อุทาหรณ์ก่อนทาผิด
เพราะรักจึงบอก
ก่อนที่ใครบางคนจะทาผิด

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่องที่ 1. เรือ่ งเล่า ที่ทาให้ไม่อยาก (เหล้า)
ด้วยลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เมื่อมีงานรื่นเริง หรือได้พบปะสังสรรค์
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ก็มักจะมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ แม้การดื่มสุราจะไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ แต่ผู้ดื่มก็ควร
ดื่มอย่างมีสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องพึงระมัดระวังมากกว่าบุคคลทั่วไป มิเช่นนั้นอาจต้องรับโทษ
ทางวินัย ดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ได้
1.1 นายธนาธร พนักงานคุมประพฤติ สังกัดสานักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาพักกลางวัน
ได้ออกไปรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อน จากนั้นได้ชักชวนกัน ไปดื่มสุราอย่างเพลิดเพลิน และไม่ กลับเข้าไป
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาบ่ายอีก ต่อมา เวลาประมาณสี่โมงเย็น ผู้อานวยการ ได้เดินไปที่โต๊ะทางานของนายธนาธรเพื่อ
สอบถามเรื่องงานที่มอบหมายไว้ เมื่อไม่พบนายธนาธร จึง สอบถามเพื่อนร่วมงาน ทราบว่านายธนาธรออกไป
รับประทานอาหารกลางวันและดื่มสุราร่วมกับกลุ่มเพื่อน ยังไม่กลับเข้ามาปฏิบัติงานจนล่วงเลยเวลาทางานแล้ว
เช้าวันต่อมา นายธนาธรมาปฏิบัติงานตามปกติ และตั้งใจว่าจะยื่นหนังสือขออนุญาตลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชา
ย้อนหลัง โดยอ้างว่านารถยนต์ส่วนตัวไปซ่อมแซม แต่ผู้อานวยการ ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่อนุญาตให้
นายธนาธรลากิจส่วนตัว พฤติการณ์ของนายธนาธร เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ฐานไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ โดยละทิ้งหน้าที่ราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (2) (5) (10) ประกอบมาตรา 84
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้ลงโทษภาคทัณฑ์
1.2. นายสมบู รณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ชื่นชอบการดื่มสุราเป็นอย่างยิ่ง
วันหนึ่งหลังเลิกงานได้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน และดื่มสุราไปประมาณ 3 – 4 แก้ว ยังไม่ถึงกับมึนเมา
จนครองสติ ไ ม่ ไ ด้ เมื่ อ งานเลี้ ย งเลิ ก ได้ ขั บ รถยนต์ ก ลั บ บ้ า นพั ก แต่ ใ นระหว่ า งทางพบเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ตั้งจุ ดตรวจสกัด และตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ ในร่างกายของนายสมบูรณ์ ปรากฏว่า นายสมบูรณ์มีปริมาณ
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-3 ---2แอลกอฮอลล์ถึง 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่า ปริมาณที่กฎหมายกาหนดไว้ (50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
นายสมบูรณ์จึงถูกดาเนินคดี ฐานเป็นผู้ขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรา และศาลแขวงมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก 3 เดือน
แต่โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด 2 ปี พฤติการณ์ของนายสมบูรณ์ เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิใ ห้เสื่อมเสีย ตามข้อ 46
วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ลงโทษตัดค่าจ้างนาย
สมบูรณ์ ในอัตราร้อยละ 2 เป็นเวลา 2 เดือน

เรื่องที่ 2 ความไม่รู้เป็นเหตุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด !! ... เมื่อพูดถึงเรื่องตัวชี้วัด หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงานราชการแล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงมีคาถามและข้อสงสัยต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ธี ก ารหรื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปในทุ ก ปี ง บประมาณ ดั ง นั้ น
จึ งเป็ นเรื่ องส าคั ญที่ ผู้ เกี่ ยวข้ องไม่ ว่ าจะเป็ นผู้ ประเมิ น หรื อผู้ รั บการประเมิ นเอง ต้ องหมั่ นศึ กษาท าความเข้ าใจ
ในเรื่องดังกล่าวให้ ถูกต้องอยู่ เสมอ เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนเงินดือนของตัวท่านเอง และเพื่อไม่ให้ เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน สับสนจนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดังเช่นกรณีต่อไปนี้
นายเอก เป็ นพนั กงานคุมประพฤติปฏิ บัติ งานอยู่ กลุ่ มงานสื บเสาะและพิ นิ จ ได้รั บทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นในกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ซึ่งเป็ นพนั กงานราชการด้วยกัน นายเอกจึงได้ตรวจสอบพบว่าผู้ บังคับบัญชาได้แก้ไขหลักเกณฑ์ คะแนนตามระดับ
เป้าหมายของกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้ ลดลง โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมิ นการปฏิ บั ติ ราชการ ข้าราชการ ลู กจ้างประจา เป็ นเหตุ ให้ เพื่อนร่วมงานกลุ่ มงานแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระทาผิ ด
ได้ คะแนนดี กว่ าตนเอง นายเอกจึ งเข้ าใจว่ าผู้ บั งคั บบั ญชากลั่ นแกล้ งอย่ างไม่ เป็ นธรรม และร้ องเรี ยนกล่ าวหา
ผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาได้กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ค ะแนนตามระดั บ เป้ า หมายของเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม งานแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด สู ง กว่ า หลั ก เกณฑ์
ที่กรมคุมประพฤติกาหนดไว้ แต่เมื่อ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ได้รับผลการ
ประเมิ น ไม่ ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ จึ ง ตกลงกั บ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานและเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ล ดหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดลง เป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดได้รับผลประเมินคะแนนที่ดีขึ้น ซึ่ งเรื่องดังกล่าว
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
กรมคุ มประพฤติ ประจ าปี งบประมาณ 2559 ประกอบกับหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ
ของข้ าราชการกรมคุ มประพฤติ ที่ ปฏิ บั ติ งานในสั งกั ดราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาค ประจ าปี งบประมาณ 2559
แล้วพบว่าการแก้ไขตัวชี้วัดและคะแนนตามระดับเป้าหมาย รวมทั้งค่าน้าหนักตัวชี้วัดสามารถกระทาได้ โดยการตกลง
กันระหว่างผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ ทั้งนี้ ควรต้องดาเนินการ
ให้ แล้ วเสร็ จก่อนสิ้ นรอบการประเมิ นในแต่ละรอบ และไม่ต้ องผ่ านการพิจารณาของคณะกรรมการช่ วยพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินงานตามที่นายเอกเข้าใจ และแม้การร้องเรียนจะเป็นสิทธิของผู้ร้องเรียนก็ตาม แต่เป็นการ
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-3ร้องเรียนในลักษณะที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องที่จะร้องเรียนให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อน จึงอาจสร้างความเดือดร้ อน
ให้ผู้อื่นได้ และหากเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้ร้องเรียนเองอาจต้องรับผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่งอีกด้วย

เรื่องที่ ๓. ลงลายมือชื่อให้หน่อยนะ
การลงชื่อและเวลาปฏิบัติราชการในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ไม่มีกฎหมายให้อานาจลงลายมือ
ชื่อแทนกันได้ แม้เจ้าของลายมือชื่อจะอนุญาตหรือให้ความยินยอมก็ตาม และหากให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อให้เพื่อประโยชน์
ของตนเองแล้ว อาจเป็นความผิดวินัยดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
นางเก่ง พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ สานักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่ง ในช่วงเช้าก่อนเข้า
ปฏิบัติงานตามปกติ นายเก่งได้ไปวัดเพื่อทาบุญเนื่องในวันเกิดของตน ทาให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทันเวลา
และเกรงว่ า หากไปปฏิ บั ติ ง านไม่ ทั น เวลา จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ดี เ ด่ น
จึงโทรศัพท์สั่งให้นายเจ ลูกจ้างชั่วคราว ในสานักงานคุมประพฤติแห่งเดียวกัน ลงลายมือชื่อและลงเวลาการปฏิบัติงานให้
นายเจซึ่ งเป็ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญชาเกรงว่ า จะเป็ น ความผิ ด จึ ง ได้ ทั ก ท้ ว ง แต่ น ายเก่ ง ยั งยื น ยั น ให้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เดิ ม
นายเจไม่กล้ าขัดคาสั่ ง จึ งลงลายมือชื่อนายเก่งและลงเวลาการปฏิ บัติราชการในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ ราชการ
ให้ นายเก่ง ท าให้ นายเก่งมี ชื่อมาปฏิ บั ติงานทั นเวลา พฤติการณ์ ของนายเก่ ง เป็ นความผิ ดวินั ยอย่ างไม่ ร้ ายแรง
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (2) และ (10) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 2 เป็นเวลาหนึ่งเดือน
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