื่องนี้สอนใหรูวา รักผูชายพอแมไมวา..... แตรักทอม.. หาวาผีเขา*****

จับปลามาเลี้ยงนอง
นายเทพ กับพวก ไดรวมกันวิดนํ้าในหนองสาธารณเพื่อจับปลามาทําอาหารเพื่อจัด
เลี้ยงตอนรับนักเรียนพยาบาล เนื่องจากที่สถานีอนามัยไมมีเงินงบประมาณที่จะมาใชจายในสวนนี้
ซึ่งภายหลังไดถูกเจาหนาที่ตํารวจจับและฟองเปนคดีอาญาตอศาล และศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษ
จําคุก ๑ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอลงอาญาไว ๒ ป
พฤติการณ ของนายเทพ เปนการกระทําความวินัยไมรายแรงฐานไมรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดมีคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ
****เรื่องนี้สอนใหรูวาปลาในหนองสาธารณะหลวงเปนเจาของ******

นัง่ ขางวงไพ
นางเอี่ยม ไดมาตามนางภรณ ใหไปดูแลผูปวยที่บานซึ่งในขณะนั้นคนในบานกําลัง
ตั้งวงเลนไพอยางเมามัน ขณะกําลังดูแลผูปวยอยูนั้นไดมีชาย ๔ คน เขามาในบานพรอมแสดงตนเปน
เจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมทุกคนในบานและกลาวหาวานางภรณ รวมเลนการพนันไพแปดเกา ซึ่ง
นางภรณ ไดปฏิเสธขอกลาวหามาตลอด แตเนื่องจากนางภรณ อยูใกลชิดกับเหตุการณเลนการพนัน
ทางเจาหนาที่ตํารวจไมเชื่อและสงฟองตอศาล ภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษปรับนางภรณ
ในขอหาเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต
พฤติการณของนางภรณ เปนการกระทําความวินัยไมรายแรงฐานไมรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูวาราชการจังหวัด มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ %
เปนเวลา ๒ เดือน
*****เรื่องนี้สอนใหรูวา ไปดูแลคนปวย ไมใชไปนั่งขางวงไพ*****
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๔ , ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๘๙

จุลสารขาววินัยและคุณธรรม
ฉบับที่ 5/2548 ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 1314
--------------------------------

จุลสารวินัยและคุณธรรมฉบับนีเ้ ปนฉบับสงทายปเกา 2548 ตอนรับปใหม 2549 ชาว
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมจึงขอถือโอกาสนี้สงความสุขความหวังดีมายังผูอานทุก ๆ
ทาน ขอใหมีความสุข สดชื่น และสมหวังตลอดไป
สําหรับเนื้อหาของจุลสารฉบับยังคงนําเสนอกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย การลง
โทษทางวินัย การอุทธรณ และคดีปกครองที่นาสนใจ ซึ่งก็หนีไมพนเรื่องการปฏิบัติหนาที่ กับ
เรื่องความประพฤติทั่วไป แถมทายดวยยอคําสั่งคํารองศาลปกครองสูงสุดที่ 875/2547 ซึ่งได
อธิบายใหเหตุผลเรื่องสัญญารับทุนการศึกษา กับสัญญาคํ้าประกันสัญญารับทุนการศึกษา วา
เปนสัญญาประเภทใดเพราะเหตุใด หากจะตองฟองคดี จะตองฟองตอศาลใด คงจะทําใหผูอาน
ไดมองเห็นแนวคิดของศาลปกครองไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
อนึ่ง หากตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ติชม หรือมีขอสงสัยประการ
ใด กรุณาติดตอคณะผูจัดทําไดตามที่อยูขางตน หรือทางเวบไซต www.moph.go.th/ops/
discipline/ เชิญพบกับเนื้อหาในฉบับไดเลยครับ
@ พลอยฟาพลอยฝน โดนหางเลขไปดวย
นางทรัพยจาง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ประจําโรงพยาบาลรํ่ารวยทรัพย
จังหวัดนับแสน มีหนาที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินคาบริการทางการแพทยโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก นางเฉื่อยชา ลูกจางชั่วคราว ซึ่งทําหนาที่เก็บรักษาใบ
เสร็จรับเงิน เมื่อรับเงินประจําวันเสร็จแลวตองนําเงินสดพรอมตนขั้วสําเนาใบเสร็จรับเงินไป
มอบให นางสาวละเลย เจาพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกตองแลวลงนาม
กํากับที่ดานหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของแตละวัน จากนั้นจึงจะลงบัญชีนําเขาเปนเงิน
บํารุงของโรงพยาบาลและเก็บรักษาในตูนิรภัยหรือนําฝากธนาคารตามระเบียบของทางราชการ
ตอไป แตระหวางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2544 นางทรัพยจางนําสงเงินเพียงบางสวนที่
รับไวจากผูรับบริการพรอมกับกระดาษจดรายละเอียดการรับเงินเทาจํานวนที่นําเงินสงและไม
นําตนขั้วสําเนาใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อใหนางสาวละเลยตรวจสอบความถูกตอง และลงชื่อ
กํากับใบเสร็จรับเงินใบสุดทายของวันดานหลังตามระเบียบ ซึ่งนางสาวละเลยก็มิไดเรียกตนขั้ว
สําเนาใบเสร็จรับเงินจากนางทรัพยจางมาตรวจสอบตามหนาที่ รวมแลวนางทรัพยจางไมไดนํา
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สงเงินตามใบเสร็จรับเงินฉบับละ 30 บาท เลมละ 100 ฉบับ รวม 30 เลม เปนเงินรวมทั้งสิ้น
90,000 บาท ทั้งนี้ เงินทีเ่ บียดบังไปนางทรัพยจางอางวานําไปชวยเหลือบิดามารดา และภาย
หลังไดนําเงินทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยมาคืนใหกับทางราชการเรียบรอยแลว
การกระทําของ นางทรัพยจาง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการ ฐานจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทําใหทางราชการไดรบั ความเสีย
หายอยางรายแรง และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรค
สอง และมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลง
โทษไลออกจากราชการ
สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของรายอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่บกพรองก็ถูกลงโทษทางวินัย
ดวยเชนกัน กลาวคือ ตัดเงินเดือน นางสาวละเลย ที่ไมเรียกตนขั้วสําเนาใบเสร็จรับเงินมา
ตรวจสอบ จํานวน 5 % เปนเวลาสามเดือน ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ภาคทัณฑ นางสาวโชคราย หัวหนาฝายการเงินและพัสดุ ผูกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในฝายการเงินและพัสดุ ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตาม
มาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และลงโทษ
ภาคทัณฑ นายปลอยปละผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ นางปลอยปละ ที่ไมควบคุม กํากับ
ดูแล และไมจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปงบประมาณ ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ราชการ และฐานไมระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ ตามมาตรา 83 และมาตรา 84
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
@ อยากไดดี ตองทําดี อยาใชวิธีไมสะอาด
นายทะเยอทะยาน ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย ปฏิบัติงานที่สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอใจ รับผิดชอบงานการเจาหนาที่และไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการคณะ
กรรมการพิจารณาความดีความชอบ จังหวัดวุน วาย อยากไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ ( 1 ขั้น) จึงไปขอรองให นายปนปวน สาธารณสุขอําเภอใจ ใหเสนอชื่อตนเปนผู
สมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ตอนแรกขอรองไมสําเร็จเพราะนายปนปวนใจยัง
ใจแข็ง ตอมาเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของสาธารณสุขอําเภอใจ
ไมไดมีมติใหเสนอรายชื่อนายทะเยอทะยานเปนผูที่สมควรไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษครั้งนี้
ดวย นายทะเยอทะยานจึงไดพยายามขอรองนายปนปวนอีกครั้งจนนายปนปวนยอมแกไข
เปลี่ยนแปลงโดยเสนอรายชื่อใหนายทะเยอทะยานเปนผูที่สมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษแทนนางตกรอบซึ่งเปนหนึ่งในผูที่ไดการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาความดี
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ความชอบ ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ จนจังหวัดวุนวายมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายทะเยอทะยานสมดังความตองการ และเพื่อไมใหใครรูวาตัวเองไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ เมื่อไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแลว กอนสงคําสั่งไปใหโรงพยาบาลใจ
เบิกจายเงินเดือนอัตราใหม นายทะเยอทะยานซึ่งมีหนาที่ดําเนินการดังกลาวยังไดลบขอความ
วา “ขอ 8” ในบัญชีแนบทายคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของตนอันหมายถึงไดรับการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนกรณีพิเศษ ( 1 ขั้น) ออกไปอีกดวย
การกระทําของนายทะเยอทะยานเปนเรื่องที่ทําใหเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของ
ตนเอง กระทบตอขวัญและกําลังใจของเพื่อนรวมงาน ตลอดจนความเชื่อถือของระบบคุณธรรม
กรณีเปนกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ตามมาตรา 82 วรรค
หนึ่ง และฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิ
ใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลงโทษตัดเงินเดือน จํานวน 5 %
เปนเวลาหนึ่งเดือน
กรณีนี้มีขอสังเกตดังนี้
1. หากขอเท็จจริงไดความชัดเจนวา เปนการลงมือกระทําการแกไขดวยตนเอง
หรือมีการใหหรือรับวาจะใหประโยชนใด ๆ กับนายปนปวน กรณีอาจเขาขายเปนความผิดทาง
วินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. กรณีนี้ นายปนปวน สาธารณสุขอําเภอใจ เกษียณอายุกอนที่จะมีการดําเนิน
การทางวินัย
@ อยาไวใจทาง อยาวางใจคน จะจนใจเอง
นายยอดเซียน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เห็นวานางหนาซีด หัวหนาสถานี
อนามัยคนกันเอง ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหรวมกันเปนกรรมการเก็บรักษาเงินและลงนามสั่งจาย
เช็คไววางใจ มิไดปฏิบัติหนาที่หัวหนาสถานีอนามัยและกรรมการเก็บรักษาเงินประจําวันโดย
เครงครัด ไมตรวจสอบการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันและเช็คซึ่งเปนเอกสารแทนตัว
เงินอยางสมํ่าเสมอทุกวัน จึงแอบปลอมลายมือชื่อตนลงนามสั่งจายเช็คของสถานีอนามัย หลัง
จากปลอมลายมือชื่อถอนเงินไปใชจายสวนตัวสําเร็จและไมถูกธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อได
เปนเหตุให นายยอดเซียน รูสึกยามใจอาศัยโอกาสดังกลาวปลอมลายมือชื่อนางหนาซีดสั่งจาย
เช็คอีก 3 ครั้ง ในชวงเวลาไมถึงหนึ่งเดือน แลวนําเงินที่ไดไปใชประโยชนสวนตัว ทําใหทาง
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ราชการไดรับความเสียหายเปนเงิน 30,000 บาท นอกจากนี้ นายยอดเซียนยังไมจัดทํารายงาน
ทางการเงินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบอีกดวย
การกระทําของนายยอดเซียนเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนา
ที่ราชการ จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง และประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง
และมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
สําหรับนางหนาซีดถูกลงโทษตัดเงินเดือน จํานวน 5 % เปนเวลาสองเดือน
ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 83, และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
@ คิดใหดี กอนที่จะอุทธรณ
นางใจดี บุคลากรโรงพยาบาลมังกรแกว จังหวัดมังกรทอง มีหนาที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับงานการเจาหนาที่ของโรงพยาบาล มีพฤติกรรมในการทํางานดังนี้
กรณีที่ 1 หลอกลวง นางสาวหลงไหล พยาบาลเทคนิค ซึ่งมีความประสงคจะขอ
ยายจากหอผูปวยวิกฤติศัลยกรรม กลุมงานการพยาบาล ไปปฏิบัติงานที่หอผูปวยวิกฤติอายุรกรรม กลุมงานเดียวกัน เนื่องจากปรับตัวใหปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่อื่นในหอผูปวยเดียวกัน
ไมได โดย นางใจดี ไดให นางสงเสริม เจาพนักงานธุรการ โทรศัพทเรียก นางสาวหลงไหล มา
พบที่โตะทํางาน แนะนําการเขียนบันทึกขอยายและเสนอวาจะชวยพูดคุยกับผูใหญให พรอมกับ
ขอเงิน จํานวน 5,000 บาท เพื่อไปจัดการซื้อผาไหมเปนของขวัญตอบแทน นางเมตตาธรรม
หัวหนากลุมงานการพยาบาล ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหยายสถานที่ปฏิบัติงานภายในกลุม
งานการพยาบาล แต นางสาวหลงไหล ยังไมมีเงินขอผัดผอนไปอีกสองสามวัน ตอมา นางสาว
หลงไหล ไดไปพบพี่สาวแลวเลาเรื่องใหฟงพรอมทั้งขอยืมเงินและเดินทางพรอมกับพี่สาวและพี่
เขยนําเงินมามอบให นางใจดี ที่โรงพยาบาลมังกรทอง เมื่อเดินทางถึงโรงพยาบาลไดโทรศัพท
บอก นางใจดี ทราบ นางใจดี ไดนัดแนะให นางสาวหลงไหล นําเงินไปมอบใหที่หองนํ้าของ
โรงพยาบาลเดียวกัน นางสาวหลงไหล จึงนําเงินไปให นางใจดี ตามนัด ตอมาอีกประมาณ 1-2
เดือน นางสาวหลงไหล ไดรับอนุญาตใหยายไปปฏิบัติงานที่หอผูปวยศัลยกรรมทรวงอกและ
หลอดเลือดตามความประสงค
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กรณีที่ 2 นางหลงเชื่อ ลูกจางประจําตําแหนงผูชวยเหลือคนไข กลุมงานการ
พยาบาล ปฏิบัติงานหอผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวก ไดยื่นเรื่องขอยายไปปฏิบัติงานที่งานเวช
ระเบียน กลุมงานพัฒนาคุณภาพวิชาการ ตอมา นางหลงเชื่อ ไดทราบจาก นางเมตตาธรรม วา
ไมขัดของยินดีให นางหลงเชื่อ ไปปฏิบัติงานที่ใหมไดตามความประสงค ในคืนวันเดียวกัน
นางใจดี โทรศัพทแจงให นางหลงเชื่อ ทราบวาผูอํานวยการโรงพยาบาลมังกรทอง อนุญาตให
นางหลงเชื่อยายตามความประสงค พรอมกับแนะนําใหซื้อของขวัญใหผูอํานวยการโรงพยาบาล
มังกรทอง เพื่อเปนการขอบคุณ โดยให นางหลงเชื่อ นําเงินจํานวน 2,000 บาท ไปให นางใจดี
เปนผูจัดซื้อ สองสามวันตอมา นางหลงเชื่อ ไดนําเงินสด จํานวน 2,000 บาท ไปมอบให นาง
ยับยั้ง ซึ่งเปนพี่สาว เปนผูนําไปมอบให นางใจดี แทนตน แต นางยับยั้ง เห็นวาเปนเรื่องไม
เหมาะสมจึงไมนําเงินไปมอบให นางใจดี และไดเลาเรื่องให นางกรุณาธรรม ผูชวยหัวหนา
พยาบาลฟง เมื่อ นางกรุณาธรรม ทราบเรื่องก็ไดนําความไปเลาให นางเมตตาธรรม ฟง ทําให
นางเมตตาธรรม ไมพอใจ
หมายเหตุ กรณีนี้ผูวาราชการจังหวัดมังกรทองไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงแก นางใจดี และไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง
ฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นางใจดี จํานวน 1 ขั้น นางใจดี ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ตอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา ขอ
เท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ไดรับจากการสอบสวนของจังหวัดมังกรทองทั้งสองกรณีมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกัน มีนํ้าหนักนาเชื่อถือฟงไดวา นางใจดี หลอกลวงเอาเงินจากเจาหนาที่ทั้ง
สองรายจริง อุทธรณของ นางใจดี ฟงไมขึ้นทั้งสองประเด็น อนึ่ง พฤติการณของ นางใจดี ที่
อาศัยโอกาสจากการที่ตนปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่ แอบอางชื่อผูมีอํานาจไปหลอกลวงเอา
เงินเพื่อนขาราชการและลูกจาง เปนการแสวงหาประโยชนและสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น
โดยมิชอบ เปนการกระทําอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และมีลักษณะเปน
เรื่องในทํานองเดียวกับการเรียกรองเงินจากราษฎรเพื่อฝากเขาทํางาน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี
แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.3/ว.2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2538 เห็นวาเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ดังนั้น พฤติการณของ นางใจดี จึงถือวาเปนการกระทําอื่นใดอัน
ไดชื่อเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงแลว การที่จังหวัดมังกรทองลงโทษลดขั้นเงินเดือนนางใจดี
จํานวนหนึ่งขั้นจึงยังไมเหมาะสมกับกรณีความผิดและระดับโทษ มีมติใหเพิ่มโทษ นางใจดี
เปนปลดออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
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@ เรียกเงินฝากคนเขาเรียนพยาบาล
นายหลอกลวง พยาบาลเทคนิค ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลลูกหิน ไมมีหนาที่
เกีย่ วกับการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาล ไดเรียกเงินจาก นายหลงทางเพื่อ
ชวยเหลือให นางสาวสุดซื่อบุตรสาวของนายหลงทางใหเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรที่
วิทยาลัยพยาบาลหินออโดยอางวาตนเปนกรรมการที่วิทยาลัยพยาบาลหินออน นายหลงทาง
ไดจายเงินให นายหลอกลวง จํานวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 3 ตุลาคม 2543 จํานวน 10,000 บาท วัน
ที่ 5 กุมภาพันธ จํานวน 30,000 บาท วันที่ 16 มีนาคม จํานวน 17,500 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
57,500 บาท เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2544 นายหลงทาง ไดไปพบ นายหลอกลวง ที่โรงพยาบาล
หินกรวด เพื่อสอบถามความคืบหนา แต นายหลอกลวง บอกวาชวยไมได ตอมา นายหลงทาง
ไดไปพบนายหลอกลวง เพื่อขอเงินคืนเพียง 30,000 บาท เงินสวนที่เหลือยินดียกให แต นาย
หลอกลวง ปฏิเสธไมยอมคืนเงิน นายหลงทาง จึงไดไปรองเรียนตอผูอํานวยการโรงพยาบาล
หินกรวด หลังจากที่ผูวาราชการจังหวัดหินออนไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรงแก นายหลอกลวง แลว นายหลอกลวง ไดนําเงินไปคืนให นายหลงเชื่อ เมื่อวันที่ 11
มิถนุ ายน 2544 จํานวน 30,000 บาท คณะกรรมการสอบสวนวินัยไดเสนอความเห็นตอผูวา
ราชการจังหวัดหินออนวาสมควรลงโทษปลด นายหลอกลวง ออกจากราชการ ฐานกระทําผิด
วินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ซึ่งผูวาราชการจังหวัดหินออนไดลงโทษปลดนายหลอกลวง ออก
จากราชการ และไดรายงานการดําเนินการทางวินัยตอปลัดกระทรวงฯ ปลัดกระทรวงฯ ไดราย
งานตอ อ.ก.พ.กระทรวงฯ อ.ก.พ.กระทรวงฯไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการที่จังหวัดหินออน
ลงโทษปลด นายหลอกลวง ออกจากราชการ ยังไมเหมาะสมกับความผิด เนื่องจากตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.3/ว 2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2538 แจงความเห็นของ ก.พ.วา
การกระทําผิดวินัยกรณีเรียกและรับเงินจากผูสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกดวยวิธีตางๆ
ควรลงโทษผูกระทําผิดระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการคือลงโทษไลออกจาก
ราชการ เหตุอันควรปรานีใด ๆ ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ มีมติให
ใหเพิ่มโทษ นายหลอกลวง เปนไลออกจากราชการ
@ ถาผิดสัญญารับทุนไปศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข จะตองฟอง
ผูรับทุนศึกษากับผูคํ้าประกันทีศ่ าลไหน เพราะอะไร ?
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 875/2547 ความโดยสรุปวา
สัญญารับทุนเพื่อศึกษาวิชาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรระหวางสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผูฟองคดี กับ นาย ก. ผูรับทุน มีวัตถุประสงคแหงสัญญาคือ เมื่อผูรับทุนสําเร็จการ
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ศึกษาตามหลักสูตรแลวใหผูนั้นกลับเขารับราชการหรือเปนขาราชการหรือลูกจางตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในสัญญา เปนสัญญาที่มุงใหคูสัญญาเขารวมในการจัดทําบริการสาธารณะ
ของรัฐ สัญญารับทุนเพื่อเขารับการศึกษาวิชาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรจึงมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครอง ตามนัยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งการฟองคดีพิพาททางปกครองอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
ผู  ถู ก ฟ อ งคดี ไ ด ต กลงทํ าสั ญ ญาคํ้ าประกัน นาย ก. ผูไ ดรับทุนเพื่อศึกษาวิชา
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรซึ่งสัญญาดังกลาวไดกําหนดวา หากผูไดรับทุนปฏิบัติผิด
สัญญาที่ใหไวตอผูฟองคดีไมวาขอหนึ่งขอใด หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายดวย
ประการใด ๆ จนผูไดรับทุนตองชดใชเงินแกทางราชการหรือผูรับสัญญา ผูถูกฟองคดียินยอม
ชดใชเงินที่ตองชดใชดังกลาวแทนผูไดรับทุน ซึ่งกรณีลักษณะของสัญญาคํ้าประกันนั้นมีบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเปนสัญญาที่มีลักษณะเปนการเฉพาะของสัญญา
และเปนสัญญาทางแพง หากมีขอพิพาทเกิดขึ้นตามสัญญาดังกลาว คดียอมอยูในอํานาจการ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
อยางไรก็ตาม แมสัญญาคํ้าประกันดังกลาวจะมีลักษณะเปนสัญญาทางแพง แตโดยที่
มาตรา 680 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติใหผูตํ้าประกันตองผูกพันตนตอ
เจาหนี้เพื่อการชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น สัญญาคํ้าประกันดังกลาวจึงเปนสัญญา
อุปกรณของสัญญารับทุนเพื่อศึกษาวิชาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ประกอบกับตามคํา
วินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ 35/2547 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 วินิจฉัยวา เมื่อ
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาคํ้าประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองดวย การฟองคดีตามสัญญาผูไดรับทุนเพื่อศึกษาวิชาประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตรซึ่งเปนสัญญาทางปกครองอันเปนสัญญาหลักและผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันอัน
เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาหลักจะตองผูกพันตนตอเจาหนี้เพื่อการชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม
ชําระหนี้นั้นจึงตองยื่นฟองตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีสัญญาหลัก ผูฟ องคดียอมมีสิทธิฟอง
ผูคํ้าประกันมาพรอมกับการฟองผูไดรับทุนตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลปกครองมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใหผูไดรับทุนและผูคํ้าประกันชําระหนี้ที่ผูไดรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาที่
ใหไวตอผูฟองคดี หรือยื่นฟองผูคํ้าประกันในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
และศาลปกครองยอมมีอํานาจรับคําฟองในสวนนี้ของผูคํ้าประกันไวพิจารณาดวยได
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