จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2549
ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ ขอนําเสนอกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย และการ
ลงโทษทางวินัยแกขาราชการและลูกจางประจํา รวมทั้งความรูตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย
1. ความผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว

เกือบติดคุก
นางรวย ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง กลาวคือ
คนหางานไดรองทุกขวาไดสมัครไปทํางานประเทศสวีเดน กับนางรวย ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 5 ซึ่งรับสมัครคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยใชสถานีอนามัยเปนสถานที่ในการติดตอรับ
สมัครงานโดยผิดกฎหมาย พนักงานอัยการไดเปนโจทกฟองนางรวย ในขอหาความผิดตอกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองแรงงานและความผิดฐานฉอโกง ตอศาลจังหวัด จําเลยไดใหการรับสารภาพตอศาล
และศาลพิพากษาความสรุปวาเมื่อตนเดือนเมษายน 2543 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 นางรวยไดจัดหางาน
ใหแกคนงานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศโดยเรียกและรับเงินคาบริการจากคนหางานโดยไมไดรับ
อนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย และไดหลอกลวงประชาชน
จํานวน 6 คน ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จวาสามารถติดตอและจัดสงผูเสียหายทั้งหกไปทํางานยัง
ประเทศสวีเดนได แตผูเสียหายทั้งหกจะตองเสียคาใชจายและคาบริการเปนเงินคนละ 3,000 บาท ซึ่งความ
จริงแลวไมสามารถจัดสงและไมมีเจตนาจัดสงผูเสียหายทั้งหกไปทํางานยังประเทศสวีเดนแตอยางใด และ
โดยการหลอกลวงของนางรวยดังกลาวทําใหผูเสียหายทั้งหกหลงเชื่อวาเปนความจริง จึงไดสมัครไปทํางานยัง
ประเทศสวีเดน กับนางรวยและไดจายเงินใหไปคนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 18,000 บาท อันเปนการ
กระทําความผิดฐานฉอโกง จึงพิพากษาวานางรวย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน จําคุก 3 ป และปรับ 60,000 บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปน
ประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหก่งึ หนึ่ง คงจําคุก 1 ป 6 เดือน และปรับ 30,000 บาท
และไมปรากฏวาจําเลยเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงใหรอการลงโทษจําคุกไว 2 ป ใหจําเลยคืนหรือใชราคา
ทรัพยจํานวน 18,000 บาท แกผูเสียหาย
พฤติกรรมดังกลาวของนางรวย เปนความผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน
และเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปน
ผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัด
จึงมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นางรวย จํานวน 1 ขั้น และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวา
การลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
/เพราะเฉย…
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เพราะเฉยจึงไดใจ
นายหื่น ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 4 ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง กลาวคือ
นายหื่น ปฏิบัติงานอยูที่เดียวกันกับนางสาวสวย ซึ่งเปนเพื่อนรวมงาน ปรากฏวานายหื่นไดกระทําการละเมิด
สิทธิทางรางกายและจิตใจนางสาวสวย หลายครั้งหลายคราว คือ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2543 เวลา 22.30 น.
ขณะที่นางสาวสวย กําลังลางจานอยูในหองนํ้าที่ทํางาน นายหื่น ไดเขาไปในหองนํ้าและปดประตูแลวลวนลาม
วันที่ 7 มกราคม 2544 เวลาประมาณ 23.00 น. ในงานเลี้ยงปใหมของกลุมงานที่รานอาหาร นางสาวสวยได
เขาหองนํ้าและในขณะเดินกลับ นายหื่นไดดึงตัวไวและพยายามใชกําลังบังคับหอมแกม และตอจากนั้นเปน
ตนมา นายหื่น ก็จะพยายามตีสนิทและกระทําการลวนลามโดยอาศัยโอกาสที่นางสาวสวย กําลังปฏิบัติหนาที่
เชน ในขณะปฏิบัติงานหรือขณะออกจากเวรนอกเวลา นายหื่น ก็จะอาศัยโอกาสที่อยูสองตอสอง ใชกําลัง
ดึงตัวหรือฉุดกระชากนางสาวสวย เขาไปในหองนํ้าหญิงหรือเขาไปในหองทํางานที่ไมมีคน แลวพยายาม
ลวนลามกอดจูบ นางสาวสวยไดดิ้นรนขัดขืนโดยการนั่งงอตัวลงกมหนาชิดเขาแลวพยายามพูดดีดวยจน
นายหื่นหยุดลวนลาม หรือในขณะที่นางสาวสวยนั่งทํางานและใชมือทั้งสองขางทํางานอยู นายหื่น ไดเขามา
พูดคุยและโฉบหอมแกมโดยที่นางสาวสวยไมทันระวังตัว นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม ฉวยโอกาสเขาแตะเนื้อ
ตองตัว ตีกนบาง แตะไหลบาง แทบทุกครั้งที่เดินผาน เมื่อถูกกระทําดังกลาวนางสาวสวยไดพูดตอวาไมให
กระทําพฤติกรรมเชนนั้นกับตน และบอกดวยวาตนไมชอบ และพยายามพูดดีดวยเพื่อเอาตัวรอดในลักษณะ
ใชไมนวมและพยายามขมอารมณไวไมโวยวาย จนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2544 ขณะนั่งทํางานอยู นางสาว
สวยไดพูดแนะนํานายหื่น เกี่ยวกับการสองกลองจุลทรรศนดูสไลดนับเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวโดยใหนับ
แยกจํานวนกัน แลวทั้งคูพูดโตตอบกันไปมาในลักษณะประชดประชันกัน ซึ่งตามปกติก็จะพูดกระแนะกระแหน
กันเปนประจําอยูแลว แตครั้งนี้นายหื่น รูสึกมีอารมณโกรธ และอางวานางสาวสวย ดูถูกตนดวยคําพูดวา
“ทําสไลดแคนี้ไมไดจะทําอะไรกิน” นายหื่นจึงใชกําปนซายชกไปที่ไหลขวาของนางสาวสวย ซึ่งนั่งอยูหาง
ประมาณหนึ่งชวงแขน เซไปเล็กนอย นายหื่น ลุกขึ้นทําทาจะเขาไปชกอีก แตมีคนเขาหามไวเสียกอน
นางสาวสวย ไดตอวานายหื่นวาทําอยางนี้ไมดีและรูสึกโกรธ เสียใจ และนํ้าตาซึม แตแกลงทํางานตอทั้งที่
ดูสไลดไมรูเรื่อง ตอมาโรงพยาบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นายหื่น ไดยอมรับสารภาพวา
ตนไดชกนางสาวสวยและยอมรับวาตนไดทําการลวนลามนางสาวสวยตามที่ถูกกลาวหาจริงโดยอางวานางสาว
สวย หนาตานารัก แตเปนการหยอกลอไมไดคิดอะไรเกินเลย ที่กระทําหลายครั้งเพราะนางสาวสวย เปนคน
ไมถือตัวและไมทราบวานางสาวสวยชอบตนดวยหรือเปลา เพราะนางสาวสวย เปนคนเฉยจนดูไมออกวาเปน
คนอยางไร
พฤติกรรมดังกลาวของนายหื่น เปนความผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมรักษาความสามัคคีในระหวาง
ขาราชการดวยกัน และฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
มิใหเสื่อมเสียโดยกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา 93 และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัดจึงไดมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนายหื่น
จํานวน 5% เปนเวลา 2 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น
เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
/คิดถึง…
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คิดถึงตอนเที่ยงคืน
นายเมา ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 3 ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง กลาวคือ
นายเมา และนางสาวดวงใจ พักอาศัยอยูในบานพักของโรงพยาบาลชุมชนเดียวกัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2544 เวลา 23.30 น. นายเมา มีอาการเมาสุราจนไมสามารถครองสติไดและไดใชเทาพังประตูบานพักของ
นางสาวดวงใจ ตําแหนงพยาบาลเทคนิค 5 ซึ่งเปนบานพักที่อยูภายในโรงพยาบาลโดยขณะนั้นนางสาวดวงใจ
พักอยูบานพักชั้นลางเพียงคนเดียว นายเมา พยายามที่จะเขาไปหานางสาวดวงใจ นางสาวดวงใจ จึงโทรศัพท
เรียกยามและเจาหนาที่ใหมานําตัวนายเมา ออกไป โดยนายเมา อยูในอาการมึนเมาและบอกกับยามวา
“จะมาคุยกับเขา” ซึ่งการกระทําครั้งนี้ของนายเมา สรางความตกใจใหแกนางสาวดวงใจ และทําใหกลอนประตู
บานพักของทางราชการเสียหาย ทั้งนี้ นายเมา ไดใหการรับสารภาพวาตนไดกระทําความผิดดังกลาวจริง
เนื่องจากตนขาดสติ
พฤติกรรมดังกลาวของนายเมา เปนความผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและ
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัด
จึงมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนายเมา จํานวน 5 % เปนเวลา 3 เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
2. ความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง

ติดคุกเพราะ เอ.ที.เอ็ม.
นายลักษณ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กลาวคือ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ศาลจังหวัดไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 9762/2544 วันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2544 คดีที่พนักงานอัยการจังหวัดเปนโจทกฟองนายลักษณ เปนจําเลย ในขอหาลักทรัพย
ของนางสาวจันทร ไปโดยทุจริต ซึ่งเปนกระเปาเงินภายในกระเปามีเงินสดจํานวน 800 บาท บัตรประจํา
ตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถยนตตลอดชีพ บัตร เอ.ที.เอ็ม. ของธนาคารกรุงไทย จํากัด บัตร เอ.ที.เอ็ม.
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด และภายหลังเกิดเหตุ นายลักษณ ไดนําบัตร เอ.ที.เอ็ม.ทั้งสองใบดังกลาว
ไปถอนเงินจากเครื่องจายเงินอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย จํากัด เปนเงินจํานวน 10,030 บาท หรือ
มิฉะนั้นในวันเดียวภายหลังเกิดเหตุลักทรัพยแลว นายลักษณ รับเอาบัตร เอ.ที.เอ็ม. ทั้งสองใบไปไวโดย
ประการใดแลวชวยพาเอาไปเสียชวยซอนเรนซึ่งทรัพยดังกลาวโดยรูอยูแลววาเปนทรัพยที่ไดมาโดยการ
กระทําความผิดฐานลักทรัพย เหตุเกิดเมื่อครั้งนายลักษณ ปฏิบัติราชการอยูที่โรงพยาบาลชุมชนโดยศาล
ฎีกาไดมีคําพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลอุทธรณที่ใหยกฟองนายลักษณ และพิพากษาแกเปนวา
นายลักษณ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ฐานลักทรัพย ลงโทษจําคุก จํานวน 2 ป
พฤติกรรมของนายลักษณ ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัดจึงมี
คําสั่งลงโทษปลดนายลักษณ ออกจากราชการ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการ
ลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
/ขายยาบา…
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ขายยาบาหวังวาจะรวย
นางรวยลัด ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5 ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กลาวคือ เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2545 เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุม นายปด ขอหาจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน
50 เม็ด นายปด ไดใหการซัดทอดวาไดซื้อมาจากนางรวยลัด และสามี คือ จาสิบตํารวจดํา (อดีตขาราชการ
ตํารวจ) เจาหนาที่ตํารวจจึงไดทาการวางแผนจั
ํ
บกุม โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2545 ไดโทรศัพทติดตอขอซื้อ
ยาบา ไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือของนางรวยลัด หมายเลข 0 9XXX XXXX และนัดสงมอบยาบาบริเวณ
ขางโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอ และเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. เจาหนาที่ตํารวจไดทําการตรวจคนรถยนต
ที่จาสิบตํารวจดํา เปนผูขับ และนางรวยลัด นั่งมาดวย ในขณะที่เจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมและเปดประตู
รถยนตทางดานที่นางรวยลัด นั่งอยู นางรวยลัด ไดลุกขยับไปนั่งทับบริเวณที่วางเมทแอมเฟตามีนและไมยอม
ลงจากรถยนต เมื่อคนภายในรถพบวามีเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) ลักษณะกลมแบน บรรจุในถุงพลาสติกสีฟา
จํานวน 190 เม็ด วางอยูขางที่ดึงเบรคมือภายในรถดานซายและโทรศัพทมือถือ หมายเลข 0 9XXX XXXX
เจาหนาที่ตํารวจจึงจับกุม จาสิบตํารวจดํา และนางรวยลัด ดําเนินคดีอาญาในขอหารวมกันมีเมทแอมเฟตามีน
ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตอมาพนักงานอัยการไดฟองนางรวยลัด และสามี เปนจําเลยตอศาลจังหวัด
จาสิบตํารวจดํา จําเลยที่ 1 ใหการรับสารภาพ สวนนางรวยลัด จําเลยที่ 2 ใหการปฏิเสธ ศาลจังหวัดไดมี
คําพิพากษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 วานางรวยลัด มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 15 , 66 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจําคุก 7 ป
พฤติกรรมดังกลาวของนางรวยลัด เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางราย
แรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดจึงไดมีคําสั่ง
ลงโทษไลนางรวยลัด ออกจากราชการ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษ
ดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว

เพลงที่ชื่นชอบ
นายรอน ลูกจางประจํา ตําแหนงยามของโรงพยาบาลชุมชน ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
กลาวคือนายรอน และนายเซ็ง ปฏิบัติงานอยูที่โรงพยาบาลชุมชนเดียวกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546
เวลาเย็น นายเซ็ง และนายรอน ไดไปรวมงานเลี้ยงตอนรับและเลี้ยงสงเจาหนาที่ของโรงพยาบาลซึ่งจัดขึ้น
ที่หอประชุมโรงเรียนประจําอําเภอ ในงานไดมีการเปดเพลงคาราโอเกะรองเพลงกัน ตอมาเวลาประมาณ
23.00 น. ผูมารวมงานตางทะยอยกันกลับบาน และระหวางงานใกลเลิก เวลาประมาณ 24.00 น. นายรอน
ไดขอรองเพลงประมาณ 3 เพลง เมื่อรองถึงเพลงที่ 3 ซึ่งเปนเพลงที่นายรอน ชื่นชอบ นายเซ็ง ไดตะโกน
บอกวาเพลงไมดี ใหเปลี่ยนเพลง เมื่อเพลงถูกเปลี่ยน นายรอน รูสึกโมโหและเดินออกจากบริเวณที่รองเพลง
เมื่องานเลี้ยงเลิกหลังจากเก็บของแลว เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. (วันที่ 31 พฤษภาคม 2546) นายเซ็ง
ไดขับรถจักรยานยนตกลับไปที่บานพัก และนายรอน ไดขับรถตามไปที่บานของนายเซ็ง แลวเกิดการตอวา
และโตเถียงกันในเรื่องที่รองเพลงในงานเลี้ยง นายรอน จึงลวงเอาอาวุธปนที่พกติดตัว ยิงไปที่นายเซ็ง จํานวน
2 นัด จากนั้นก็มีการกอดปลํ้ากันและบุคคลทั้งสองลมลง นายรอน จึงใชปนยิงนายเซ็ง อีกจํานวน 2 นัด จาก
นั้นนายรอน ไดหลบหนีไปและทิ้งปนลงขางทาง ตอมาไดมีผูนํานายเซ็ง ไปสงโรงพยาบาลและไดถึงแกความ
/ตาย…

-5ตายในเวลาตอมา ตอมาวันที่ 5 มิถุนายน 2546 นายรอน ไดเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวนและรับสารภาพ
ทุกขอกลาวหา ผลการชันสูตรพลิกศพของนายเซ็ง พบวามีบาดแผลที่บริเวณหนาอกดานหนา 3 แหง ดาน
หลัง 2 แหง พบหัวกระสุนปนฝงอยู จํานวน 1 ลูก และสาเหตุการตายเนื่องจากถูกยิงผานหัวใจซึ่งเปนอวัยวะ
สําคัญ พนักงานสอบสวนไดสอบสวนพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรสั่งฟองนายรอน ในความผิดทางอาญา
ฐานฆาผูอื่นตายโดยเจตนา และมีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต และพา
อาวุธปนไปในเมือง หมูบาน ทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต ในระหวางที่ถูกดําเนินคดี นายรอน ไดถูก
ควบคุมตัวและฝากขังไวที่เรือนจําจังหวัดตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2546 และตอมาศาลจังหวัดไดมีคําพิพากษา
ลงโทษจําคุกนายรอน รวม 10 ป 9 เดือน และคดีอาญาถึงที่สุด
พฤติกรรมดังกลาวของนายรอน เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรงตามขอ 46 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537
และจังหวัดไดมีคําสั่งลงโทษไลนายรอน ออกจากราชการ ตอมานายรอน ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอ
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณของนายรอน
3. ความผิดวินัยฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

อยากจะรูวาใครแอบอาง
นางสาวเงียบ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง กลาวคือ เมื่อป
2546 ผูบริหารของโรงพยาบาลไดรับทราบวามีการเรียกเงินจากผูที่สมัครเพื่อคัดเลือกเขาทํางานเปน
ลูกจางชั่วคราวของโรงพยาบาลโดยมีการติดตอกับผูถูกเรียกเงินทางโทรศัพทเพื่อขอรับเงินโดยอางชื่อ
ของนางสาวเงียบซึ่งปฏิบัติงานอยูที่ฝายการเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ดังนั้น จึงไดวางแผนรวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อลอจับผูที่เรียกรับเงินจากผูสมัครเขาทํางาน โดยการลอจับดังกลาวไดใหผูถูกเรียก
รับเงินโทรศัพทนัดใหนางสาวเงียบ มารับเงิน และนางสาวเงียบ ไดสอบถามทางโทรศัพทวาเปนเงินคา
อะไร ผูถูกเรียกรับเงินจึงบอกไปวาเปนเงินคาเขางานโดยฝากเอาไปใหนางสมศรี ซึ่งมีอาชีพคาขาย ตอมา
นางสาวเงียบ ก็ไดมาตามที่นัดไวและรับเงินไปจากผูถูกเรียกรับเงิน จํานวน 4,000 บาท จากนั้นเจาหนาที่
ตํารวจก็เขาทําการจับกุมนางสาวเงียบ นางสาวเงียบไดใหการปฏิเสธขอกลาวหาโดยใหการวาตนอยากรู
ความจริงวาใครเปนผูแอบอางใชชื่อของตนไปเรียกรับเงินจากผูสมัครเขาทํางาน ตนจึงรับเงินไวเพื่อ
ตรวจสอบใหรูความจริง ซึ่งตอมาสํานักงานอัยการจังหวัดไดมีคําสั่งไมฟองนางสาวเงียบและผูวาราชการ
จังหวัดเห็นชอบดวย
พฤติกรรมดังกลาวของนางสาวเงียบ ที่ทราบวามีผูแอบอางชื่อของตนไปเรียกเงินจากผูสมัคร
สอบและไดรับมอบเงินไวจากผูที่ถูกเรียกรับเงิน เพื่อจะทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเอง โดยไมได
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบกอน ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ เปนการกระทําผิด
วินัยไมรายแรง ฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 91 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดจึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ และ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับ
โทษแลว
/4. ความผิด…

-64. ความผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ

นอยใจผูบริหาร
นายนอย ตําแหนงนายแพทย 6 ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง กลาวคือ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2547 นายนอย ไมมาปฏิบัติราชการและไมไดยื่นใบลาตามระเบียบวาดวยการลาแตประการใด ทําใหผูปวย
ที่นัดไวไมไดรับการผาตัด จนตองใหแพทยคนอื่นปฏิบัติหนาที่แทน และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลไดพยายาม
ติดตอทางโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานก็ไมสามารถติดตอไดแตประการใด ซึ่งนายนอย ใหการวาในวัน
ดังกลาวตนอยูที่บานและไดโทรศัพทมาที่ตึกผูปวย ไดถามอาการคนไขโดยมาตรวจเยี่ยมผูปวยแลว และตน
นอยใจผูบริหารของโรงพยาบาลที่ไมใหทํา Case off plate จึงไมยอมรับโทรศัพทที่ตามตัวดังกลาว
พฤติกรรมดังกลาวของนายนอย เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
มาตรา 92 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลจึงมีคําสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนั้น เหมาะสม
แกกรณีความผิดและระดับโทษแลว
5. ความผิดวินัยฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
และฐานไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ และฐานละทิ้งหนาที่ราชการ

ปลอยนํ้าทิ้งระวังจะทวมโรงพยาบาล
นายบุญ ลูกจางประจํา ตําแหนงยาม โรงพยาบาลชุมชน ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง กลาวคือ
นายบุญ ไดมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการและมีหนาที่ผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอในการใช
ภายในโรงพยาบาล และซอมแซมบํารุงรักษาระบบประปาใหใชงานไดตลอดเวลา นายบุญ ไดมาปมนํ้าประปา
ทิ้งไวแลวออกไปนอกเขตโรงพยาบาลในระหวางเวลาที่ปฏิบัติงานโดยกระทําเชนนี้บอยครั้งทําใหนํ้าประปา
ไหลทิ้งตลอดเวลาและทําใหเจาหนาที่ ผูปวย และญาติ ไมมีนํ้าใชในการอุปโภคและบริโภค และเมื่อวันที่ 12
มกราคม 2548 นายบุญ ไดปมนํ้าทิ้งไวจนถึงเชาของวันที่ 13 มกราคม 2548 นายบุญ อางวาตนปมนํ้าลืม
ทิ้งไว และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 หัวหนางานพัสดุและซอมบํารุง ไดรับแจงวานํ้าประปาไมไหลและได
แจงใหนายบุญ ทราบ ตอมาวันที่ 25 สิงหาคม 2547 หัวหนางานพัสดุและซอมบํารุง ไดจางบุคคลภายนอก
ขุดทอระบบประปาและแลวเสร็จในเวลา 17.30 น. และไดแจงใหนายบุญ ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อ
ทําการตอทอระบบประปาที่ชํารุดใหแลวเสร็จ แตนายบุญ ก็ไมขึ้นมาปฏิบัติงานเพื่อทําการตอทอประปา โดย
อางวาฝนตก ทําใหเจาหนาที่ ผูปวยและญาติ ไมมีนํ้าใช และตอมาวันที่ 26 สิงหาคม 2547 นายบุญ จึงมา
ดําเนินการตอทอประปาแลวเสร็จในเวลา 10.00 น.
พฤติกรรมดังกลาวของนายบุญ เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ฐานไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ และฐานละทิ้งหนาที่
ราชการ ตามขอ 31 และขอ 40 วรรคหนึ่ง แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 โรงพยาบาลชุมชนจึงไดมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นายบุญ จํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน

/6. ความผิด…

-76. ความผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

หนีหนี้เปนลาน
นายไป ตําแหนงเจาหนาที่รังสีการแพทย 4 ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กลาวคือ นายไป ไมได
มาปฏิบัติหนาที่ราชการที่กลุมงานรังสีวิทยา ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2546 เปนตนมาจนถึงปจจุบันโดยไม
กลับมาอีกเลย ทั้งนี้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2546 นายไป ไดโทรศัพทมาที่หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา แจงขอ
ลากิจดวน จํานวน 4 วัน ตั้งแตวันที่ 24-27 มิถุนายน 2546 หัวหนากลุมงานรังสีวิทยาไดแนะนําใหยื่นใบลากิจ
หลังจากเสร็จภาระกิจกลับมาแลว หลังจากนั้นนายไป ก็ไมไดมายื่นใบลากิจแตอยางใด การขาดราชการของ
นายไป ดังกลาว เชื่อวาเกิดจากนายไป มีปญหาเรื่องหนี้สิน โดยมีหนี้สินเกี่ยวกับการผอนชําระคารถยนต
สหกรณออมทรัพย และหนี้กับเพื่อนรวมงานและบุคคลภายนอก เปนจํานวนหลายลานบาท
พฤติกรรมดังกลาวของนายไป เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92 วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดจึงไดมีคําสั่งลงโทษไลนายทิ้ง ออกจากราชการ ตั้งแต
วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เปนตนไป และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาว
นั้น เหมาะสมแกกรณีความผิดและระดับโทษแลว

ยังไงก็ไลออกไมได
นายบุญทิ้ง ไดยื่นหนังสือลาออกจากราชการผานหัวหนากลุมงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่นตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เปนตนไป สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไดมีบันทึกลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544 รายงานผูวาราชการจังหวัดกรณีที่นายบุญทิ้ง ขอลา
ออกจากราชการดังกลาว ตอมาผูวาราชการจังหวัดไดมีหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544 ถึงนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด แจงวันออกจากราชการของนายบุญทิ้ง โดยผลของกฎหมายวาลาออกจากราชการในวันที่
24 พฤศจิกายน 2544 เปนตนไป เมื่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรับทราบวันออกจากราชการโดยผล
ของกฎหมายดังกลาวแลว จึงพบวาในระหวางวันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2544 นายบุญทิ้ง ไมไดลงเวลาปฏิบัติ
ราชการจึงแจงใหหัวหนากลุมงานตรวจสอบ และไดมีการรายงานเรื่องนี้ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทราบ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 วานายบุญทิ้ง ไมไดมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่ 1–23 พฤศจิกายน 2544
จริง ตอมาไดมกี ารดําเนินการทางวินัยแกนายบุญทิ้ง โดยผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ.2546 ลงโทษไลนายบุญทิ้ง ออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เปนตนไป กรณีกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยมีพฤติการณ
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 92 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวเมื่อนายบุญทิ้ง ยื่นแบบ
หนังสือขอลาออกจากราชการ ผานหัวหนากลุมงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เปนตนไป ผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายบุญทิ้ง ไดยื่นใบลาออกลวงหนา
/กอน…

-8กอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน และมิไดแสดงเหตุผลและความจําเปนพิเศษ จึงไมพิจารณาการลาออก
ของนายบุญทิ้ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก มิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออก
และมิไดมีคําสั่งยับยั้ง ดังนั้น จึงถือวานายบุญทิ้ง ออกจากราชการโดยผลของกฎหมายตั้งแตวันที่ 24
พฤศจิกายน 2544 ตามนัยขอ 3 วรรคสี่ แหงระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ.2536 ที่กําหนดไววา “หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอ
ลาออกนอยกวา 30 วัน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก
หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันยื่นเปนวันขอลาออก”
แมขอเท็จจริงจากการสอบสวนจะปรากฏวานายบุญทิ้ง มีพฤติการณนาเชื่อวามีเจตนาที่จะละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวา 15 วันจริง อันเขาขายเปนการทําผิดวินัยอยางรายแรง เมื่อนายบุญทิ้ง ไมเคยถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงไวกอนออกจากราชการ เพราะผูบังคับบัญชาเพิ่งทราบวานายบุญทิ้ง ไมไดมา
ปฏิบัติราชการเกินกวา 15 วัน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 แตนายบุญทิ้งไดออกจากราชการโดยผลของ
กฎหมายไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2544 เนื่องจากมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา “ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวน
กระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผู
บังคับบัญชาของผูนั้น…แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะ
ตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา 102 วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา …แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา ตามมาตรา 99 และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได
เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ…” จากขอกฎหมายดังกลาว กรณีที่จะดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแลวไดนั้นจะตองปรากฏขอเท็จจริงวาขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นตองถูกกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรงไวกอนออก
จากราชการ ดังนั้น เมื่อนายบุญทิ้งไมเคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงไวกอนออกจากราชการ
ผูบังคับบัญชาจึงไมอาจดําเนินการทางวินัยแกนายบุญทิ้งได การดําเนินการทางวินัยแกนายบุญทิ้งในกรณี
ดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย เห็นควรยกเลิกคําสั่งลงโทษไลนายบุญทิ้ง ออกจากราชการ และ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาเรื่องนี้ไดมีการรายงานเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 วานายบุญทิ้ง
ละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2544 อันเปนการรายงานภายหลังซึ่งผูนี้พนสภาพการเปน
ขาราชการไปแลว ยอมไมสามารถที่จะดําเนินการทางวินัยแกผูนี้ไดอีก จึงมีมติใหยกเลิกคําสั่งจังหวัดที่สั่ง
ลงโทษไลนายบุญทิ้ง ออกจากราชการ (กรณีนี้จะตองมีการรายงานระหวางวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2544)
จัดทําโดย

นายเสมอ กาฬภักดี นิติกร 7 ว ดานวินัย
นายสุภาพ ศิริไกรวัฒนาวงศ นิติกร 6 ดานวินัย
นายเกตุแกว แกวใส นิติกร 5
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1314, 0 2590 1417, 0 2590 2492
โทรสาร 0 2591 8589

