จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
ฉบับจะนาเสนอกรณีตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
การลงโทษทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้สนใจ
สามารถเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมและดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ที่ w.w.w.moph.go.th./ops/discipline/
กรณีตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
รับรองเท็จ
นางพนม ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ลงลายมือชื่อรับรองการเกิดในเอกสาร
ราชการ โดยรับรองว่าเด็กชายเอ และเด็กชายบี เป็นบุตรของนางวนิดา บุคคลสัญชาติไทยกับท้าว
ประจักษ์ บุคคลสัญชาติลาว และรับรองว่านางสาวซี และนางสาวดี เป็นบุตรของนางตะวัน บุคคล
สัญชาติไทย และนายหม่อง บุคคลสัญชาติเมียนม่า อีกทั้งยังรับรองว่าตนได้เป็นผู้ ทาคลอดให้กับนาง
ตะวัน แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่านางพนม ไม่ได้เป็นผู้ทาคลอดตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด และยัง
พบว่าเด็กชายเอ กับเด็กชายบี มิได้เป็นบุตรของนางวนิดาและท้าวประจักษ์ และนางสาวซี กับ
นางสาวดี มิได้เป็นบุตรของ นางตะวันกับนายหม่อง ตามที่ได้รับรองแต่อย่างใด และมีพฤติกรรม
การกระทาเช่นนี้อีกหลายครั้ง
พฤติก รรมของนางพนม เป็น การกระทาผิด วินัย ไม่ร้า ยแรงฐานไม่ป ฏิบัติหน้า ที่ใ ห้
เป็น ไปตามกฎหมาย กฎระเบีย บของทางราชการ ฐานไม่ถือ และปฏิบัติตามระเบีย บและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติ ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตน โดยกระทาอัน ได้ชื่อ ว่า เป็น ผู้ป ระพฤติชั่ว ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง มาตรา
๙๑ และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน จานวน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน

-๒อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า พฤติก ารณ์เ ช่น นี ้ส มควร
ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงให้ ผู้บังคับบัญ ชาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง
หมายเหตุ มูล กรณีใ นเรื่อ งนี้เ กิด ขึ้น ก่อ นพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
เพื่อความสะดวก
นายทุเรียน ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัย มีพฤติกรรม
เก็บรักษาเงิน สดของทางราชการ (เงินบารุง )ไว้กับตัว เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท อยู่เ สมอ บางครั้ง
ได้เก็บเงินสดไว้กับตัวเป็นเงินสูงถึง ๔๕,๐๐๐ บาท โดย นายทุเ รีย น อ้า งว่า ได้เ ก็บเงิ นสดไว้ที่
สถานีอ นามัย ไม่ไ ด้นาติด ตัว ไปด้ว ย ส่ว นสาเหตุก็เ พื่อ ความสะดวกในการใช้จ่า ยประจาเดือ น
เช่น ค่า น้าประปา ค่า ไฟฟ้า
ค่า โทรศัพ ท์ ค่า อยู่เ วรของเจ้า หน้า ที่ บางครั้ง ก็เ ป็น ค่า
ซ่อ มแซมสถานีอ นามัย เพราะหากนาเงินไปฝากธนาคาร เวลาจะใช้เ งิน ต้อ งเดินทางไปถอนที่
ธนาคารซึ่ง ตั้ง อยู่ห่า งสถานีอ นามัย มาก การเดิน ทางต้อ งใช้เ วลาเป็น ชั่ว โมงทาให้ไ ม่ส ะดวก
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยมีจานวนน้อย หากต้องเดินทางไปถอนเงินที่ธนาคาร
จะทาให้เสียเวลาในการบริการประชาชนผู้มารับบริการ
พฤติกรรมเป็นความผิด วินัย ไม่ร้า ยแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้า ที่ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบีย บของทางราชการ มติค ณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐ บาล และระเบีย บของทางราชการ
ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูก
ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
หมายเหตุ มูล กรณีใ นเรื่ อ งนี้เ กิด ขึ้น ก่อ นพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้

-๓คนอื่นอยู่แทน
นางสมศรี ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้ให้พี่สาวพักอาศัยในบ้านพัก
ราชการของตน ขณะที่นางสมศรี
ได้ไปพักอาศัย อยู่ที่บ้านอันเป็นกรรมสิทธิของตนเอง
ปรากฏว่าพี่สาว กลับนาบ้านพักราชการไปให้ผู้อื่นเช่า โดยที่นางสมศรี ไม่ทราบเรื่อง พฤติกรรม
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา
๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ถูกลงโทษภาคทัณฑ์
แค่พูดว่า “พี่จะเอาอย่างไรกับผม”
นายคามูล ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
บริห ารและเป็น ผู ้ช ่ว ยสาธารณสุข อ าเภอ ขณะปฏิบ ัต ิง านในส านัก งานได้ถ ูก นายภูเ วีย ง
สาธารณสุขอาเภอ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเรียกพบและว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการทางานที่พบความ
บกพร่องและแจ้งให้แก้ไข ทาให้นายคามูล เกิดความไม่พอใจ จึงพูดใส่หน้านายภูเวียงว่า “ พี่จะ
เอาอย่า งไรกับ ผม ” โดยมีเ จ้า หน้า ที่ที่นั่ง ปฏิบัติง านได้ยิน และเห็น เหตุก ารณ์ด้ว ยกัน หลายคน
พฤติกรรมเป็น ความผิดวินัย ไม่ร้า ยแรง ฐานไม่สุภ าพเรีย บร้อ ยระหว่า งข้า ราชการด้วยกัน ตาม
มาตรา ๘๒ (๗) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ถูก ลงโทษ
ภาคทัณฑ์
ขัดเจตนา
นางเรริน ตาแหน่งนักวิช าการสาธารณสุขชานาญการ (หัวหน้า สถานีอ นามัย ) รับ
ตัวนายเก่ง ผู้ถูกคุมประพฤติไว้เพื่อทางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เป็นเวลา ๒ เดือน
แต่นางเรริน มิไ ด้รายงานให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบ โดยนางเรริน ได้มอบหมายให้นายเก่งกวาดมูล
นกใต้ฝ้าเพดาน และตัดกิ่งไม้ ต่อมา ได้แนะนานายเก่ง ให้ว่า จ้างผู้อื่นมาทางานแทนเป็นเวลา ๖
วัน ในอัตราวันละ ๒๐๐ วัน โดยอ้า งว่า นายเก่ง ไม่ส ะดวกที่จะมาทางานบริการสังคม นายเก่ง
ได้ว่าจ้างนายกล้า อาสาสมัครสาธารณสุข ให้จัดหาคนมาทางานบริการสังคมแทนตน ซึ่งการ

-๔-

กระทาดังกล่าวเป็นการขัดกับเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายของการคุมประพฤติหลังจากเสร็จงาน
แล้ว นางเรริน ได้ล งชื ่อ รับ รองการปฏิบ ัต ิง านบริก ารสัง คมให้ก ับ นายเก่ง โดยนางเรริน มี
พฤติก รรมทานองนี้ม าหลายครั้ง แล้ว พฤติก ารณ์เ ป็น การกระทาความผิด วินัย ไม่ร้า ยแรง ฐาน
กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ถูกกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน
หมายเหตุ มูล กรณีใ นเรื ่อ งนี้เ กิด ขึ ้น ก่อ นพระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
เกินจาเป็น
นายตุลย์ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล มีพฤติกรรมสั่งยาและเบิกจ่ายยาให้กับ
ตนเองเกิน สัด ส่ว นแห่ง ความจาเป็น ในการรัก ษาพยาบาลหลายครั ้ง ระหว่า งปี ๒๕๔๕ ถึง ปี
๒๕๕๒ เช่น ยารักษาโรคความดัน ( Metoprolol (๑๐๐) ) เบิกจ่าย ๒๐ ครั้ง ครั้งละ ๕๐๐
เม็ด ยาแก้แ พ้อ ากาศ แก้ห วัด แก้คัน (Cetirzine) เบิก จ่า ยจานวน ๑๖ ครั้ง โดยในปี ๒๕๔๗
จานวน ๓๐๐ เม็ด ในปี ๒๕๔๘ จานวน ๒๐๐ เม็ด ในปี ๒๕๔๙ จานวน ๑,๒๐๐ เม็ด ในปี
๒๕๕๐ จานวน ๑,๒๐๐ เม็ด ในปี ๒๕๕๑ จานวน ๑,๗๐๐ เม็ด เป็น ต้น พฤติก ารณ์เ ป็น
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่ร าชการของตนเพื่อ หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือ ผู้อื่น ตามมาตรา ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญ ญั ติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ.๒๕๕๑
จังหวัดลงโทษภาคทัณฑ์
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจ ารณาเห็น ว่า พฤติก ารณ์ข องนายตุล ย์ ในฐานะ
ผู้บริหารของหน่วยงาน ต้อ งปฏิบัติเ ป็นตัวอย่า งที่ดีต่อ ผู้ใต้บังคับบัญ ชา การสั่งจ่า ยยาเกินความ
จาเป็นในการรักษาพยาบาลและเบิกจ่า ยค่า ยาจากทางราชการโดยไม่ถูกต้อ ง อาจทาให้เกิดข้อ
ครหาหรือสงสัยว่าจะนายาไปใช้ ในทางส่วนตัวที่มิได้นาไปใช้ รักษาพยาบาลตนเอง เช่น ยารักษา
โรคความดัน ( Metoprolol (๑๐๐) ) หากรับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ในเวลาเช้าและเย็น เดือน
หนึ่งรับประทานเพียง ๖๐ เม็ด แต่พบว่าบางครั้งมีการเบิกจ่ายถึงเดือนละ ๕๐๐ เม็ด หากมีการ

-๕ใช้ยาจริงก็จะมี ยาเหลือจานวนมาก เป็นการไม่ประหยัดเงินของทางราชการ มีมติให้เพิ่มโทษจาก
ภาคทัณ ฑ์ เป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือ น และเนื่อ งจากพฤติกรรมการกระทาผิดได้
เกิด ขึ้น ต่อ เนื่อ งตั ้ง แต่ปี ๒๕๔๕ เป็น ต้น มา ซึ่ง เกิด ก่อ น พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผ ลบังคับใช้ จึงให้เ พิ่มความผิดฐานอาศัย หรือ ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจ
หน้าที่ร าชการของตนไม่ว่า จะโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผู้อื่น ตาม
มาตรา ๘๒ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบ
มาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ถูกจับกุมจึงขาดราชการ
นางสาวมณีร ิน ทร์ ต าแหน่ง เจ้า พนัก งานเวชสถิต ิชานาญงาน ขอลากิจ ๓ วัน
(ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓ สิงหาคม ) และได้เดินทางไปต่างประเทศ ขณะอยู่ที่ ท่า อากาศยานใน
ต่า งประเทศ ได้ถ ูก เจ้า หน้า ที ่ศ ุล กากรตรวจพบยาเสพติด ประเภท ๑ น้าหนัก ประมาณ ๑
กิโ ลกรัม ในกระเป๋า เดินทาง จึง ถูก ควบคุม และดาเนินคดีใ นความผิด เกี่ย วกับยาเสพติด เมื่อ ได้
ตรวจร่างกายของนางสาวมณีรินทร์ พบว่ามีอาการป่วยเป็นวัณโรค สถานกักขังจึงปฏิเสธรับตัว
และส่ง นางมณีร ิน ทร์ เดิน ทางกลับ ถึง ประเทศไทย วัน ที่ ๒๙ สิง หาคม และได้ถูก ควบคุม ตัว
ระหว่างดาเนินคดีฐานมีย าเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง ณ ทัณ ฑสถานหญิงกลาง
กรุง เทพฯ จัง หวัด เห็น ว่า พฤติก ารณ์เ ป็น ความผิด วินัย อย่า งร้า ยแรง ฐานละทิ้ง หน้า ที่ร าชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและมีพฤติการณ์จงใจไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๓) และ
มาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ถูกลงโทษไล่ออก
จากราชการ
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นว่าตามที่นางสาวมณีรินทร์ ถูกลงโทษไล่
ออกจากราชการเหมาะสมแก่กรณีกระทาผิดแล้วแต่ อ้างฐานความผิดยัง ไม่ถูกต้อง คือกรณีมิใช่
ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน
โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตาม

-๖ระเบีย บของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือ น
พ.ศ.๒๕๕๑ เนื่อ งจากสาเหตุที่น างสาวมณีริน ทร์ ไม่ม าปฏิบัติห น้า ที่ร าชการติด ต่อ ในคราว
เดีย วกัน เป็น เวลาเกิน กว่า สิบ ห้า วัน นั ้น เพราะถูก จับ กุม และถูก คุม ขัง ตั ้ง แต่อ ยู ่ต ่า งประเทศ
เรื่อ ยมาจนถึง ถูก ดาเนิน คดีใ นประเทศไทย อัน เป็น เวลาต่อ เนื่อ งกัน จึง ถื อ ว่า มีเ หตุผ ลที่ทาให้
นางสาวมณีริน ทร์ ไม่ส ามารถมาปฏิบัติห น้า ที่ร าชการได้ พฤติก ารณ์จึง เป็นความผิด วินัย เพีย ง
ฐานประพฤติชั่ว อย่า งร้า ยแรง ตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เพียงฐานเดียว
คิดว่าได้
นายสมชาย นายสมศัก ดิ ์ นายสมช าติ และนางสมศรี ได้ร ับ แต่ง ตั ้ง ให้เ ป็น
คณะกรรมการเลือ กสรรบุค คลเป็นพนักงานราชการตาแหน่งนัก วิชาการสาธารณสุข ได้ทาการ
คัด เลือ กนางสาวสมหญิง ซึ ่ง มีว ุฒ ิว ิท ยาศาสตร์บ ัณ ฑิต สาขาวาริช ศาสตร์ มาเป็น พนัก งาน
ราชการตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งที่ข้อกาหนดคุณสมบัติในการคัดเ ลือกบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ง ไม่ไ ด้กาหนดให้บุค คลที่จ บปริญ ญาวิท ยาศาสตร์บัณ ฑิต สาขาวาริช ศาสตร์ (เกี่ย วกับ
ทรัพ ยากรน้าทางทะเล) สามารถดารงตาแหน่ง นัก วิช าการสาธารณสุข ได้ คณะกรรมการได้มี
หนัง สือ หารือ ไปยัง ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ ่ง ต่อ มาส านัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข ยืน ยัน ว่า คุณ วุฒ ิข องนายสาวสมหญิง ไม่อ าจใช้เ ป็น คุณ สมบัต ิเ ฉพาะต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขได้ พฤติ การณ์เ ป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ ่ง แห่ง
พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ว่า กล่า วตักเตือ นนายสมชาย นาย
สมศักดิ์ นายสมชาติ และนางสมศรี
รวบรวมโดย

นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์ นิติกรชานาญการ
นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชนื่ นิติกรชานาญการ
นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนิติกร
กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สป.สธ

