


                                                                                                                

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ  ก็มีความโลภน้อย  
เมื่อมีความโลภน้อย  ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย   

ถ้าทุกประเทศมีความคิด  
อันน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง  

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง  
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  



 

 

ค ำน ำ 
  
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้จัดท าได้เชิญมา
เป็นบทน าในหนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย เพือ่เตอืนสตทิา่นผูอ้า่น
ทัง้หลายวา่ ความโลภ ความไม่พอประมาณ อาจท าให้บุคคลนั้นไม่มีความสุข และ
อาจส่งผลให้เกิดการแสวงหาความสุขในทางท่ีผิดได้ การท างานกเ็ชน่เดยีวกนั เราตอ้ง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส หากเราใช้อ านาจหน้าที่การงาน       
ในการแสวงหาความสุขหรือผลประโยชน์ใส่ตน ทั้งที่ตั้งใจหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
อาจจะเกิดความผิดและเกิดความทุกข์ยากมาสู่ตัวท่านอย่างที่คาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้ 
 และด้วยความห่วงใยต่อเพ่ือนพนักงาน กปภ. กองวินัยและส่งเสริม
จริยธรรม ได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างการกระท าผิดทางประมวลจริยธรรมและ             
ทางวินัยของพนักงาน กปภ. ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตรา
เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย 
การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ที่มีการลงโทษ
ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออก นอกจากนั้น 
หากการกระท าผิดวินัยแล้วส่งผลให้ กปภ. เสียหาย ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ตาม
สัดส่วนหนักเบาของการกระท าผิดอีกด้วย จึงน าเสนอไว้เป็นตัวอย่างเพ่ือการเรียนรู้
ซึ่งผ่านการเรียบเรียงเรื่องราวให้น่าสนใจโดย นางสาวปริยากร โพธิ์ทอง              
นักประชาสัมพันธ์ 7 งานสื่อสารภายใน กองสื่อสารองค์กร  
 
พนักงาน กปภ. ได้ศึกษาเรียนรู้เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟัง อันจะเป็นการเตือนสติหรือ
สร้างจิตส านึกย้ าเตือนผู้ปฏิบัติงาน มิให้พลั้งเผลอกระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือ
จงใจกระท าผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเกิดประโยชน์             
ต่อองค์กรและพนักงาน กปภ. ไม่มากก็น้อย 
 

งานส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 



สำรบัญ 
 

                 เรื่อง    
 เจตนาดี...แต่ท าผิดที่ ก็มีโทษ         
 หลงลืมหรือเลินเล่อ...เจอตัดเงินเดือน    
 อย่า ! ทุบหม้อข้าวตัวเอง     
 เงินของเขา...เราไม่เกี่ยว     
 รับแล้วอย่าลืม           
 ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน                  
 อย่า ! บิดเบือน         
 อย่า ! ก้าวร้าว                     
 กลั่นแกล้งลูกน้องต้องถูกลงโทษ          
 อย่า ! ยุ่งกับยา           
 เป็นหัวหน้า...อย่าเผลอ !!!          

 เงินทอง...ของร้อน !!!           
 งานไม่เดิน...แต่เงินสะพัด             
 อย่า ! หย่อนยาน...เดี๋ยวงานเข้า          
 เงินทอง...ต้องรีบสะสาง          
 ริอ่านเป็นโจร...ต้องโดนไล่ออก          
 ตกเบ็ดล่อเหยื่อ...ใครเชื่อเสียเงิน                   
 ผิดศีลข้อ 3 ท าให้เสื่อมเสีย          
 เลินเล่อ...เจอภาคทัณฑ์  
 มีน้ าใจเป็นเรื่องดี...แต่ต้องใช้ให้ถูกท่ีถูกทาง 
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สำรบัญ 
 

                 เรื่อง     
  

 ประโยชน์องค์กร...อย่าหย่อนยาน         
 ใกล้อีกนิด…ชิดอีกหน่อย          
 น าเงินลูกค้ามาหมุนใช้ โทษถึงไล่ออกสถานเดียว        
 อาถรรพ์หมายเลข 7      
 อมยา...ดีกว่าอมเงิน           
 ผิดจนเกินอภัย           
 รับเงินลูกค้า...อย่าท าใจเย็น          
 เหตุเพราะหย่อนความสามารถ          
 คิดไม่ซื่อ...อยู่ไม่นาน           
 ถึงไม่ทุจริต แต่ก็ผิดนะ     
 อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน...จนท าร้าย กปภ. 
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เจตนำดี...แต่ท ำผดิที่ ก็มีโทษ  
 

  
 อย่าเพ่ิงสงสัยว่า...เหตุใดท าดีถึงไม่ได้ดี นั่นก็เพราะว่าเราอาจท าดี               
ไม่ถูกที่ถูกทาง หรือขาดความกระจ่างแจ้งในกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร                          
ด้วยความหวังดี...ก็เลยก่อให้เกิดผลร้ายกับเราได้ในที่สุด เฉกเช่นเรื่องที่จะน ามา
บอกเล่าสู่กันฟัง  
 เรื่องมีอยู่ว่า “นายบุญเปลี่ยน” เป็นพนักงานผลิตน้ า ได้รับแจ้งจาก               
ผู้ใช้น้ าว่ามีค่าน้ าสูงผิดปกติจึงไปตรวจสอบดู พบว่ามาตรวัดน้ าติดตั้งกลับทางอยู่      
จึงถอดมาตรวัดน้ าตัวนั้นออก...แล้วน าไปตรวจสอบที่บ้าน และได้น ามาตรวัดน้ า        
ที่ใช้ส าหรับทดสอบมาตรมาติดตั้งแทน เพ่ือให้ผู้ ใช้น้ าได้ใช้น้ าตามปกติและ        
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ 
 แม้ว่านายบุญเปลี่ยนจะท าไปด้วยเจตนาที่ดี แต่การถอดมาตรวัดน้ า    
ที่  ไม่อยู่ในระบบทะเบียนผู้ใช้น้ ามาติดตั้งแทน เป็นการกระท าที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบขั้นตอนของ กปภ. อีกทั้งอาจท าให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการใช้น้ าโดยไม่
ผ่านมาตรวัดน้ าที่ถูกต้อง และไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าน้ าได้ เป็นเหตุให้ กปภ. 
เสียหาย แม้ภายหลังผู้ใช้น้ าได้ช าระคา่น้ าและคา่ปรบัครบถว้นแลว้ กย็งัคงตอ้งถอืว่า
เป็นการกระท าผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ 
กปภ. และไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. ตามข้อ 33 (2) และ (5)    
แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 

 กปภ. จึงลงโทษตัดเงินเดือน นายบุญเปล่ียน ร้อยละ 10 เป็นเวลา              
3 เดือน 
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หลงลืมหรือเลินเล่อ...เจอตัดเงินเดือน 
 

    

 “โอ๊ย !!!! งานเข้าแล้วสิเธอ เพราะความพลั้งเผลอขาดสติ ท าให้ฉันต้อง 
ถกูหกัเงนิไปเดอืนละหลายพันเลยนะ” พนกังาน กปภ. สาขาหนึง่ก าลงับน่ร าพึงร าพัน          
อยู่กับเพ่ือนร่วมงาน ถามไถ่ไปมา...ก็ได้ความว่า “นางบุญหลงและนางบุญลืม” 
พนักงานการเงินและบัญชี มีความผิดอย่างคาดไม่ถึง เมื่อทั้ง 2 คน ได้รับค าสั่งให้
ร่วมกันเปิดตู้นิรภัยของ กปภ.สาขา ที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งทุกครั้งก็จะปิดตู้นิรภัยให้
เรียบร้อย เพราะผู้จัดการได้ก าชับว่า...ต้องระมัดระวังให้ดี จะเปิดตู้นิรภัยแต่ละ            
ครั้งต้องรอบคอบให้มากๆ 
 อยู่มาวันหนึ่ง ทั้งสองคนได้ร่วมกันไขตู้นิรภัยตามปกติ แต่ปรากฏว่า
ลูกบิดรหัสไม่ตรงกับต าแหน่งจึงไม่สามารถเปิดตู้นิรภัยได้ แทนที่ทั้งสองคนจะน า
กุญแจออกมาจากตู้นิรภัยก่อน กลับเสียบกุญแจทิ้งไว้แล้วออกไปจากส านักงาน  
พอกลับเข้ามาพบว่า...เงินในตู้นิรภัยหายไปจ านวน 300,000 บาท ทั้งนางบุญหลง
และนางบุญลืม แทบเป็นลม...เพราะงานนี้รู้ดีว่าต้องถูกลงโทษแน่นอน 
 การกระท าดังกล่าวนั้น เข้าข่ายเป็นการกระท าที่ผิดวินัย ฐานไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่                        
ที่รับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. และละทิ้งหน้าที่ ตามข้อ 
33 (2) (5) และ 6) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน 
พ.ศ. 2522   
 กปภ. จึงลงโทษให้ตัดเงินเดือน นางบุญหลงและนางบุญลืม รอ้ยละ 10 
เป็นเวลา 3 เดือน 
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จะท ำอะไร 
คิดดีๆ 

อย่ำ ! ทุบหม้อข้ำวตัวเอง  
 

 
หลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดถึงพาดหัวเรื่องการทุบหม้อข้าวตัวเอง  

เพราะถ้าใครท าอย่างนั้นจะเอาหม้อจากไหนมาหุงข้าวล่ะ.....? อย่าเพ่ิงด่วนสรุป  
เพราะค ากล่าวนั้น เป็นส านวนไทยที่ใช้เปรียบเปรยกันมานานแล้ว หมายถึง       
คนที่ทุจริตต่อนายจ้าง เมื่อโดนจับได้ก็ถูกไล่ออก ซึ่งถือว่าการกระท าแบบนี้เป็นการ
ท าลายอาชีพและหน้าที่การงานของตนเอง คล้ายๆ กับเรื่องราวที่อยากบอกกล่าว
เล่าต่อให้ได้รับรู้ และเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพ่ือนพนักงาน  

เรื่องมีอยู่ว่า “นายสมคบ” พนักงานพัสดุ 6 งานอ านวยการ ได้ร่วม           
กับบุคคลภายนอกท าการลักเอาขดลวดทองแดงและอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า                 
ซึ่งเก็บไว้ที่หน่วยบริการของ กปภ. พฤติกรรมเช่นนี้...เท่ากับน าทรัพย์สินของ กปภ.       
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ท าให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย เป็นการกระท าผิดวินัยฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (3) และ (8) แห่งข้อบังคับ 
กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษไล่ นายสมคบ ออกจากงาน 
 การกระท าอย่างนี้ นอกจากจะเป็นการท าลายองค์กรแล้ว...ยังเข้าข่าย

ท าลายอนาคตของเขาเองด้วย เป็นการกระท าที่เรียกว่า “ทุบหม้อข้ำวตัวเอง” 
เฮ้อ ! ไม่น่าเลยจริงๆ 
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เงินของเขำ...เรำไม่เกี่ยว  
 

 
เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าว เปิดโปงคดีทุจริตโกงเงินค่าโดยสาร

รถเมล ์ขสมก. 5 ป ีป.ป.ช. ฟันเรยีบ 6 พนกังาน “ยกัยอกเงนิ เกบ็ตัว๋เกำ่ขำยไม่สง่คนื” 
เจอโทษหนักทั้งวินัยและอาญา ทั้งๆ ที่ผู้บริหาร ขสมก.  ก็ย้ านักย้ าหนาว่า...          
การยักยอกเงินค่าโดยสารถือเป็นความผิดสถานหนัก ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินเท่าใด
บทลงโทษทางวินัยเหมือนกันคือ “ไล่ออก” 

เหลียวหลังแลหน้า หันมาดู กปภ. ของเราบ้าง ก็พบว่ายังมีพนักงาน               
บางคนประพฤติตนนอกลู่นอกทางอยู่ โดยท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา
ในระบบ Billing แล้วน าเงินค่าน้ าประปาท่ีรับมาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

“นางบุญผัน” พนักงานคอมพิวเตอร์ 3 ปฏิบัติหน้าที่รับช าระเงิน             
ค่าน้ าประปา บันทึกการรับช าระ ตรวจสอบและเก็บข้อมูลการตั้งหนี้ รับช าระหนี้
และรายได้อ่ืนๆ เมื่อเธอได้รับช าระเงินค่าน้ าประปาจึงได้บันทึกการรับช าระ และ
ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาให้กับผู้ใช้น้ าแล้ว แต่ได้ท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ค่าน้ าประปาในระบบ Billing ก่อนปิดงาน ณ สิ้นวัน ท าให้เสมือนว่ายังไม่มีการรับ
ช าระค่าน้ าประปาจากผู้ใช้น้ า แล้วน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนน าฝากเข้าบัญชี 
กปภ. ซึ่งล่าช้าเป็นเวลา 16 - 176 วัน 

การกระท าดังกล่าวท าให้ กปภ. ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง         
เป็นการกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 
(3) และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน            
พ.ศ. 2522  

กปภ.  จึงลงโทษไล่ นางบุญผัน ออกจากงาน 
กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้สอนให้รู้ว่า...เงินของลูกค้าที่ได้รับช าระค่าน้ าประปา          

มา  ก็อย่าน าเข้ากระเป๋าโดยเด็ดขาด ให้รีบน าเข้าบัญชี กปภ. จะได้ไม่มีความผิด
ร้ายแรงอันส่งผลท าลายอนาคตและหน้าที่การงาน...ก็บอกแล้วว่า “เงินของเขำ...  
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รับแล้วอย่ำลืม  
 

  
เรื่องนี้ต้องขอเตือนเพ่ือนพนักงานให้ระมัดระวังเอาไว้ เพราะบางครั้ง

การท าผิดวินัยแม้จะไม่ตั้งใจ...ก็ไม่วายถูกลงโทษได้เช่นกัน ก่อนหน้านี้เราเคยน า
เรื่องราวกรณีของพนักงานหญิง 2 คน ที่หลงลืมกุญแจไว้ที่ตู้นิรภัยจนท าให้เงิน                  
ค่าน้ าประปาที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหายไป เป็นเหตุให้ถูกตัดเงินเดือน   

 ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของ “นายบุญลืม” ช่างโยธา 5 ซึ่งไม่ได้         
มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องรับเงินค่าติดตั้ง แต่ปรากฏว่าเมื่อได้รับมอบหมายให้ออกไป
ส ารวจประมาณการราคาค่าติดตั้งให้กับผู้ขอใช้น้ ารายใหม่ และลูกค้าได้ฝากช าระ   
ค่าติดตั้ง แต่เมื่อประมาณการแล้วเสร็จ...เขากลับหลงลืมไม่น าเงินดังกล่าวมาส่งให้ที่     
กปภ.สาขา ท าให้ผู้ขอใช้น้ าได้รับการติดตั้งที่ล่าช้า จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้น้ ามีการ            
ต่อท่อตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ าของ กปภ. (เป็นการลักใช้น้ า) 
 การกระท าดังกล่าวท าให้ กปภ. เสียหายและเสื่อมเสียภาพพจน์ เข้าข่าย
ผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ.             
ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. และประพฤติในทางซึ่งอาจท าให้          
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน ตามข้อ 33 (2) (5) และ (8)             
แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  
 กปภ. จึงลงโทษลดขั้นเงินเดือน นายบุญลืม จ านวน 1 ขั้น 
  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารับเงินลูกค้าอย่าชะล่าใจ ถึงก าหนดรีบเร่งเร็วไวจ่ายให้ 
กปภ. เพราะถ้าขืนถือเงินไว้ต่อ อาจต้องมานั่งเสียใจเมื่อโทษภัยมาถึงตัว เห็นอย่างนี้
แล้วต้องคอยเตือนสติตัวเองเสมอว่า “รับแล้ว อย่ำลืม” 
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ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน  
 

  
 ภาษิตโบราณ ที่ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยกับคนที่มีใจคิดไม่ซื่อต่อองค์กร 
ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ก็มักจบชีวิตการท างานก่อนถึงวัยเกษียณ        
ดังอุทาหรณ์สอนใจในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ 
 “นายชะอม” เป็นพนักงานบริการ 5 งานบริการและควบคุมน้ าสูญเสีย  
ซึ่งได้รับหน้าที่ให้ไปตรวจสอบการใช้น้ า และพบว่ามีชาวบ้านลักใช้น้ าประปา จึงได้
เรียก/รับเงินจากผู้ลักใช้น้ าเพ่ือช่วยเหลือในการปกปิดความผิด จ านวน 3 ครั้ง    
โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี กปภ. ก าหนด เมื่อรับเงินมาแล้วได้น าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว แต่ถ้าผู้ลักใช้น้ าบางรายไม่ยอมจ่ายเงินตามจ านวนที่เรียกรับ กลับแจ้งให้ 
กปภ.สาขา ทราบว่า...พบการลักใช้น้ า เพ่ือให้ กปภ. ด าเนินการเรียกค่าปรับการ                     
ลักใช้น้ าประปา ตามหลักเกณฑ์ของ กปภ. จึงเป็นเหตุให้  กปภ. เสียหาย         
อย่างร้ายแรง การกระท าดังกล่าว...เป็นการกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่และ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (3) และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการ
ก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  
 กปภ. จึงลงโทษไล่ นายชะอม ออกจากงาน   
  นี่แหละ...เป็นการตอบโจทย์ให้เข้าใจว่าท าไมเราต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ก็เพราะมีตัวอย่างให้เห็นกันมามากแล้วว่า “ซื่อกินไม่หมด             
คดกินไม่นำน” 
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อย่ำ ! บิดเบือน  
 

 

อย่า ! บิดเบือน ความหมายของค านี้ คือ การท าให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง 
เห็นพาดหัวเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าจะมาท าคอลัมน์ภาษาไทยวันละค า เพียงแต่           
อยากบอกว่าพฤติการณ์แห่งคดีที่เข้าข่ายบิดเบือนนั้น ส่งผลอย่างไรต่อพนักงาน 
กปภ. ที่ลงมือกระท า 

เรื่องมีอยู่ว่า “นายตัดต่อ” เป็นช่างโยธา 6 งานบริการและควบคุม             
น้ าสูญเสีย มีหนา้ทีส่ ารวจ ออกแบบ ประมาณการ และควบคมุงานตดิตัง้มาตรวัดน้ า 
ได้เรียกรับเงินจากผู้ขอใช้น้ าประปาเป็นเงินจ านวน 63,000 บาท โดยไม่ผ่านระบบ
รับจ่ายของ กปภ. เพ่ือด าเนินการวางท่อติดตั้งระบบประปาไปยังบ้านของผู้ใช้น้ า            
ที่อยู่ห่างจากท่อเมนประปาประมาณ 350 เมตร แต่กลับส ารวจประมาณการติดตั้ง
มาตรวัดน้ าเป็นรายเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง 4,135 บาท 
เท่านั้น และได้ประสานท่อประปาพ่วงกับท่อเมนรองจากผู้ใช้น้ ารายอ่ืน ท าให้น้ า
ไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางเวลา  

การกระท าอันบิดเบือนเช่นนี้ ท าให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย จึงถือ
เป็นการกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 
(3) และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน           
พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษไล่ นายตัดต่อ ออกจากงาน 
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อย่ำ ! ก้ำวร้ำว  
 
 

เรื่องนี้จะพาไปรู้จักกับค าว่า “ก้าวร้าว” ซึ่งหมายถึง การเกะกะระราน 
(ได้แก่ กิริยาและวาจาที่กระด้างและล่วงเกินผู้อ่ืน) ผู้เขียนไม่ได้จะมาสอนภาษาไทย
วันละค า แต่ต้องการน าเสนอให้เพ่ือนพนักงานรู้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive 
Behavior) นั้น มีโทษต่อผู้กระท าอย่างไร  

เรื่องมีอยู่ว่า “นายบุญโต” เป็นพนักงานผลิตน้ า 4 ได้พูดจาท้าทาย 
นางปราณี หัวหน้างานอ านวยการ ซึ่งก าลังจะเข้าไปตัดมาตรวัดน้ าที่บ้านแม่ยาย
ของนายบุญโต เนื่องจากค้างช าระค่าน้ ามาเป็นเวลา 2 เดือน โดยถือมีดพร้าอยู่ใน
มือด้วย แต่ยืนอยู่ห่างจากนางปราณี ในระยะที่ไม่อาจใช้อาวุธนั้นท าร้ายได้ 

ต่อมาในวันเดียวกัน นายบุญโต ได้เข้าไปคุยและได้ช าระค่าน้ าประปา
พร้อมทั้งกราบขอโทษนางปราณี แม้พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่การกระท า          
ที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาถึงขั้นจะท าร้ายร่างกายหรือข่มขืนใจ
นางปราณี เพ่ือไม่ให้ไปตัดมาตรวัดน้ า แต่ก็ต้องถือว่า...เป็นการกระท าผิดวินัยฐาน
ประพฤติตนในทางซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน และ
ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกัน ตามข้อ 33 (8) และ (11)           
แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

โชคดี...ที่ นายบุญโต ยังไม่เคยกระท าความผิดและถูกลงโทษทางวินัย               
มาก่อน กปภ. จึงลดหย่อนโทษให้เหลือเพียงภาคทัณฑ์เอาไว้ก่อนเท่านั้น 
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กลั่นแกล้งลูกน้องต้องถูกลงโทษ  
 

 
 

การเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี...แม้ไม่ได้มีสูตรส าเร็จ แต่ก็มีเคล็ด (ไม่ลับ) 
อยู่มากมาย สุดแล้วแต่ใครจะหยิบยกไปประพฤติปฏิบัติ แต่อย่างน้อยควรจะมี
หลักธรรมประจ าใจ พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ควรถือปฏิบัติ อย่างข้ออุเบกขา 
คือ วางตนเป็นกลาง อีกทั้งต้องปราศจากอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะอคตินั้น 
จะท าให้เสียความเที่ยงธรรมได้ ซึ่งอคติที่ว่านี้มีทั้งล าเอียงเพราะรัก และล าเอียง
เพราะโกรธหรือไม่ชอบ ที่เกริ่นน ากันอย่างนี้ ก็เพ่ือเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าถึงแม้จะมี
ต าแหน่งใหญ่โตก็อย่าได้คิดกลั่นแกล้งผู้น้อย มิฉะนั้นอาจเข้าต ารา “ให้ทุกข์แก่ท่ำน 
ทุกข์นั้นถึงตัว” ก็ได้ 

เรื่องมีอยู่ว่า “นายบุญกลั่น” ซึ่งด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง ได้แก้ไข
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดท่ีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจได้
ประเมินผลไว้แล้ว โดยไม่มีอ านาจ ไม่มีข้อมูลที่จะน ามาพิจารณาแก้ไขและไม่แจ้ง 
ให้พนักงานผู้ถูกแก้ไขคะแนนประเมินผลลงชื่อรับทราบ 

การกระท าดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติ ในการน าคะแนนประเมินผลและสมรรถนะความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงาน ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ กปภ. ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยรวม ท าให้ กปภ. เสียหาย จึงเป็นการกระท าผิดวินัยฐาน          
ไม่สนับสนุนนโยบายของ กปภ. และไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ           
แบบแผนของ กปภ. ตามข้อ 33 (2) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษภาคทัณฑ์ นายบุญกล่ัน 
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อย่ำ ! ยุ่งกับยา 
 

 อ๊ะอ๊ะ...อย่าเพ่ิงเข้าใจผิดคิดสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ควรยุ่งกับยา ทั้งๆ ที่ยา
มีประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ หรือบางคนก็ยังเปิดร้านขายยาเป็นอาชีพ
สร้างรายได้อย่างงามเลยทีเดียว  ถ้าเป็นยารักษาโรคก็คงจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็น     
ยาเสพติดนี่สิ...โทษภัยมาถึงตัวและครอบครัวผู้เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ดังอุทาหรณ์
สอนใจกรณีนี ้
 “นายยาใจ” เป็นพนักงานอ่านมาตร 3 ของ กปภ.สาขาแห่งหนึ่ง       
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) และยังมีเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมได้ที่บ้านพัก
พนักงาน และศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจ าคุก 3 เดือน โดยให้รอการ
ลงโทษมีก าหนด 2 ปี ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่และ
ภาพพจน์ชื่อเสียงของ กปภ. และเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 

การกระท าของนายยาใจ เข้าข่ายการกระท าผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ 
ของพนกังาน พ.ศ. 2522 สมควรลงโทษสถานหนกั ถงึขัน้ไลอ่อกแตเ่นือ่งจากนายยาใจ 
ได้ให้การรับสารภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน  

กปภ. จึงลดหย่อนโทษเหลือเพียงให้ นายยาใจ ออกจากงาน 
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เป็นหัวหน้ำ...อย่ำเผลอ !!!  
 

  
เรื่องนี้ต้องขอเตือนเพ่ือนพนักงานให้ระมัดระวังเอาไว้ เพราะการเป็น

หัวหน้านั้นไม่ได้รับมาเฉพาะหัวโขน หากต้องแบกรับภาระหน้าที่ไว้บนบ่าด้วยและ
ไม่เพียงแค่ดูแลผลงานของลูกน้อง แต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบถึงชีวิตการท างานของหัวหน้าด้วย 

เ รื่ อ งมีอยู่ ว่ า  “นายบุญไหล” ได้ เติบ ใหญ่ เป็ นหั วหน้ างาน 8                            
งานอ านวยการของ กปภ.สาขาหนึ่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสายงานอ านวยการ แต่กลับมิได้มีการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงานของ กปภ.       
โดยใกล้ชิดเป็นเหตุให้มีการยักยอกน าเงินไปใช้ และน าฝากเข้าบัญชีไม่ครบถ้วน     
ท าให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย แม้จะเป็นการกระท าผิดของลูกน้อง แต่หัวหน้า             
ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย 

ความผิดของนายบุญไหล เข้าข่ายผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบและ            
ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. ไม่ปฏิบัติตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี                
ในการรักษาวินัย ไม่ดูแลระมัดระวังให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวนิยั และ                    
ไมเ่อาใจใสดู่แลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดตามข้อ 33 (2) (5) 
และข้อ 34 (1) (2) และ (4) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ           
ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษตัดเงินเดือน นายบุญไหล ร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นหัวหน้านอกจากรอบรู้แล้ว ยังต้องรอบคอบอีกด้วย             
มิเช่นนั้นอาจเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนจึงขอย้ ากันอีกครั้งว่า “เป็นหัวหน้ำ อย่ำเผลอ” 
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เงินทอง...ของร้อน !!!  
 

 

 
ระหว่างเงินกับเผือก รู้ไหมอะไรร้อนกว่ากัน ??? หลายคนอาจตอบว่า

เผือก เพราะเรามักได้ยินค าว่า “โยนเผือกร้อน” แต่ส าหรับเงินที่ได้มาด้วยการ
ทุจริตผิดวินัย บอกได้เลยว่าร้อนกว่าเผือกแน่นอน ถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟังพร้อมๆ กัน 

เรื่องมีอยู่ว่า “นางสาวบุญยืม” มีหน้าที่รับเงินหน้าเคาน์เตอร์ เมื่อ
ได้รับเงินค่าติดตั้งประปาและเงินประกันการใช้น้ า จ านวน 25,861 บาท จาก               
ผู้ใช้น้ ารายหนึ่ง แต่ไม่ยอมน าเงินส่งเพ่ือน าฝากเข้าบัญชี กปภ. ตามคู่มือปฏิบัติกลับ
น าไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน ภายหลังมีการตรวจสอบพบ นางสาวบุญยืมจึงยอมรับ
สารภาพว่ามีเจตนาทุจริตน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจริง พร้อมทั้งจะทยอยฝาก
ชดใช้            เข้าบัญชีให้ แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้ว 

การกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่และ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (3) และ(8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการ
ก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. ลงโทษไล่ นางสาวบุญยืม ออกจากงาน 
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งำนไม่เดิน...แต่เงนิสะพัด  
 

  
 

“เงินดี งำนเดิน เงินเกิน งำนว่ิง”  ค ากล่าวนี้กลายเป็นเรื่องจรงิที่เห็น
กันบ่อยครั้งในสังคมไทยไปแล้ว โดยคนทั่วไปมักเข้าใจว่า...การจะให้ใครท าการสิ่งใด
ถ้าต้องการให้เสร็จเร็วไว สะดวก ต้องมีการอัดฉีดเงินกันบ้างพอสมน้ าสมเนื้อ ไม่เว้น
แม้แต่หน่วยงานที่ต้องบริการประชาชนหลายแห่ง แต่ส าหรับบางคนก็รับเงินเต็มที่
แต่ไม่ค่อยมีผลงานให้เห็นเฉกเช่นอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องนี้ 

เรื่องมีอยู่ว่า “นายบุญถ่วง” ได้รับมอบหมายให้ส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่าใช้จ่าย โครงการขยายเขตระบบประปาในพ้ืนที่ เทศบาล             
จ.นครศรีธรรมราช แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ จึงได้มาด าเนินการส ารวจ
เพ่ิมเติมในวันหยุดท าการเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 2,500 - 5,000 บาท ต่อมารองนายกเทศมนตรีได้โทรศัพท์
สอบถามเร่งรัดโครงการ เพราะเห็นว่า...เวลาล่วงเลยมามากแล้ว แต่นายบุญถ่วง
กลับแจ้งว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอีกประมาณ 20,000 บาท เมื่อทาง
เทศบาลไม่จ่ายเงินในส่วนนี้ให้ นายบุญถ่วงก็เลยเตะถ่วงไม่ยอมปฏิบัติงานดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จ 

การกระท าดั งกล่ าวถือเป็นความผิดทางวินั ยฐานไม่ เอาใจใส่                     
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ กปภ. ไม่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และประพฤติในทางซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสีย  
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนตามข้อ 33 (5) (7) และ (8) แห่งข้อบังคับ 
กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษลดขั้นเงินเดือน “นายบุญถ่วง” จ านวน 1 ขั้น 
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อย่ำ ! หย่อนยำน...เดี๋ยวงำนเข้ำ  
 
  
 “โอ๊ย !!! งานเข้าอีกแล้วเรา เบื่อจริงๆ เน้ือไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองน่ัง
แล้วยังต้องเอำกระดูกมำแขวนคออีก” เสียงวิศวกรผู้ควบคุมงานหนุ่มใหญ่บ่น

ให้วิศวกรรายนี้ถูกตัดเงินเดือน เรื่องเล่านี้มีค าตอบค่ะ 
 “นายอ านวย” ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุง
ขยายระบบประปา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมการก่อสร้าง
แต่กลับไม่ได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในพ้ืนที่ก่อสร้างให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อสัญญา และต้องรายงานคณะกรรมการ            
ตรวจการจ้างทราบ แต่กลับไม่ดูแลโดยเคร่งครัด ท าให้ผู้รับจ้างติดตั้งรายการไม่ตรง
ตามรูปแบบที่ก าหนด จึงท าให้งานก่อสร้างดังกล่าวไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ท าให้เกิด
ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ แม้การกระท านั้นไม่ถึงกับเป็นการเอื้อประโยชน์ แต่ก็มิวาย
ถูกลงโทษในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมานายอ านวยปฏิบัติงานให้ กปภ. ด้วยดีมาโดยตลอด 
และไม่เคยกระท าผิดและถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 พฤติกรรมของนายอ านวย เข้าข่ายความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ตลอดจนระเบียบแบบแผนและไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. ตามข้อ 
33 (2) (5) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน      
พ.ศ. 2522  
 กปภ. จึงลงโทษตัดเงินเดือน นายอ านวย ร้อยละ 10 เป็นเวลา 3 เดือน 

 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...การได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ด าเนินการสิ่งใด              
โดยชอบ จักต้องปฏิบัติให้ดีที่สุด เห็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยอย่าปล่อยผ่านละเลย
เพราะความหย่อนยาน จะน าโทษมาให้โดยไม่ทันตั้งตัว 
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เงินทอง...ต้องรีบสะสำง 
 
 
 

 เรื่องเงินทองจะต้องมาบอกเล่าเก้าสิบ ส าหรับพนักงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการรับช าระเงินจากลูกค้า อย่าชะล่าใจ เงินรายได้ของ กปภ. รับมาแล้ว
ต้องรีบส่งต่อเข้าบัญชีธนาคารในวันที่รับ หากปล่อยให้มีการค้างโอนหลายครั้ง 
ระวัง!!! จะประสบชะตากรรม เช่น อุทาหรณ์สอนใจในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ 
 “นางบุญผัน” มีหน้าที่รับช าระเงินค่าน้ าประปาหน้าเคาน์เตอร์ และ
ต้องน าเงินรายได้ของ กปภ. ฝากเข้าบัญชีธนาคารและเก็บรักษาเงินสดค้างโอน
ประจ าวันและกุญแจตู้นิรภัย มีพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่น าเงินฝากเข้าบัญชี
ธนาคารในแต่ละวัน น้อยกว่าเงินสดที่รับช าระจริงไว้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา
ประมาณ 13.00 น. รวมกับเงินสดค้างโอนประจ าวันของวันก่อน หลายครั้งหลายหน
ท าให้มีเงินสดค้างโอนประจ าวันที่ต้องท าการตรวจนับและเก็บรักษาในตู้นิรภัย            
มีจ านวนมากและเกินความจ าเป็น 
 แม้จะฟังไม่ได้ว่า...มีการน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่การ
กระท าดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. ตามข้อ 33 (2) และ (5)           
แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  
 กปภ. จึงลงโทษตัดเงินเดือน นางบุญผัน ร้อยละ 10 เป็นเวลา 3 เดือน 
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ริอ่ำนเป็นโจร...ต้องโดนไล่ออก  
   

  
 “งำนรำชกำร งำนรัฐวิสำหกิจ ไม่ได้หำกันง่ำยๆ ท ำไมถึงได้ตัด
อนำคตตัวเองอย่ำงนี้” เสียงพนักงานคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เพ่ือน
ร่วมงานสาขาเดียวกันถูกไล่ออก เพราะท าความผิดหลายเด้ง ทั้งทางวินัยและอาญา 
 เรื่องมีอยู่ว่า “นายยาใจ” เป็นพนักงานผลิตน้ า 3 เห็นนางออมเงิน
พนักงานการเงินและบัญชี 6 น าเงินรายได้ค่าน้ าของ กปภ. ไปฝากเข้าบัญชี          
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกวัน จึงเกิดความอยากได้เงินจนขาดความยับยั้งชั่งใจ วันหนึ่ง
ระหว่างท่ีนางออมเงินเดินทาง นายยาใจขับรถจักรยานยนต์ตามไปกระชากกระเป๋า
ที่บรรจุเงินสดค่าน้ า จ านวน 239,682.63 บาทไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถ
จับกุมตัวนายยาใจได้พร้อมเงินสดค่าน้ าของกลาง อีกทั้ งพบว่านายยาใจ                      
เสพยาเสพติดอีกด้วย  
 กปภ. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายยาใจมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและ                      
ชิงทรัพย์ของหน่วยงาน ถ้าให้อยู่ท างานต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายกับ กปภ. 
มากยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน รอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
สอบสวนเสร็จ ซึ่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน            
พ.ศ. 2522 ก าหนดบทลงโทษในเรื่องนี้ถูกไล่ออกจาก กปภ. แน่นอน  
  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หลงติดยา...นอกจากจะเสียอนาคต ยังหมดอาชีพ 
หมดหนทางท ากินอีกด้วย 

16 



ตกเบ็ดล่อเหยื่อ...ใครเชื่อเสียเงิน  
   

  
 วันก่อนเห็นหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าว “จับอีก 4 รำย แก๊งทุจริต ! 
สอบต ำรวจ คน ทอ.ร่วม” ท าให้รู้ว่าสมัยนี้ยังมีคนคิดไม่ซื่อ โดยอาศัยการสอบ 
แข่ งขัน เ พ่ือ เข้ าท า งานในหน่ วยงานที่ มั่ นคง  เป็น เครื่ องมือหากินกันอยู่               
ซึ่งนักหลอกลวงต้มตุ๋นเหล่านี้จะมีทุกวงการ โดยใช้เล่ห์เหลี่ยม กลโกง หรือใช้คารม
พูดจาหว่านล้อม หลอกลวง เอาเงินทองจากผู้เข้าสอบ โดยพูดจาให้หลงเชื่อว่า             
จะสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ ไม่เว้นแม้กระท่ัง กปภ. ของเรา เรื่องนี้มีที่มาอย่างไร
ตามไปดูให้รู้เห็นเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันเถอะ  
 เรื่องมีอยู่ว่า “นางสาวไข่ตุ๋น” ท าหน้าที่ช่วยงานทรัพยากรบุคคล ได้รับ
มอบหมายให้พิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ เพ่ือรอการเรียกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานในต าแหน่งช่างไฟฟ้า 3 จ านวน 3 ราย เมื่อทราบชื่อและข้อมูล
ของผู้ที่สอบผ่าน ได้ติดต่อและแอบอ้างว่า...สามารถช่วยด าเนินการให้ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานได้ โดยเรียกรับเงินค่าตอบแทนค่าด าเนินการให้ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน รายละ150,000 บาท ต่อมานางสาวไข่ตุ๋น ได้ให้การรับ
สารภาพและคืนเงินในภายหลัง แต่เมื่อความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว...ก็ต้องรับโทษ  
 การกระท าดังกล่าว เป็นการอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน แสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ ท าให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เข้าข่ายความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตาม ข้อ 37 (3) และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย 
การก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  
 กปภ. จึงลงโทษไล่ นางสาวไข่ตุ๋น ออกจากงาน 
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ผิดศีลข้อ 3 ท ำให้เสื่อมเสีย  
 

  

  
 “กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี กำรงดเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม” 
เห็นพาดหัวแบบนี้ อย่าเพ่ิงเข้าใจผิดคิดว่าจะพาเข้าวัด...เพียงแต่อยากเชิญชวนให้
พนักงาน กปภ. เคร่งครัดในศีลธรรมที่ดี ไม่ต้องมากขอแค่รักษาศีลให้ครบ 5 ข้อ             
ก็พอแล้ว เพราะการรักษาศีล 5 จะท าให้ชีวิตมีแต่ความสุข ในทางตรงกันข้าม            
หากเป็นคนทุศีล (ล่วงละเมิดศีลหรือวินัย) ก็ต้องได้รับโทษภัยจากการกระท านั้นๆ 
 เรื่องมีอยู่ว่า “นายหลายรัก” ซึ่งเป็นพนักงาน กปภ. สาขาแห่งหนึ่ง             
ได้อยู่ค้างแรมกับหญิงอ่ืนในยามวิกาล และเป็นสถานที่ลับสายตาท าให้เชื่อได้ว่า           
ทั้งสองได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว แม้ว่าโดยพฤตินัยหญิงนั้นจะไม่ได้อยู่กินฉันสามี
ภรรยากับสามีแล้วก็ตาม แต่การที่นายหลายรักมีภรรยาอยู่แล้ว. ..แต่กลับมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอ่ืนซึ่งมิใช่ภรรยาของตน เป็นพฤติกรรมที่ท าให้ได้รับ
ความเสื่อมเสียในด้านชื่อเสียงของตนเองและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
 การกระท าดังกล่าว เข้าข่ายความผิดวินัยฐานประพฤติในทางซึ่งอาจ  
ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนตามข้อ 33 (8) แห่งข้อบังคับ
ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯของพนักงาน พ.ศ. 2522          
 กปภ. จึงลงโทษ นายหลายรัก ตดัเงนิเดอืนรอ้ยละ 10 เปน็เวลา 3 เดอืน 
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เลินเล่อ....เจอภำคทัณฑ์  
 

  
 วันก่อนเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว “ป.ป.ช. สั่งฟันวินัยและอำญำ           
บิ๊กข้ำรำชกำรฐำนทุจริตและประมำทเลินเล่อ สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ทำง
รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง” 
 ข่าวแบบนี้ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ล้วนปลูกฝัง
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเคร่งครัดในคุณธรรม จริยธรรม เหลียวหลังแลหน้าหันมาดู 
กปภ. ของเราก็ยังมีกรณีเช่นนี้อย่างประปราย อย่างเรื่องของ “นำยหย่อนยำน”          
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุในคลังพัสดุ เก็บรักษากุญแจคลังพัสดุอย่างไม่
ระมัดระวัง ซึ่งเป็นที่เปิดเผยและรับรู้กันทั่วไป พนักงานในส านักงานสามารถน าพัสดุ
ไปใช้ได้ตลอดเวลา จึงเป็นช่องทางให้มีการน ามาตรวัดน้ าใหม่ในคลังพัสดุไปติดตั้งให้
ผู้ขอใช้น้ ารายใหม่ก่อนการช าระค่าติดตั้ง ส่งผลให้ กปภ. เสียหาย 

 การกระท าของนายหย่อนยาน เข้าข่ายความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. และไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
กปภ. ตามข้อ 33 (2) และ (5) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ 
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 แต่เห็นว่า...ได้กระท าไปในลักษณะเพ่ือแก้ปัญหากรณี
วันหยุดสามารถน าอุปกรณ์ไปใช้งานได้ทันที และเมื่อทราบว่ามีการน ามาตรวัดน้ า
ออกไปจากคลังโดยพลการ ได้แจ้งให้น าเงินค่าติดตั้งมาเข้าบัญชี กปภ. ประกอบกับ
ไม่เคยกระท าผิดและถูกลงโทษทางวินัยในลักษณะนี้มาก่อน เห็นควรลดหย่อนโทษ 
 กปภ. จึงลงโทษภาคทัณฑ์ นายหย่อนยาน 
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มีน้ ำใจเป็นเรื่องด…ีแต่ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทำง 

20 

 
  

 เห็นหัวเรื่องแบบนี้...อาจเกิดความสงสัยว่า มีน้ าใจแล้ว...แต่ท าไมต้อง
เลือกใช้ด้วย??? กปภ. มีความปรารถนาดี อยากจะเล่าสู่กันฟัง เอาไว้เป็นอุทาหรณ์
สอนใจไม่ให้พลั้งพลาด อันว่าความเอ้ืออาทรมีน้ าใจต่อกันเป็นเรื่องที่ดีมีคุณค่า      
น่านับถือ แต่ถ้าเราใช้ไมถูกที่ถูกทาง เรื่องดีๆ ก็อาจแปรเปลี่ยนเป็นโทษภัยถึงขั้น    
ถูกลงโทษทางวินัยให้ประวัติต้องด่างพร้อย  

เรื่องมีอยู่ว่า “นายใจดี” หัวหนางานผลิต มีน้ าใจน าสารส้มที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของงานอ านวยการไปให้เทศบาลต าบลแห่งหนึ่งหยิบยืมใช้              
โดยพลการ ด้วยเห็นว่าเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่คุ้นเคยกันดี อยู่แบบน้ าพ่ึงเรือเสือ            
พ่ึงป่ามาตลอด ต่อมาเทศบาลไดน าสารส้มมาคืน นายใจดีก็ส่งคืน กปภ. ทันที แม้วา
การหยิบยืมโดยพลการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กปภ. ก็ตาม      
แต่พฤติกรรมของนายใจดีก็ส่อไปในทางทุจริต เป็นความผิดฐานไมปฏิบัติตาม          
ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. และไมระวังรักษาผลประโยชนของ 
กปภ. ไมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติในทางซึ่งอาจท าให้      
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ของตน ตามข้อ 33 (2) (5) (7) และ (8)     
แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหนงฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษลดขั้นเงินเดือน นายใจดี จ านวน 3 ขั้น  
 คราวนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมว่า...หากมีน้ าใจไมถูกที่ถูกทาง...            

ก็สามารถสร้างความปวดหัวให้เจ้าตัวต้องจดจ าไปนานเลยทีเดียว......!!!! 



ประโยชน์องค์กร...อย่ำหย่อนยำน      
 

 ด้วยความรักที่มีให้เพ่ือนพนักงาน จึงขอหยิบยกเรื่องไม่ดีที่อยากจะบอก
เล่าเก้าสิบ เพ่ือเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า...ทีหลังอย่าท า !!! 
 เรื่องมีอยู่ว่า  “นางละเลย” มีหน้าที่รับช าระเงินหน้าเคาน์ เตอร์                 
กปภ.สาขา เมื่อได้รับเงินจากลูกค้ามาแล้วก็มิได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ             
เป็นเหตุให้การน าฝากเงินรายได้ขาดหายไปถึง 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,000 บาท   
โดยไม่มีหลักฐานว่าได้น าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งนางละเลยก็ได้น าเงินมา
ชดใช้ จนครบถ้วนแล้ว แต่เรื่องไม่ได้จบเพียงแค่นี้ เพราะความผิดที่เกิดขึ้นถือเป็น
ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. และ             
ไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. ตามข้อ 33 (2) และ (5) แห่งข้อบังคับ กปภ. 
ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  
 เนื่องจากนางละเลยเคยท าความผิดซ้ าซากในกรณีนี้มาแล้ว จึงเห็นควร
เพ่ิมโทษโดยการลงโทษตัดเงินเดือน นางละเลย ร้อยละ 10 เป็นเวลา 1 เดือน 
          ท าผิดครั้งแรกหนักหนาก็ไม่น่าให้อภัยแล้ว ยังจะย่ามใจท าผิดซ้ าแล้ว          
ซ้ าอีก กปภ. จ าเป็นต้องเพ่ิมโทษให้ด้วย คราวหน้าต้องท่องคาถานี้ไว้ให้ขึ้นใจว่า 
“ผลประโยชน์องค์กร ต้องรักษำ อย่ำหย่อนยำน” มิเช่นนั้นก็จะท าให้ประวัติ           
ด่างพร้อยโดยใช่เหตุนะ 
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ใกล้อีกนิด…ชิดอกีหน่อย 
 

 เห็นพาดหัวแบบนี้อย่าเพ่ิงคิดว่าจะมาโฆษณา...ขายยาสีฟันยี่ห้อใกล้ชิด
แค่อยากจะบอกกับท่านหัวหน้างานทั้งหลายว่า ต้องหมั่นคอยควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของลูกน้องกันอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นท่านอาจจะเดือดร้อนได้  

เรื่องมีอยู่ว่า “นายเฉย” เป็นหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบการท างานของลูกน้องให้มีการน าเงินที่ได้รับมาเข้าบัญชีทุกวัน และ        
ตรวจนับใบเสร็จค้างช าระทุกสิ้นเดือนอย่างจริงจัง แต่ไม่ใส่ใจควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดเก็บเงินค่าน้ าอย่างใกล้ชิด จนท าให้มีการรับเงิน
แล้วน าฝากเข้าบัญชี กปภ. ล่าช้า และปล่อยให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ที่ก าหนด ถึงแม้จะดูเหมือนว่า เป็นความบกพร่องในหน้าที่ของลูกน้อง ไม่ใช ่                 
ความผิดพลาดของหัวหน้างานโดยตรง นายเฉยจึงไม่น่าจะมีความผิดอะไร แต่หาก
พิจารณาจากข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน          
พ.ศ. 2522 ข้อ 34 (1) (2) และ (4)  

การกระท าของนายเฉย ถือว่ามีความผิดโทษฐานที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี         
ในการรักษาวินัย ไม่ดูแลระมัดระวังให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย 
และไม่เอาใจใส่ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด แต่โชคยังดี                 
ที่นายเฉยไม่เคยกระท าผิดวินัยมาก่อน และได้เร่งรัดการจัดเก็บรายได้จนท าให้ไม่มี
ใบเสร็จฯ ค้างช าระหลงเหลืออยู่อีกต่อไป กปภ. จึงลดหย่อนโทษให้เหลือเพียงการ
ภาคทัณฑ์ นายเฉย ไว้เท่านั้น  

 เหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้จ าไว้ว่า...ต่อไปต้องใส่ใจกับงานที่
ต้องรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา เวลามีปัญหาหรือ
ช่องโหว่ตรงไหน จะได้แก้ไขทันท่วงที จริงไหมเอ่ย !!! 
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น ำเงินลูกค้ำมำหมุนใช้...โทษถึงไล่ออกสถำนเดียว  
 

ที่พาดหัวแรงขนาดนี้...อย่าคิดว่าเอามาขู่กันเล่น แต่เพราะไม่อยากเห็น
เพ่ือนพนักงานต้องหมดอนาคต เพราะพฤติกรรมที่จะพูดถึงนี้มีความผิดร้ายแรง
จริงๆ นะ 

เรื่องมีอยู่ว่า “นายบุญยืม”  มีหน้าที่รับค าขอติดตั้ง จัดท าเอกสาร
สัญญาให้ผู้ใช้น้ าและน าเงินฝากเข้าบัญชี กปภ. แต่ปรากฏว่าเมื่อได้รับเงินค่าติดตั้ง
จากลูกค้าแล้ว นายบุญยืมกลับไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า แถมยังน าเงินค่า
ติดตั้งไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนน าเงินฝากเข้าบัญชี จนเป็นเหตุให้การน าฝาก
ล่าช้าถึง 2 ครั้ง โดยล่าช้าไป 62 วัน และ 42 วัน ตามล าดับ ซึ่งในทางปฏิบัติ             
ที่ถูกต้อง นายบุญยืมจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทันที และน าเงินเข้าบัญชี    
วันต่อวัน ถ้าเข้าวันนั้นไม่ทัน (ค่ าเสียก่อน) ก็ต้องน าเข้าวันรุ่งขึ้น พฤติกรรมดังกล่าว
เข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (3) 
และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน             
พ.ศ. 2522   

กปภ. จึงลงโทษขั้นเด็ดขาดไล่ นายบุญยืม ออกจากงาน จะลดหย่อน
โทษเป็นให้ออกก็ไม่ได้ เพราะมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ระบุให้ไล่ออก
สถานเดียว  

 เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจ...ให้จ าไว้ว่า เงินทองของลูกค้า ถ้ารับ
มาแล้วต้องรีบน าฝากโดยไม่รอช้า...ที่ส าคัญต้องรู้จักสกัดกั้นความอยากให้จงได้...
อย่าคิดน าเงินลูกค้ามาใช้...เพราะไม่ใช่เงินของเรา 
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อำถรรพ์หมำยเลข 7 
 

 7 

ไม่ได้มีเรื่องเร้นลับอะไร...มาน าเสนอหรอกนะ แต่จะมาบอกกล่าว                  
เล่าเตือนให้เพ่ือนพนักงานรับรู้ จะได้ไม่เสียอนาคตเพราะเลข 7   

เรื่องมีอยู่ว่า “นายเบี้ยว” ไม่มาท างานและไม่ติดต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
แจ้งความประสงค์ขออนุญาตลาตามระเบียบ กปภ. รวม 52 วันท าการ จึงเป็นการ
ขาดงานติดต่อในคราวเดียวกัน เกิน 7 วันท าการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
พนักงานมีสิทธิที่จะหยุด...ไม่มาท างานบ้างก็ได้ โดยใช้สิทธิการลาป่วย ลาพักผ่อน
ประจ าปี แต่ไม่ใช่หายไปเฉยๆ และไม่มีเหตุผลอันสมควร   

ซึ่งหากพิจารณาจากข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ                  
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 จะเห็นว่าการกระท าของนายเบี้ยวถือว่ามีความผิดตาม      
ข้อ 41 (4) อันเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง มีโทษร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก            
แต่เนื่องจากนายเบี้ยวไม่เคยกระท าผิดวินัยมาก่อน และในเวลาต่อมาได้กลับมา
ปฏิบัติงาน  

กปภ. จึงลดหย่อนโทษโดยให้ นายเบ้ียว ออกจากงาน  
 เห็นแล้วใช่ไหมว่าการขาดงานเกิน 7 วันท าการ โดยไม่บอกกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาได้รับรู้...จะน าไปสู่การตกงานในที่สุด   
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อมยำ...ดีกว่ำอมเงิน 
 

 ถ้ามีอาการเจ็บคอ...ไปหาหมอและขอยาอมแก้เจ็บคอ ก็คงจะช่วยให้
อาการทุเลาลงได้ แต่ถ้าใครมีพฤติกรรมอมเงินนี่สิปัญหาใหญ่แน่ เมื่อเร็วๆ นี้                   
มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวว่า “ศำลอุทธรณ์สั่งจ ำคุก 50 ปี ส.ต.อ. อมเงิน
ค่ำปรับ” เรื่องราวท านองนี้...มีให้เห็นกันในหลายหน่วยงาน รวมทั้ง กปภ. ของเรา
ซึ่งแม้ว่านโยบายของผู้บริหารระดับสูง จะพยายามปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม มาโดยตลอด แต่ก็ยังพบเห็นพนักงานที่มีพฤติกรรมส่อไปในทาง
ไม่สุจริตอยู่บ่อยครั้ง ดังเช่นพนักงาน กปภ. คนนี้ 

 “นางเม้ม”  มีหน้าที่ควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับช าระค่าน้ าอยู่ที่ 
กปภ.สาขาแห่งหนึ่ง ได้รับเงินค่าน้ าของผู้ใช้น้ ารายใหญ่ที่มีจ านวนเงินค่าน้ าสูง        
หลายราย ซึ่งเป็นทั้งเงินสดและเช็ค แต่กลับไม่น าฝากเข้าบัญชี กปภ. ในทันที    
โดยไม่น าฝากทั้งหมดหรือน าฝากเพียงบางส่วน กรณีรับมาเป็นเช็คขีดคร่อมได้น า
เช็คฝากเข้าบัญชีของลูกจ้างแล้วถอนเป็นเงินสดมาฝากบัญชี กปภ. เพียงบางส่วน 
แล้วน าเงินค่าน้ าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนน าฝากเข้าบัญชี กปภ.           
โดยน าฝากล่าช้าไปเป็นเวลา ตั้งแต่ 2-53 วัน  

 พฤติกรรมดังกล่าว เป็นการอาศัยอ านาจหน้าที่การงานของตนแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ท าให้ กปภ. เสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (3) และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. 
ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522   

 กปภ. จึงลงโทษไล่ นางเม้ม ออกจากงาน  
 เห็นแบบนี้แล้ว...หวังว่าคงไม่มีใครคิดไปท าความผิด...อมเงินหลวงนะ 

เพราะของแบบนี้...ไม่มีวันปกปิดได้ตลอดไป และที่ส าคัญไม่มีองค์กรไหนเขาอยาก
เลี้ยงคนไม่ซื่อสัตย์เอาไว้ ผู้เขียนขอฝากไว้ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน” 
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ผิดจนเกนิอภัย 
 

 
 

“...ถ้ำทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่ำงนี้             
หยำบคำย แต่ว่ำขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้ำไม่ทุจริต สุจริตและมีควำมตั้งใจมุ่งม่ัน
สร้ำงควำมเจริญ ก็ขอให้ต่ออำยุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอำยุมำกแล้ว ขอให้
แข็งแรง ควำมสุจริตจะท ำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรำย…” เปิดเรื่องกัน           
ด้วยการเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2546 หลายคนคงพอจะรู้แล้วว่าเรื่องที่จะน าบอกเล่าเก้าสิบนี้...คงหนีไม่
พ้นเรื่องทุจริตอย่างแน่นอน  

เรื่องมีอยู่ว่า “นางบุญนับ” พนักงานการเงินและบัญชี ได้รับอนุมัติให้
เบิกเงินสดย่อยเป็นค่าของใช้ในส านักงานและค่าธรรมเนียมธนาคาร แต่นางบุญนับ
กลับไม่น าเงินดังกล่าวไปช าระหนี้ของ กปภ. ในทันที กลับน าเงินไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวและช าระหนี้ล่าช้าเป็นเวลา 6-27 วัน รวม 5 ครั้ง พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
การอาศัยอ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ ท าให้ กปภ. ได้รับ
ความเสียหาย เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงภาพลักษณ์อย่างร้ายแรง 

การกระท าดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่               
และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 37 (3) และ (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
การก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษไล่ นางบุญนับ ออกจากงาน  
 การทุจริตนั้น...ผิดทั้งกฎหมายและกฎแห่งกรรม ซึ่ง กปภ. ได้น ามา

บรรจุไว้ในค่านิยมองค์กรหัวข้อแรก “มุ่งเน้นคุณธรรม” โดยก าหนดพฤติกรรมของ
พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส...ดังนั้น หากพนักงานคนใดท าผิดในเรื่องแบบนี้ คงไม่มีองค์กรไหนอยากให้
อภัยอย่างแน่นอน...เรื่องแบบนี้ ผิดจนเกินอภัยจริงๆ !!! 
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รับเงินลูกค้ำ...อย่ำท ำใจเย็น  
 

 เรื่องแค่นี้ ...ถึงกับโดนข้อหาไม่ใส่ใจต่อหน้าที่ โอ๊ย !!! จะเป็นลม !!!               
เสียงอุทานของพนักงานท่านหนึ่ง  

 ก็เพราะมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะสิ ถึงเจอดีเข้าจนได้...ทีหน้าทีหลัง               
ก็ท่องไว้...รับเงินจากลูกค้าอย่าท าใจเย็น มิฉะนั้น...อาจเป็นเช่นนี้ เรื่องเล่าต่อไปนี้
ตั้งใจเพ่ือจะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท านองนี้ขึ้นอีก  

 เรื่องมีอยู่ว่า “นายเลินเล่อ” ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานรับช าระ  
ค่าน้ าประปาที่หน่วยบริการ แต่มิได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ โดยหลงลืมไม่
บันทึกข้อมูลการรับช าระเงินจากผู้ใช้น้ าบางราย ลงในบันทึกการรับเงินให้ครบถ้วน
ท าให้เกิดการน าเงินค่าน้ าฝากเข้าบัญชีล่าช้า แต่เนื่องด้วยในวันที่เขาปฏิบัติงาน          
อยู่นั้น...ปรากฏว่ามีผู้ใช้น้ ามาช าระค่าน้ าที่หน่วยบริการเป็นจ านวนมาก แต่มี             
นายเลินเล่อปฏิบัติงานอยู่คนเดียว และไม่ปรากฏหลักฐานการน าเงินไปหมุนใช้
ส่วนตัว โทษหนักจึงกลายเป็นเบา แต่ก็ท าให้งานเข้า!!! จนนั่งเครียดไปหลายวัน 

 การกระท าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระท าผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ ไม่รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ กปภ. ตามข้อ 33 (2) และ (5) 
แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522  

 กปภ. จึงลงโทษภาคทัณฑ์แก่ นายเลินเล่อ  
 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...แม้ไม่ได้มีเจตนาท าผิด...แต่ถ้าคิดไม่รอบคอบ ผลที่

ตามมาก็สร้างปัญหาชวนปวดหัวได้ อย่างไม่คาดคิด!!! 
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เหตุเพรำะหย่อนควำมสำมำรถ 
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 ด้วยความรักและความหวังดีที่มีต่อเพ่ือนพ้องพ่ีน้องพนักงาน กปภ. 
ผู้เขียนจึงมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาเตือนกัน ให้ท่านอย่าหย่อนยานในการปฏิบัติ
หน้าที่ และให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆ มิฉะนั้นอาจต้องออกจากงาน เฉกเช่น
ตัวอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังนี้ 
 เรื่องมีอยู่ว่า “นายภูมิ” พนักงานผลิตน้ า 4 งานผลิต มีพฤติกรรม                    
ไม่เข้าเวรผลิตน้ า ปล่อยน้ าล้นถังสูงและถังน้ าใส ไม่ล้างกรอง ตามก าหนดเวลา 
ส่งผลให้คุณภาพน้ าไม่ได้มาตรฐาน แรงดันน้ าไหลอ่อนไม่พอจ่าย โดยมีสาเหตุจาก
การที่นายภูมิชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม               
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือน
หลายครั้ง จนกระทั่งถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน 
มาแล้ว รวม 4 ครั้ง ทั้งได้ให้โอกาสปรับปรุงตนเองเป็นเวลาตามสมควร กปภ.    
ได้ส่งนายภูมิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรม : ปัจจัยในการพัฒนา
หน่วยงานและสังคม อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนแล้วก็ตาม 
นายภูมิก็ยังไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น พฤติกรรมที่ปรากฏ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
นายภูมิหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ตามข้อ 20 (3) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย           
การก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 หากยังคงให้นายภูมิปฏิบัติงาน
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่งานของ กปภ. และเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีกับพนักงาน
คนอ่ืนๆ จึงสมควรให้ออกจากงาน  
 กปภ. จึงมีค าสั่งให้ นายภูมิ ออกจากงาน (เหตุหย่อนความสามารถ
มิใช่ความผิดทางวินัย) 
  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...การหย่อนความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ถึงแม้ว่าการกระท าจะไม่ใช่ความผิดทางวินัย แต่ส่งผลกระทบท าให้ กปภ. 



คิดไม่ซื่อ...อยู่ไม่นาน 
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 คิดไม่ซื่อ...อยู่ไม่นาน ที่พาดหัวเรื่องแบบนี้ เพราะมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง 
เพ่ือให้เพ่ือนพนักงาน กปภ. ได้รับรู้เป็นอุทาหรณ์ว่า...อย่าใช้สถานภาพความเป็น
พนักงาน กปภ. ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ เพราะจุดจบ...ถึงขั้นต้อง          
ออกจากงาน  
 เรื่องมีอยู่ว่า “นายวิชัย” ต าแหน่งพนักงานเก็บเงิน 2 งานอ านวยการ            
มีหน้าที่เก็บเงินค่าน้ าประปา ไม่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาให้นายวิชัยไปปฏิบัติหน้าที่ย้ายมาตร แต่นายวิชัยกลับอาศัย
สถานภาพความเป็นพนักงานของ กปภ. ร่วมกับนายรอด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
กระท าการย้ายมาตรของผู้ใช้น้ า จ านวน 5 ราย พร้อมทั้งเรียกรับเงินเป็น               
ค่าด าเนินการย้ายมาตรจากผู้ใช้น้ าอีกด้วย พฤติการณ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง
เจตนาที่อาศัยสถานภาพความเป็นพนักงานของ กปภ. แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ
ด้วยข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนของ กปภ. และเป็นการกระท าที่สร้างความเสื่อม
เสียทั้งภาพลักษณ์ชื่อเสียงและทรัพย์สินของ กปภ. การกระท าดังกล่าวท าให้ 
กปภ. ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงตามข้อ 37 (8) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ            
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 สมควรลงโทษสถานหนัก  
 กปภ. จึงลงโทษให้ นายวิชัย ออกจากงาน 
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ถึงไม่ทุจริต แต่กผ็ิดนะ 
 

อย่าเพ่ิงสงสัยว่า...เหตุใดวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่า...         
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ แต่ยังเป็นความผิดทางวินัย นั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้ท าตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน หรือขาดความกระจ่างแจ้งในระเบียบแบบแผนขององค์กร 
ผู้เขียน จึงขอยกตัวอย่างเพ่ือเล่าสู่กันฟัง และเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันดีกว่า  

เรื่องมีอยู่ว่า “นางน้ า” พนักงานบัญชี 5 งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่
ควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ า และได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวม
และแยกชนิดของธนบัตรก่อนน าฝากเข้าบัญชี กปภ. (บัญชีธนาคารกรุงไทย)            
ได้อาศัยอ านาจหน้าที่ของตน โดยการน าเอาเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็น
เช็คส่วนตัว ฝากเข้าบัญชี กปภ. แทนเงินสดค่าน้ าที่ตนเองได้รับมอบหมายให้แยก
ชนิดของธนบัตรก่อนน าเข้าบัญชี กปภ. ภายในวันเดียวกัน...ส่งผลให้เงินเข้าบัญชี
ของ กปภ. ล่าช้า เพราะธนาคารกรุงไทยต้องไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร                  
กรุงศรีอยุธยาอีกต่อหนึ่ง พฤติกรรมที่ปรากฏ...แม้จะยังฟังไม่ถึงขนาดว่าเป็น               
การทุจริตต่อหน้าที่ก็ตาม แต่ก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานบัญชีของ กปภ. 
เป็นเหตุให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ กปภ. ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของ กปภ. และไม่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 
อาศัยอ านาจหน้าที่การงานของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ตามข้อ 33 
(2) (5) และ (7) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน           
พ.ศ. 2522  

กปภ. จึงลงโทษลดขั้นเงินเดือน นางน้ า จ านวน 1 ขั้น 



เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน...จนท ำรำ้ย กปภ. 
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 ด้วยความรักและห่วงใย...ที่มีต่อเพ่ือนๆ พนักงาน กปภ. ด้วยกัน 
ผู้เขียนขอหยิบยกเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้ กปภ. เกิดความเสียหาย 
และโดยเฉพาะเป็นการตัดอนาคตในหน้าที่การงานของผู้กระท า มาบอกเล่าเก้าสิบ 
สู่กันฟัง 

  เรื่องมีอยู่ว่า “นายสุวรรณ” นายช่างโยธา 6 มีหน้าที่ส ารวจ ออกแบบ
ประมาณราคา และรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับการขออนุญาตวางท่อขยายเขต
ประปา ให้กับหน่วยงาน อบต. ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขา แห่งหนึ่ง               
นายสุวรรณได้ส่งเอกสารรายการประมาณราคา ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงสูงกว่า
ต้นฉบับจริงให้กับหน่วยงาน อบต. เป็นเหตุให้หน่วยงาน อบต. น าไปก าหนดเป็น
ราคากลางจ้างเหมาสรรหาผู้รับจ้าง โดยมีผลประโยชน์ในทางมิชอบเกี่ยวข้องกับ 
หจก.ธาราทอง จนกระทั่งมีผู้ร้องเรียน ท าให้ กปภ. ได้รับความเสียหายและ                 
เสื่อมเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงเป็นอย่างมาก  
 พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต อาศัยอ านาจหน้าที่การงานของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ประพฤติในทางซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน 
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตาม ข้อ 33 (7) (8) และ 37 (8) แห่งข้อบังคับ กปภ.    
ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 แต่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
นายสุวรรณ ไม่เคยกระท าผิดทางวินัยมาก่อน จึงลดหย่อนโทษให้ตามสมควร  
 กปภ. จึงลงโทษให้ นายสุวรรณ ออกจากงาน 



 


