
ที ่นร ๑๐๑๑/๔๒๕            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

        ๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๒.๕/๓๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๕ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๓๘ ลงวนัที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ 
      ๒. ส ำเนำหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ ท ๘๓๐๔ ลงวันที่  ๒๔ ตุลำคม   
            ๒๕๕๕ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กรมควบคุมโรคได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมทั้งส่งเอกสำร 
ไปประกอบกำรพิจำรณำว่ำ กรมควบคุมโรคได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่
ข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค กรณีศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำข้ำรำชกำรดังกล่ำวกระท ำผิดอำญำฐำน เสพ 
เมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ) และมีอำวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยโทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษ
ไว้มีก ำหนด ๒ ปี ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ (สว.๓) ครั้งแรกว่ำ กำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ต่อมำได้
แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำในครั้งที่ ๒ ว่ำ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
ซึ่งกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ทั้ง ๒ ครั้งใช้พยำนหลักฐำน
เดียวกัน และได้ท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคว่ำพฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้ 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้
เสื่อมเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมควบคุมโรค 
จึงหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและแนวทำงกำรลงโทษกรณีข้ำรำชกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติดมำยัง 
ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำเรื่องนี้แล้ว ขอเรียนดังนี้ 

๑. ตำมที่หำรือว่ำ หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ ป ๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยำยน 
๒๕๔๓ วำงแนวทำงกำรลงโทษข้ำรำชกำรที่กระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด กรณีเสพเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ)  
ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร หำกมี  
เหตุลดหย่อนให้น ำมำประกอบกำรพิจำรณำได้ แต่ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ ำกว่ำปลดออกจำกรำชกำรถูกต้อง
หรือไม่  หำกถูกต้อง  กรมควบคุมโรคสำมำรถน ำเรื่องเข้ำ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค  เพ่ือพิจำรณำในเรื่อง 
ฐำนควำมผิดและระดับโทษ และด ำเนินกำรตำมมติ อ.ก.พ. ได้เลยหรือไม่ หรือต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓)  ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบอีกครั้งว่ำกำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำ 



๒ 
 

 

เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยอ้ำงกฎหมำยที่ใช้ขณะผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดก่อนที่จะลงโทษ
ข้ำรำชกำรรำยนี้ นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ ป ๕๓๑ ลงวันที่  
๒๑ กันยำยน ๒๕๔๓ เคยวำงแนวทำงกำรลงโทษข้ำรำชกำรที่เสพหรือมีเมทแอมเฟตำมีน  (ยำบ้ำ) ไว้ใน
ครอบครองว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร หำกมี 
เหตุอันควรลดโทษ ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ ำกว่ำปลดออกนั้น ปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๓๘ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องกำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกำรให้โอกำสผู้ติดเชื้อเอดส์  
คนพิกำร และผู้เสพยำเสพติด ซึ่งพ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติดเข้ำท ำงำน หรือรับกำรศึกษำต่อในหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มุ่งเน้นกำรให้โอกำสกับผู้เสพหรือผู้ติดยำเสพติดซึ่งพ้นสภำพจำกกำรใช้ยำ
เสพติด โดยมิให้อ้ำงเหตุดังกล่ำวเป็นกำรลิดรอนสิทธิในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ กำรรับทุนกำรศึกษำหรือ 
เข้ำท ำงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ กำรให้ออกจำกกำรศึกษำหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งหมำยรวมถึง ข้ำรำชกำร 
ผู้เสพหรือติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำรจะพิจำรณำให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำร
ด้วยเหตุดังกล่ำวมิได้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) ดังนั้น กรณีที่หำรือ หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำร 
รำยนี้พ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำรจะพิจำรณำลงโทษไล่หรือปลดข้ำรำชกำรรำยนี้ออกจำก
รำชกำรมิได้ เนื่องจำกจะเป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว แต่ถ้ำข้ำรำชกำรรำยนี้ยัง
ไม่พ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติด ก็ย่อมไม่อำจน ำมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำวมำใช้บังคับได้ ทั้งนี้  
ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้โดยละเอียดต่อไป 

อย่ำงไรก็ด ีหำกอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
พิจำรณำ ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไม่ต้อง
แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ในควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้ถูก
กล่ำวหำอีก เนื่องจำกคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวไปแล้ว   และผู้ถูกกล่ำวหำได้ให้ถ้อยค ำ 
รับสำรภำพทุกข้อกล่ำวหำ ส่วนกำรที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยปรับบทควำมผิดว่ำเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งไม่ใช่กฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะกระท ำผิดนั้น ก็ไม่ใช่สำระส ำคัญที่จะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม อ.ก.พ. กรม
ควบคุมโรค มีอ ำนำจพิจำรณำและมีมติให้ปรับบทควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะกระท ำผิดได้ 

๒. ตำมที่หำรือว่ำ กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสอบสวนในกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและ 

สรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ครั้งที่ ๒ โดยมิได้มีพยำนหลักฐำนใหม่ แต่อ้ำงหนังสือส ำนัก

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ ว ๒๙ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๔๖ เรื่อง กำรป้องกันและปรำบปรำม

ยำเสพติด แล้วมีมติว่ำ กำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง พร้อมทั้งแจ้งให้ 



๓ 
 

 

ผู้ถูกกล่ำวหำรับทรำบ ส่วนรำชกำรจะต้องถือเป็นแนวทำงในกำรลงโทษว่ำข้ำรำชกำรผู้เสพยำเสพติดเป็น

ควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงใช่หรือไม่ นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว ให้ส่วนรำชกำรลงโทษอย่ำง

เด็ดขำดกับข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด แต่กำรจะพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติด 

ว่ำกรณีจะเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงนั้น ส ำนักงำน ก.พ. ได้ให้ควำมเห็นไว้แล้วตำมข้อหำรือ

ที่ ๑ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 
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