อุทาหรณ์ก่อนทาผิด
เพราะรักจึงบอก
ก่อนที่ใครบางคนจะทาผิด

ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อุทาหรณ์ ก่ อนทาผิ ดฉบับนี้ ผู้เขียนได้ หยิ บยกกรณี การกระท าผิดวินั ย ที่เกิดขึ้ นกั บบุ คลากร
ในสั งกั ดกรมคุ มประพฤติ ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่ านมา โดยผู้เขี ยนได้ ใช้ เค้ าโครงเรื่ องเดิ ม แต่ เปลี่ ยนข้ อเท็ จจริ ง
บางประการ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่าน และได้ปรับข้อกฎหมายเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่าน
ผู้อ่านได้ศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่กระทาการอันเป็นความผิดวินัยขึ้นในอนาคต และ
ขอแจ้งให้ทราบว่า ท้ายอุทาหรณ์ฉบับนี้ มีเรื่องสาคัญที่หลายท่านยังไม่ทราบ ดังนั้น จึงขอให้ท่านอ่านจนจบนะครับ
เรื่องที่ 1 เรื่องเหล้าที่อยากเล่า
“ การดื่มสุรานอกจากจะทาให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงแล้ว ยังอาจเป็นเหตุให้
ถูกลงโทษทางวินัยได้อีกด้วยนะครับ ดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ ”
นายเอก พนักงานราชการ ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน นายเอกมักจะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปดื่มเหล้าขาวที่ร้านค้าข้างสานักงานคุมประพฤติอยู่เป็นประจา วันหนึ่งหลังเลิกงาน นายเอกได้
ดื่มเหล้าและขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก แต่ในระหว่างทางพบตารวจตั้งจุดตรวจสกัด ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ผลการตรวจ นายเอกมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด นายเอกจึงถูกดาเนินคดี ความผิด
ฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา และศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจาคุกให้รอ
การลงโทษเป็นเวลา 2 ปี โดยมีเงื่อนไขให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจานวน 2 ครั้ง ภายในกาหนดเวลา 1 ปี
พฤติการณ์ของนายเอกเป็ นความผิ ดวินั ยอย่ างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสี ยงของตน และรั กษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามนัยข้อ 7 (10) ของข้อกาหนดกรมคุมประพฤติว่าด้วยการรักษาวินัย
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี ด าเนิ นการทางวิ นั ย และการอุ ทธรณ์ ของพนั กงานราชการ พ.ศ.2561 ประกอบกั บหนั งสื อ
กรมคุมประพฤติที่ ยธ 0303/ ว 92 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ได้กาหนดมาตรการลงโทษทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ในอัตราโทษขั้นสูงของความผิดฐานนั้น นายเอกจึงถูกลงโทษลดเงิน
ค่าตอบแทน จานวนร้อยละ 4 ของจานวนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ ซึ่งเป็นอัตราโทษสูงสุดของ
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด
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แต่เดี๋ยวก่อน... เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ แม้ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ ผู้บังคับบัญชาจะไม่ถูกลงโทษ
ทางวินัย ในผลของการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย แต่หากพิจารณาตามหนังสือกรมคุมประพฤติ ที่ ยธ 0302
/ว 457 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประพฤติตนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ กรมคุม
ประพฤติมีแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น มีหน้าที่สอดส่อง ดูแล ควบคุม กากับติดตาม และตรวจสอบความ
ประพฤติหรือพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาของตน หากมีกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาดื่มสุรามึนเมาจนเสียราชการ ดื่มสุรา
ในสถานที่หรือเวลาราชการ ขับรถในขณะเมาสุรา เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เล่นการพนัน เป็นเจ้ามือหวย ประพฤติ
เสื่อมเสียในเรื่องเพศ หรือกระทาการอันเป็นการคุกคามทางเพศ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาก็อาจต้องรับผิดตามควรแห่ง
กรณีด้วยเช่นเดียวกัน
เรื่องที่ 2 ขอยืมเงินหน่อยสิ
“ ในการดารงชีวิตปัจจุบัน เงินถือปัจจัยสาคัญ ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆท่าน คงเคยมีปัญหาเรื่อง
การเงิน ไม่มากก็น้อย เมื่อเงินไม่พอใช้ หมุนไปทางไหนก็หาไม่ทัน การกู้ยืมเงินจึงเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
ของมนุษย์เงินเดือน แต่การเป็นพนักงานคุมประพฤติ หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยื มเงินใครสักคน
คงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน มิเช่นนั้นอาจเกิดกรณีดังเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ ”
นางนก เป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสืบเสาะ
และพินิจ นางนกมีความจาเป็นต้องใช้เงินด่วน แต่ตนเองไม่มีเงิน ญาติพี่น้อง คนรู้จักและเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีผู้ใดให้
หยิบยืม ในช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า นางนกได้รับมอบหมายให้สืบเสาะฯ นายเป็ด จาเลย ในคดีความผิดเกี่ยวกับ
อาวุธปืน นางนกได้สอบปากคานางไก่ ภริยาของนายเป็ด ในฐานะพยานผู้ใกล้ชิดจาเลย จึงทราบว่า นางไก่ เป็นแม่ค้า
ขายผลไม้ในตลาด รู้จักและเป็นที่รู้จักของคนจานวนมาก นางนกจึงขอให้นางไก่ช่วยหาแหล่งเงินกู้ให้ นางไก่กลัวว่า
หากไม่สามารถหาแหล่ งเงิ นกู้ ให้ นางนกได้ จะมี ผลกระทบต่อคดีของนายเป็ ด จึ งได้ นาเงิ นเก็ บของตั วเองจ านวน
10,000 บาท ให้นางนกยืม โดยทาสัญญากู้ยืมเงิน และให้อาของนางไก่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้กู้ ทั้งนี้ นางนกยังเป็นฝ่าย
เสนอว่าให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อเดือน ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดอีกด้วย แม้จะมีการทาสัญญากู้เงิน โดยที่นาง
นกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ยอมจ่ายดอกเบี้ยให้นางไก่ในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดก็ตาม แต่เหตุที่นางไก่ยินยอมให้
นางนกกู้ยืมเงิน ไม่ได้เกิดจากความเต็มใจของนางไก่ แต่เกิดจากความเกรงกลัวนางนกใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่ ทาให้นาย
เป็ดเดือดร้อนได้ ถึงแม้การกระทาของนางนกจะไม่เป็นการกระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ แต่ก็อาจ
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของนางนก ว่าเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ อีกทั้งการ
กระทาดังกล่าวยังส่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในภาพรวมอีกด้วย
พฤติการณ์ของนางสาวนกจึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเที่ยงธรรม และฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามนัยข้อ ๗ (๑) และข้อ
๘ (๓) ประกอบข้อ ๙ ของข้อกาหนดกรมคุมประพฤติว่าด้วยการรักษาวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการทางวินัย
และการอุทธรณ์ ของพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมคุมประพฤติจึงลงโทษลดค่าตอบแทนร้อยละ ๔ ของเงิ น
ค่าตอบแทนที่นางนกได้รับในวันที่คาสั่งลงโทษ ซึ่งเป็นอัตราโทษสูงสุดของความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-3เรื่องที่ 3 ไปต่างประเทศต้องขออนุญาตก่อนนะ
“ เมื่อพูดถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าหลายท่าน คงมีจุดหมาย
ปลายทางที่ไฝ่ฝันแตกต่างกันไป สาหรับประชาชนทั่วไปนั้นก็ไม่ยาก เพียงแต่มีหนังสือเดินทาง บัตรโดยสาร
เครื่องบิน และเงิน ก็สามารถออกเดินทางไปท่ องเที่ยวต่างประเทศได้ทันที แต่สาหรับผู้ที่ทางานในหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น การเดินทางไปต่างประเทศต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการลาให้ดีก่อนนะครับ มิเช่นนั้นอาจเกิด
กรณีดังต่อไปนี้ ”
นางสาวฟ้าใส หัวใจชื่นบาน พนักงานราชการ ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ได้รับบัตรเดินทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศมีกาหนด 5 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยความตื่นเต้นจึงรีบเก็บเสื้อผ้าข้าวของใส่กระเป๋าเดินทาง
ลายม้ายูนิคอร์น และออกเดินทางไปท่องเที่ยวในทันที โดยไม่ได้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่ วนราชการ อีกทั้ง ยังไม่ได้ขออนุญาตลาตามระเบียบของทางราชการ เมื่อเดินทางกลับ
นางฟ้าใสก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เหมือนว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น พฤติการณ์ของนางสาวฟ้าใส เป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามนัยข้อ 13 ของระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 จึงเป็น
ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง ฐานไม่ถื อ และปฏิ บัติ ต ามระเบี ยบและแบบธรรมเนีย มของทางราชการ และ
ฐานไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามนัย ข้อ ๗ (๒) และ (๕) ประกอบข้อ ๙ ของ
ข้อกาหนดกรมคุมประพฤติว่าด้วยการรักษาวินัย หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงโทษภาคทัณฑ์นางสาวฟ้าใส และงดจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่
ราชการจานวน 5 วัน
สุด ท้า ยนี้ก่อนจากกั น ผู้เ ขี ยนมีเ รื่ องส าคัญ !! อยากจะฝากเรี ยนให้ ท่า นผู้ อ่า นทราบว่ า
ข้าราชการการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งจะต้องอยู่ใน
หลั ก เกณฑ์ ที่ ว่ า ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มา ผู้ นั้ น ต้ อ งไม่ ถู ก สั่ ง ลงโทษตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดเงิ น เดื อ น นอกจากนี้
กรณีพนักงานคุมประพฤติ ที่ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ นั้น หากถูกลงโทษทางวินัย
ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ขึ้นไป พนักงานคุมประพฤติผู้นั้น จะไม่ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เป็นเวลา 3 – 6 เดือน และหากเป็นกรณีถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเป็นผู้ที่
อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งในระหว่าง
ที่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือในระหว่างอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยด้วย
ทั้งนี้ ตามนัยข้ อ 7 ของระเบี ยบกระทรวงยุติธ รรมว่ า ด้ วยเงิน เพิ่ มสาหรั บต าแหน่ง พนั กงานคุ มประพฤติ
พ.ศ.2560 เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ก็อย่าทาอะไรที่เป็นความผิดวินัยกันเลยเด้ออออ … .
__________________________________________________________
ผู้รวบรวม นายศักดิ์ชัย บุญทด พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ (กลุ่มวินัย)
นายกีรติ เอียดตรง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ (กลุ่มวินัย)
จัดทาโดย กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ

อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

