




สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม

จุลสารขาวสารวินัยและคุณธรรม

ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565



จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอ

เกร็ดความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอยาง

การกระทำผิดวินัย ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชม

เว็บไซตของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

และดาวนโหลดขอมูลไดที่ 

https://discipline-ops.moph.go.th/
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กรณีตัวอยาง
การกระทำความผิดวินัย

เรียก...ไมรับ
     นายธรรมดา ขาราชการ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชนไดรับแตงต้ัง ใหเปนคณะกรรมการดำเนิน

การสอบคัดเลือกเพื ่อจางบุคคล เปนลูกจางชั ่วคราว

รายเดือน ตำแหนงพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต) 

ทำการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ  

และสอบภาคปฏิบัติ ในการสอบภาคปฏิบัติ นายธรรมดา ทำหนาที่เปนผูควบคุมการสอบ

ดวยตนเองตามลำพังมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก จำนวน 3 คน มาเขารับการสอบ

คัดเลือก จำนวน 2 คน ซ่ึงกอนการสอบคัดเลือก นายธรรมดา ให  นาย ส. พนักงานขับรถยนต

ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาของตน นำเบอรโทรศัพท

ของตนไปให นาย ว. ผูสมัครสอบ ทั้งที่ไมเคยรูจัก

มากอน หลังจาก นาย ว. ได ร ับการคัดเล ือก 

และรายงานตัวปฏิบัติงานแลวนายธรรมดา เรียกให

นาย ว. หาเง ินจำนวน 30,000 บาท มาให 

โดยนายธรรมดา อางวาตนกำลังเดือดรอน นาย ว. 

ซึ่งขณะนั้นเปนผูใตบังคับบัญชาของนายธรรมดา 

เขาใจวาเงินท่ีเรียกจากตนน้ันเปนการเรียกเงินจากการ

กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม หนา 3

ที่สอบผานการคัดเลือก ทำใหคิดวาตัวเองสอบผานเพราะ นายธรรมดา มีสวนชวยจริง 

จึงประสงคจะใหเงินตามจำนวนที่ขอมา



   

          ตอมาผู อำนวยการโรงพยาบาลทราบวา

นายธรมดา เรียกเงินจากนาย ว. ผูผานการคัดเลือก

และบอกใหนาย ว. ทำบันทึกรายงานเหตุการณไวเปน

หลักฐาน แลวรายงานใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

ทราบ หลังจากนั้นนายธรรมดา ทราบเรื่องวามีคนอื่น

รับรูเร่ืองท่ีเรียกเงิน จึงบอกนาย ว. วาไมตองหาเงินมา

ใหแลว ไมอยากไดแลว  พฤติการณของ นายธรรมดา 

ท่ีเรียกรับเงินจาก นาย ว. ไมวาจะไดรับเงินตามขอเรียก

รองหรือไมก็ตาม เปนการอาศัยโอกาสท่ีตนมีหนาท่ีท่ีได

รับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ ดวยกฎหมายอันเปนการ

กระทำผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที ่

ตามมาตรา 85 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษไล ออกจากราชการ และเน ื ่องจากคณะร ัฐมนตร ีได ม ีมต ิแจ งตามหนังส ือ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร 0205/ว 234 ลงวันที ่ 24 ธันวาคม 2536 

กำหนดแนวทางการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาในสวนที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยไววา 

ความผิดฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผล

อันสมควรและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย กับความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 

เปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง ซึ่งสมควรลงโทษไลออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริต

แลวมาคืน  หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษเปนปลดออกจากราชการ 
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เปนสายเผือก…ตองระวัง!!!

นางแสนรู ขาราชการ ไดรับภาพหนังสือรองเรียนมาจาก นางไวแสง ซ่ึงมีขอความปรากฏ

ตามภาพวา นางทองดีทำหนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาล ก. รองเรียนนางแสงคำ

กรณีเรียกรับเงินพิเศษใหแพทยชวยลัดคิวผาตัดใหเร็วขึ้น ตอมานางแสนรูไดสงภาพ

หนังสือรองเรียนดังกลาวไปยังกลุ มเพื ่อนทางแอปพลิเคชันไลน และทางเฟซบุ ค

โดยมีเน้ือหาสวนใหญกลาวถึงการรองเรียนของนางทองดี และมีการพาดพิงในเร่ืองสวนตัว

ของนางทองดี และนางสาวน้ำใจ ผูซ่ึงเขามาชวยนางทองดใีนการดำเนินการหลังจากมีการ

รองเรียนและในการชี้แจงแกขอกลาวหา โดยในกลุมเพื่อนที่สงนั้นมีนางปลายฝน ซึ่งเปน

เพื่อนสนิทของนางทองดี ผูรองเรียน อยูในกลุมนั้นดวย  พฤติการณของนางแสนรู 

เปนการกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมรักษาความลับของทางราชการ  ตามมาตรา 82 (6) 

และฐานไมรักษาช่ือเสียงของตน และไมรักษาเกียรติศักด์ิของตำแหนงหนาท่ีราชการของตน

มิใหเสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (10) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ
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รักราว ถึงคราวแตกหัก

     ตอมานางสาวสุดใจ จึงนำเร่ืองไปลงบันทึกประจำวันไวท่ีสถานีตำรวจภูธรอบอุนไวเปนหลักฐาน 

พฤติกรรมของนางสุดรัก ดังกลาว เปนการกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมสุภาพ

เรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี ระหวางขาราชการดวยกัน ตามมาตรา 82 (7) ฐานไมรักษา

ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื ่อมเสีย 

ตามมาตรา 82 (10) และฐานละท้ิงหนาท่ีราชการ  ตามมาตรา 82 (5) ประกอบมาตรา 84 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ 

นางสุดรัก ขาราชการ ทะเลาะวิวาท กับนางสาวสุดใจ ขาราชการ ที่โรงพยาบาลแยกทาง 

ณ หอง ANC โดยนางสุดรัก พยายามแยงโทรศัพทมือถือจากนางสาวสุดใจ แตนางสาวสุดใจ ไมให

นางสุดรัก จึงหยิบแกวน้ำเก็บความเย็น

บนโตะขวางใสหนานางสาวสุดใจ ทำให

นางสาวสุดใจ ไดรับบาดเจ็บเปนแผลฉีกขาด 

ท่ีโหนกแกมซาย ตองเย็บ 5 เข็ม เน่ืองจาก

นางสุดรักและนางสาวสุดใจ เคยคบหา

ดูใจกัน ต้ังแตป 2555 – 2559 หลังจากน้ัน

ไดลดฐานะลง และระยะหลัง เริ่มหางกัน 

ตอมานางสุดรัก ไดขอใหนางสาวสุดใจ 

กลับไปคบหากันเหมือนเดิม แตนางสาวสุดใจ 

ไมยอม และทำใหนางสุดรัก ไมพอใจ 

จนเกิดเหตุดังกลาวข้ึน
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เกร็ดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ที่นาสนใจ

เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓

     รัฐจะสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับไปในระหวาง

ดำรงตำแหนงลูกจางชั่วคราวและพนักงาน หรือไดรับแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน

ไดหรือไม หากภายหลังพบวาใชวุฒิการศึกษาปลอมและใบประกอบวิชาชีพปลอม!!!

           กรณ ี นาย ก . ใช ว ุฒ ิการศ ึกษา
ตามใบปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปลอม  
ใบอน ุญาตประกอบว ิชาช ีพการพยาบาล  
และผดุงครรภที่ออกโดยสภาการพยาบาลปลอม
เพ่ือรับการจางเปนลูกจางช่ัวคราวตำแหนงพยาบาล
วิชาชีพ และรับการจางเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณส ุข  ตำแหน  งพยาบาลว ิชาช ีพ 
รวมทั้ง ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ตอมาผูวาราชการจังหวัด ไดมีคำสั่งใหออกจาก
ราชการ เพราะเหต ุม ีค ุณว ุฒ ิ ไม ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง พรอมทั ้ง
ยกเลิกคำสั่งบรรจุเขารับราชการ ซึ่งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ไดเรียกคืนเงินคาตอบแทน 
เบี้ยเลี้ยงเหมาจายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหนง
ที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.)

ที ่ได ร ับไปตั ้งแตว ันที ่ได ร ับการจาง
เปนลูกจางชั่วคราวจนถึงวันที่ใหออกจาก
ราชการ และไดมีการแจงให นาย ก. 
นำเงินจำนวนดังกลาวมาคืนภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง อยางไรก็ด ี
นาย ก. เพิกเฉยไมนำเงินมาคืนใหแก
ทางราชการแตอยางใด กรณีนี้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองเรียกคืนเงิน
ตามมาตรา ๕๑ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หรือไมอยางไร และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขัดกับมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หรือไมอยางไร
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คณะกรรมการว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ ราชการทางปกครอง

เห็นวา การที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงเรื่องให

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียกคืนเงินที่นายก. 

ไดรับไปตั้งแตวันที่ไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว 

จนถึงวันที่ใหออกจากราชการในขณะที่เปนขาราชการ

พลเรือนสามัญ จะตองแยกพิจารณาใหความเห็น

เปนสองกรณี ดังนี้ 

กรณีที่หนึ่ง การเปนลูกจางชั่วคราวและเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

     เม่ือการเปนลูกจางช่ัวคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเปนนิติสัมพันธท่ีเกิดจากการ

ทำสัญญาทางปกครองจึงมิใชคำสั ่งทางปกครองไมอาจนำมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชเพิกถอนและเรียกเงินคืนจากนาย ก. ได 

กรณีนี ้ จึงเปนเรื ่องที ่จะตองบังคับตามสัญญาทางปกครอง 

ซึ ่งอาจนำประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับได

โดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอหลักกฎหมายมหาชน ท้ังน้ี เปนไป

ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ. ๓๒/๒๕๔๖ กรณีท่ีมีการใชวุฒิ

การศึกษา ตามใบปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปลอม 

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภปลอม

การทำสัญญาดังกลาวจึงเกิดจากกลฉอฉลและมีผลเปนโมฆียะ

ตามมาตรา ๑๕๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

แตเมื ่อสัญญานั้นสิ้นสุดลงเพราะครบกำหนดตามสัญญาจาง

กอนท่ีจะตรวจสอบพบวานาย ก. ใชวุฒิการศึกษาตามใบปริญญาบัตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตปลอมและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและผดุงครรภปลอม เพ่ือรับการจางเปนลูกจางช่ัวคราว 

และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

และสัญญาดังกลาวยังไมถูกบอกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

จึงไมอาจเรียกคืนเงินที่นาย ก. ไดรับตามสัญญาได
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กรณีที่สอง การเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

          เม่ือคำส่ังบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในตำแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบ ัต ิการของ นาย ก. 
เปนคำส่ังท่ีกอใหเกิดสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล จึงเปนคำส่ัง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื ่อปรากฏวา
นาย ก. ใชวุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตปลอม
และใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภปลอม
ในการสม ัครเข าทำงาน ซ่ึงเปนกลฉอฉลทำใหผูออกคำส่ัง
ทางปกครองสำคัญผิดวามีคุณสมบัติครบถวน คำส่ังดังกลาว
จึงเปนคำส่ังทางปกครอง ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนการ

ใหประโยชนแก ผ ู ร ับ ซ ึ ่งตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏิบ ัต ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดใหการเพิกถอนคำส่ังตองเปนไปตามบทบัญญัติมตรา ๕๑ 
และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
     ทั้งนี ้ แมวามาตรา ๕๑ จะกำหนดวาตองเปนคำสั่งทางปกครองที่เปนการใหเงิน
หรือประโยชนที่อาจแบงแยกได แตเมื่อพิจารณาคำสั่งบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญแลว คำสั่งดังกลาวมีผลโดยตรงในทางกฎหมายทำใหผู ที ่ไดรับการบรรจุ
และแตงตั ้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดร ับเงินเดือน และเมื ่อมีเหตุที ่จะตอง
เพิกถอนคำสั่งดังกลาวและเรียกเงินคืน จึงอาจนำมาตรา ๕๑ มาใชบังคับได อยางไรก็ดี 
เม ื ่อมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัต ิระเบ ียบขาราชการพลเร ือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ ่งเปนกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว โดยชัดแจงวา กรณีที ่ปรากฏภายหลังวา ผู ไดรับ
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญขาดคุณสมบัติ และเมื่อผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน จึงไมกระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผู นั ้นไดปฏิบัติไปตามอำนาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใด
ท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคำส่ังใหออกน้ัน สวนการท่ีผูวาราชการจังหวัด
ใชอำนาจตามมาตรา ๖๗ ออกคำสั่งใหนาย ก. ออกจากราชการมีผลเปนการเพิกถอนคำสั่ง
บรรจุและแตงต้ังโดยไมตองนำมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับอีก ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเรียกใหนาย ก.
คืนเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือสิทธิจะไดรับจากราชการซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับเงินเดือนไมได
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     (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง การเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนใด
ในกรณีเจาหนาที่ขาดคุณสมบัติเพราะเหตุใชวุฒิการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพปลอม 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓))

ที่มา : กฤษฎีกาสาร ปที่ 16 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2563 - มกราคม 
2564)
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 ผูรวบรวม นายปกาสิต คำจันทร   ผู อำนวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม

  นายไวพจน  แสนใจธรรม  นิติกรชำนาญการพิเศษ (ดานวินัย)

  นางสาวชอฟา  ปรีดี         นิติกรชำนาญการ

  นางสาวนิติพร  จันทรตื ้อ    นิติกรปฏิบัติการ

  นางสาวพรสุดา  จันทรหา   นิติกร
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