จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖
ตามทีจ่ ุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2556 ได้ลงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ
เบิกเงิน ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ความว่าไม่สามารถ
เบิกเงินได้อีกแล้วสาหรับการประชุมตัง้ แต่วันที่ 28
พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา เพราะมีพระราช
กฤษฎีกาเบีย้ ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2554 นัน้ ปรากฏว่าได้พมิ พ์ข้อความ
คลาดเคลื่อน ข้อความที่ถูกต้องคือ “ประกาศใช้บังคับใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ”
และทาให้ไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมสาหรับการประชุมตัง้ แต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
เป็นต้นมา จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี
กรณีตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
ดีน่ะที่ป่วย
นายสมจิตร ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานละทิง้ หน้าที่ราชการติดต่อ ในคราวเดียวกัน เกินกว่า
สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
นายสมจิตร ไ ด้ลงชื่อมาปฏิบัตริ าชการแต่ไม่อยู่ใน ห้อง
ทางานโดยไปนั่งอยู่ท่หี ้องสมุด ทั้งนี้ นายสมจิตร มีอาการ
ป่วยทางจิตเวช แพทย์ ผู้รักษาให้ความเห็นว่าเป็นโรคทาง
สมองอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้อย่างปกติ ซึ่งอาการป่วยอาจส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและคนรอบข้างได้ และอาการป่วยได้รุนแรงมากขึน้ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จิตเวช และเมื่อกลับมาปฏิบัตริ าชการได้ระยะหนึ่งก็ได้ขอลาออกจากราชการและได้รับ อนุญาต
แล้ว พฤติการณ์ของนายสมจิตร ดังกล่าว ยังไม่ถอื ว่าเป็นการ กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และได้สั่งยุตเิ รื่อง
/ใครเบี้ยวใคร...

-2ใครเบี้ยวใคร
นางเนียน ตาแหน่ง พยาบาลเทคนิ คชานาญงาน ได้จดทะเบียนสมรสกับ นายเอก ซึ่งป่วย
เป็นโรคไตวายเรื้อรังและการฟอกไตต้องสิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายสู ง โดยนายหนักซึ่งเป็นพี่ชายของ
นายเอก มาติดต่อและตกลงจ้างนางเนียน ให้จด
ทะเบียนสมรสกับนายเอกแต่เพียงในนาม เพื่อใช้สิทธิ
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในการฟอกไต โดยตกลงว่า ใน
วันจดทะเบียน สมรส จ่ายเงินให้นางเนียน จานวน
50,000 บาท และ หลังจดทะเบียนไปแล้วจะให้อีก
จานวน 50,000 บาท หลังจากนัน้ นางเนียน ได้นา
หลักฐานค่ารักษาพยาบาลของนายเอก ไปขอเบิกเงินจาก
ทางราชการตามสิทธิของคู่สมรสหลายครั้ง รวมเป็นเงิน
97,000 บาท แต่เงินที่ได้รับมานั้น นางเนียน ยึดไว้ยัง
ไม่ได้นาไปให้กับนายหนัก เพราะเห็นว่าค่าจ้างจดทะเบียนสมรสในส่วนหลัง จานวน 50,000
บาท นั้น นายหนัก ยังไม่ได้จ่ายให้กับตน นายหนัก เกิดความไม่พอใจจึงได้รอ้ งเรียนเรื่องนี้ขนึ้
พฤติก ารณ์ ของนางเนียน ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน กระทา
การอันได้ช่อื เป็นผู้ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85( 4) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ ปลดออก
จากราชการ และถูกดาเนินคดีอาญาอีกด้วย
สามีเนรคุณ
นายขุนเทพ ตาแหน่ง เจ้า พนักงานธุรการชานาญ
งาน ได้ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนา งสน ซึ่งเป็นคน
รักเก่าสมัยที่เรียน ปวส.ด้วยกัน โดยทัง้ คู่ได้ ไปเช่าพัก
นอนด้วยกันที่โรงแร มบ่อยครัง้ ทัง้ ที่แต่ละฝ่ายก็มี
สามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
และมีบุตร
อยู่แล้ว ทัง้ คู่ ยังคงติดต่อ และมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กันอีกหลายครั้ ง จนเกิดความแตกร้าววุ่นวายขึ้นใน
ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ นายขุนเทพ ได้เตะ ภรรยา คือ นางเรียม และได้ไล่ภรรยา
และลูกออกจากบ้าน โดยไม่ได้นกึ ถึงบุญคุณของนางเรียม ที่เคยให้เงินส่งเสียให้ตนเรียนจนจบ
ในระดับ ปวส.ทางบัญชี ส่วนนางสน นั้น ก็ทะเลาะตบตีกับสามีเป็นประจาจนเป็นที่เอือมระอา
ของเพื่อนบ้านและต้องหย่าขาดจากกันในที่สุด
/พฤติการณ์...

-3พฤติการณ์ของนายขุนเทพ ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน กระทา
การอันได้ช่อื เป็นผู้ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85( 4) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ
พี่หมดเงินแล้ว
นายชายรุจน์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
มีนางหญิงแก้ม เป็น ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ ว
ต่อมาได้ไป มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกั บนางสาวพลอย
โดยไปไหนมาไหนด้วยกั นเป็นประจา แต่ นายชายรุจน์
ก็ยังคงส่งเสีย เลีย้ งดูสง่ เงินให้แก่ภรรยา และบุตร ของตน
ใช้จ่ายตลอดเวลา ต่อมาภายหลัง ได้ทอดทิ้ งไม่ยอมส่งเสีย
เลีย้ งดูเพราะมีค่าใช้จ่ายอื่นทาให้รายได้จากเงินเดือน
ไม่พอใช้จ่าย เป็นเหตุให้นางหญิงแก้ม ภรรยาไม่พอใจและ
ได้ไปต่อว่าด่าทอ นายชายรุจน์ ที่บริเวณริมรั้วของที่ทางานถึง 2 ครัง้
พฤติการณ์ของ นายชายรุจน์ ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง ฐาน
ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
ตามมาตรา ๘๒ (๑๐) ประกอบมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือน จานวน ๕% เป็น
เวลา 1 เดือน
เวรประจาร้าน
นายชราธรณ์ ตาแหน่งนายแพทย์ชานาญ
การ ปฏิบัตหิ น้าที่แพทย์เวรรักษาพยาบาลนอกเวลา
ราชการ ขณะที่อยู่เวร นายชราธรณ์ กาลังตรวจ
รักษาคนไข้อยู่ท่คี ลินิกส่วนตัว เมื่อเวลา 9.00 น.
ปรากฏว่ามีคนไข้เด็กมาที่โรงพยาบาลชุมชนโดยมี
อาการปวดท้องข้างขวามาก และมีอาเจียรร่วมด้วย พยาบาลเวรได้โทรศัพท์แจ้งให้ นายชรา
ธรณ์ ทราบ และได้สั่งการรักษาทางโทรศัพท์ โดยสั่งให้พยาบาลให้นาเกลื
้ อ ฉีดยาแก้ปวด งด
อาหารและน้า พร้อมบอกว่าจะรีบมาดูอาการ ต่อมาคนไข้มีอาการปวดท้องมาก พยาบาลเวร
ได้โทรศัพท์แจ้งไปให้ทราบอีก 2-3 ครัง้ และ
/ได้รอ...

-4ได้รอจนถึงเวลา 14.00 น. แพทย์ก็ยังไม่มา ญาติผู้ปว่ ยทนรอไม่ไหวเพราะเด็กปวดท้องมาก
และดิน้ ทุรนทุราย จึงรีบนาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัด เมื่อไปถึงแพทย์ตอ้ งรีบนาตัว
คนไข้เข้าไปทาการผ่าตัดในทันทีเพราะไส้ติ่งอักเสบและแตก และได้ชว่ ยชีวติ ไว้ได้ทัน
พฤติการณ์ของนายชราธรณ์ ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง ฐานละทิง้
หน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82(2) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือน จานวน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ
คาพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 599/2555 ผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐ ย่อมตระหนัก
ว่าต้องรักษาประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ของบุคคลใดบุคลหนึ่งและอยู่ในวิสัยที่
จะยกเลิกการประกวดราคาได้หากเห็นว่าการเสนอราคาเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมาก
แต่กลับอนุมัติให้มีการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทัง้ ๆที่รู้วา่ ทาให้ทางราชการเสียประโยชน์
และย่อมต้องมีความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้ตอ้ งใช้งบประมาณของ
แผ่นดินเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง การลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
1. ขณะนีม้ ีการร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. ป.ป.ท. และ สตง. รวมทั้งกระทรวง
สาธารณสุข จานวนหลายเรื่อง ว่ามีการเบิกเงินเป็นเท็จเกี่ยวกับการอบรม ประชุม สัมมนา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยกล่าวหาว่าไม่ได้จัดอบรมจริงแต่เบิกเงิน มีการ
ลงลายมือชื่อเข้าอบรมแทนกันโดยตัวจริงไม่ได้เข้าอบรม มีการปลอมลายมือชื่อผู้เข้าอบรม
มีการจัดทาโครงการและหลักฐานเป็นเท็จว่าจัดอบรมภายในประเทศแล้วนาเงินที่เบิกได้พา
เจ้าหน้าที่ไปต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ลาว มีการจัดทาโครงการไปศึกษาดูงาน
แต่ความจริงแล้วไปรับปริญญาหรือไปส่งผู้บังคับบัญชาที่ย้าย และมีการเขียนรายงาน
เบิกค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เป็นเท็จโดยที่ไม่ได้เดินทางไปราชการจริง
2. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการเบิกเงินเกี่ยวกับ
สวัสดิการของข้าราชการ เป็นเท็จ นั้น ก.พ.เคยมีมติ ตามหนังสือของสานักงาน ก.พ.
ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511 และที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26
/กรกฎาคม...

-5กรกฎาคม 2536 สรุปว่า “ข้าราชการที่ทุจริตฉ้อโกงเงินของราชการนั้นเป็นความผิดทาง
อาญาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ” ดังนัน้ แม้เงิน
ที่เบิกเท็จ นั้นจะมีจานวนไม่มากก็อาจถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้
และถ้าเป็นโครงการอบรมหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาหลักฐานเท็จเบิกเงิน ก็จะมี
ความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ด้วย ดังกรณีตัวอย่าง
(1) นิตกิ ร 6 เดินทางไปราชการจริงจานวน 2 วัน แต่เบิกค่าเช่าที่พักและ
เบีย้ เลี้ยง จานวน 3 วัน ลงโทษปลดออกจากราชการ
(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 6 เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
เบิกเงินค่าเบีย้ เลี้ยงและค่าพาหนะ จานวน 2 วัน ว่าไปประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
การเกษตร โดยความจริงไม่ได้ไปประชุมในเรื่องดังกล่าวเลย ลงโทษปลดออกจากราชการ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2556
งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคล
ทุกคนทุกฝ่าย. เมื่อเป็นงานส่วนรวม และมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดมีข้นึ บ้าง เป็นปกติธรรมดา . ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่น
และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้กระทั่งคาวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญา
และเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวนิ จิ ฉัย โดยถือว่า ความคิดเห็นและคาวิพากษ์วจิ ารณ์นนั้ คือ
การระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่
การปฏิบัตบิ ริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสาเร็จผล
เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง.
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