


 
 

             จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

วินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี http://discipline.ops.moph.go.th/     

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

ป้องกันตัว 

                     นายตามใจ ข้าราชการ ได้ใช้ก้อนหินเคาะกระจกห้องท างานจนแตกเสียหาย

ไปจ านวน ๑ บาน เพื่อตอ้งการจะเข้าไปพบนางมาภรรยาของตนที่หลบซ่อนอยู่ในห้องเพื่อจะ

ขอคืนดีด้วย แต่นางมากลัวว่าจะถูกท าร้ายจึงไม่ออกไปพบ

และโทรศัพท์แจ้งให้พี่ชายทราบ ต่อมาพี่ชายของนางมา           

ได้ถือขวานเข้ามาที่ห้องท างานและพานางมา ออกไป โดยให้

นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ นายตามใจจึงขับรถยนต์เร่ง

เครื่องขับถอยหลังตามไปด้วยความเร็วเพื่อติดตามนางมา

จนไปเฉี่ยวชนคนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บไปหลายคน

และชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใกล้เคียงล้มเสียหาย 

ต่อมาวันหนึ่งนายตามใจ ได้มาที่ท างานของนางมาด้วยอาการมึนเมาและทะเลาะวิวาท             

กับนางมาดว้ยเสยีงอันดัง นายตามใจตรงเขา้ท าร้ายร่างกายของนางมา นางมาจึงป้องกันตัว

โดยใช้มีดปอกผลไม้แทงไปที่ชายโครงด้านซ้ายของ

นายตามใจหนึ่งคร้ังจนได้รับบาดเจ็บ 

          พ ฤติ ก ารณ์ ขอ งนายตาม ใจดั งกล่ าว            

เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่รักษา

ชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรตศัิกดิ์ของต าแหน่ง

หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 

82(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา   

1 เดือน 

           มาสาย... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 
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                  มาสายหายตัว 
                  นายสมหวัง ข้าราชการ ได้มาท างานสาย และลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน           

ใต้เส้นแดงที่ขีดไว้ คือ มาท างานหลังจากเวลา 08.30 น. และอยู่ปฏิบัติงานไปจนถึง             

เวลา 10.30 น. จากนั้นหายตัวไปและไม่มา

ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ช่ ว ง บ่ า ย ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า                  

13.00 น. – 16.30 น.  

        พฤติการณ์ ของนายสมหวังดังกล่าว                 

เป็ นการกระท าผิ ดวินั ยอย่ างไม่ ร้ ายแรง             

ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชก าร  แล ะฐานล ะทิ้ งห น้ าที่ ร าชก าร                

ตามมาตรา 82(2) มาตรา 82(5) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ             

พลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ์   

                อนึ่ ง การด าเนินการทางวินัย แก่ข้ าราชการพลเรือนสามัญ ในกรณี ที่               

ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดได้ มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสืบสวน ตามมาตรา 91 แห่ ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคณะกรรมการสืบสวน                   

ได้ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหาให้ผู้ถูกกลา่วหา

ทราบไปก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้พิจารณาเห็นว่ามีมูลเป็นการกระท าผิดวินัย นั้น เป็นการ

ด าเนิ นการที่ ไม่ ถู กต้ อง ตามนั ยมาตรา 92 แห่ ง

พระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

                มีหลายเล่ม 

                นางสาวส้มป่อย ข้าราชการ มีหน้าที่รับ

เงินค่าบริการ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มารับบริการ 

สรุปยอดเงินที่ได้รับจากการให้บริการ พร้อมทั้งน าเงิน 

ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และใบส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าที่

การเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเข้าเป็นเงิน

ของทางราชการทุกวัน  นางสาวส้มป่อย ได้ เบิ ก

ใบเสร็จรับเงินไปจ านวน 4 เลม่ จากนัน้ได้น า 

ใบเสร็จรับเงินทัง้ 4 เลม่ ไปใช้ออกใบเสร็จเพื่อรับเงินจากประชาชนที่มารับบริการ และ 

           น าเงิน... 
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น าเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้น าเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้กับ

เจ้าหน้าที่การเงินตามหน้าที่ เมื่อตรวจสอบใบสั่งยาซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้บันทึกการรับเงินจาก

ผู้มารับบริการควบคู่กับใบเสร็จรับเงิน และสมุดการรับส่งเงินประจ าวัน พบว่ามีการเขียน

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 จ านวน 65 ใบ เป็นเงิน 34,330 บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2 จ านวน 

100 ใบ เป็นเงิน 45,935 บาท ใบเสร็จรับเงินเลม่ที่ 3 จ านวน 100 ใบ เป็นเงิน 32,800 

บาท และใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 4 จ านวน 58 ใบ 

เป็นเงิน 17,935 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินรวม 

131,000 บาท ต่อมานางสาวส้มป่อย ได้น าเงิน

มาชดใช้คืนให้แก่ทางราชการครบถ้วน และ             

ไดข้าดราชการไปโดยไม่กลับมาอีกเลย 

       พฤติการณ์ของนางสาวส้มป่อยดังกล่าว 

เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

และฐานละทิ้งหน้าที่ ราชการติดต่อในคราว

เดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 85(1) และมาตรา                

๘๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

               แสนฉลาด 
               นายฉลาด ข้าราชการ เป็นพยาบาล ได้มาที่
โรงพยาบาลในเวลากลางวันและเข้าไปที่ตึกผู้ป่วยจิตเวช 

ซึ่งในวันนั้นนายฉลาดไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติราชการ           

แต่อย่างใด ในช่วงเวลาที่พยาบาลเวรก าลังปฏิบัติหน้าที่

ดูแลผู้ป่วย นายฉลาดได้เข้าไปที่ห้องท างานของพยาบาล

ซึ่งเป็นห้องเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย แล้วหยิบแฟ้มประวัติ

ผู้ป่วยรายของนายฉลอง (ผู้ป่วยจ าหน่ายกลับบ้าน) เพื่อน ามาอ้างอิงข้อมูล จากนั้นนายฉลาด 

ก็ท าการปลอมใบสั่งยา Doctor’s Order Sheet โดยปรากฏรายการยาที่สั่งเบิกจ่ายทั้งหมด

จ านวน 5 รายการ คือ FUlox, PrenaPIL, Lorazin, rancon และ TraZODel แล้วนายฉลาด                 

 

          ไดล้งลายมือชื่อ...               
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ได้ลงลายมือชื่อปลอมว่าเป็นนายแพทย์สมชายซึ่งเป็นแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล     

หลังจากนั้นได้น าใบสั่งยา Doctor’s Order Sheet ให้กับนายเฉลียว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

น าไปยื่นต่อเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ห้องยา เมื่อเจ้าพนักงาน

เภสัชกรรมตรวจสอบเห็นว่ารายการครบถ้วนจึงจ่ายยาให้กับ

นายเฉลียว นายเฉลียวได้น ายาและใบสั่งยา Doctor’s Order 

Sheet ไปมอบให้กับนายฉลาด จากนั้นนายฉลาดก็ท าการ

ท าลายใบสั่งยา Doctor’s Order Sheet  

       พฤติการณ์ของนายฉลาดดังกล่าว เป็นการกระท าผิด

วินัยอย่างร้ายแรงฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ลงโทษปลดออกจากราชการ 

            ถุงเท้าหล่น 
            นายส ารวย ข้าราชการ นั่งดื่มสุราอยู่ที่บริเวณหน้าห้องพักของนางสาวสงวน และ

ขอใช้ห้องน้ าภายในห้องพักของนางสาวสงวน ตอ่มานายส ารวย เมาสุราและเข้าไปในห้องพัก

ของนางสาวสงวน ซึ่งขณะนั้นนางสาวสงวน ก าลังนอนหลับอยู่ก็พบว่ามีร่างคนมาทับตัวและ

เห็นว่าเป็นนายส ารวย นางสาวสงวนจึงร้องตะโกนให้            

คนช่วย นายส ารวย ก็เอามือปิดปากนางสาวสงวนและพูดว่า 

“อย่าร้องน่ะ ไม่งั้นจะฆ่าให้ตาย กูเอาปืนมาด้วย” นางสาว

สงวน ดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนแต่ก็สู้แรงของนายส ารวยไม่ไหว 

นายส ารวยได้ข่มขืนกระท าช าเรานางสาวสงวนจนส าเร็จ

ความใคร่ และพูดขู่ว่า “มึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร         

ถ้ามึงบอกกูจะเอาเรื่องนี้ไปแฉให้คนอื่นรู้  แล้วกูจะเอามึง

ให้ตาย และจะไปบอกผัวมึงด้วย” นายส ารวยได้ท านาฬิกาข้อมือและถุงเท้าตกหล่นไว้        

ในท่ีเกิดเหตุ นางสาวสงวนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและได้ไปแจ้งความด าเนินคดกีับนายส ารวย 

             พฤติการณ์ของนายส ารวย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง            

ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(4) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

           เกร็ดความรู้... 
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

         การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองและเป็นการใช้

อ านาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการคัดสรรหรือจัดบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงาน         

ในต าแหน่งหน้าที่ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ของหน่วยงาน  

เป็นส าคัญ โดยทั่วไปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

มีสองลักษณะคือการย้ายกรณีปกติหรือย้ายตาม

ฤดูกาล และการย้ายกรณีพิ เศษเพื่อประโยชน์              

ของทางราชการ ส าหรับการแตง่ตั้งโยกย้ายในกรณี

ปกติผู้มีอ านาจสามารถใช้อ านาจออกค าสั่งได้โดยไม่จ าต้องปฏิบัติต่อสิทธิของคู่กรณี               

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติ        

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แต่ก็จะต้องมีพยานหลักฐานและเหตุผล       

สนับสนุนเพยีงพอประกอบการใช้ดุลพินิจสั่งย้ายด้วย อย่างไรก็ตามแม้กฎหมายจะให้อ านาจ

ดุลพินิจกับผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งย้ายข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น             

ก็ตามซึ่ งโดยปกติจะต้องย้ ายไปแต่งตั้ งให้ด ารง

ต าแหน่งในระดับเดียวกันแต่มิได้หมายความว่าผู้มี

อ าน าจจะสามารถ ใช้ อ านาจ ได้ ต ามอ า เภอ ใจ 

โดยเฉพาะการย้ายที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน

กล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็น   

ที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานต่ าถูกร้องเรียนในเรื่อง

การบริหารงานและการเงินบ่อยครั้ง มีพฤตกิรรมท าให้เจ้าหนา้ท่ีขาดขวัญและก าลังใจในการ

ท างานน้ันผู้มีอ านาจจะต้องใช้อ านาจอย่างไร และสามารถใช้ดุลพินิจออกค าสั่งย้ายได้ดังเช่น   

การแตง่ตั้งโยกย้ายในกรณีปกติ ได้หรอืไม่ 

                  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง(๗) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .๒๕๓๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจออกค าสั่งให้

ขา้ราชการซึ่งปฏิบัตหินา้ที่ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดปฏิบัตหินา้ที่อย่างหนึ่ง             

อย่างใดหรอืออกค าสั่งย้ายขา้ราชการดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชนข์องทางราชการและ 

                      การบริหาร... 
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การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่การใช้อ านาจต้องตั้งอยู่บน

ความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมโดยต้องเป็นการใช้ดุลพินิจอย่าง

เหมาะสมหรอืเป็นดุลพินจิโดยชอบ โดยค านึงถึงประสทิธิภาพและประโยชน์ของทางราชการ

ที่จะได้รับในการด าเนินการบริการสาธารณะ และขวัญก าลังใจของข้าราชการประกอบกัน 

      การย้ายผู้ฟ้องคดีในคดนีี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไดป้รับปรุงวุฒิภาวะด้านบริหาร

และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความวุ่นวาย  การขาด

ขวัญก าลังใจ และความระส่ าระสายภายในองค์กร แม้ว่าการให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ใน

ครั้ งนี้ อ าจ เป็ นการลดบทบาทหน้ าที่ ค วาม

รับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีจากต าแหน่งบริหารซึ่งมี

อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ชัดเจนตาม

กฎหมาย มาปฏิบัติงานประจ าที่กลุ่มงานอนามัย

สิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัยโดยไม่มีอัตรา

ต าแหน่งที่ เทียบเท่ากันรองรับและจะมีหน้าที่

ความรับผิดชอบอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้า           

กลุ่มงานหรือผู้บังคับบัญชาจะมีการมอบหมายก็ตาม แต่ถือได้ว่านายแพทย์สาธารณสุข

จั งห วั ด ซึ่ ง เป็ น ผู้ บั งคั บ บัญ ชาได้ ให้ โอก าสผู้ ฟ้ อ งคดี แทนการล งโทษ ท างวิ นั ย                       

ซึ่ งถื อ เป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒ นาบุคลากรอัน เป็ นหน้าที่ ของผู้ บั งคับบัญ ชา                 

โดยการพัฒนาให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชามีวินัย ปอ้งกันมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชากระท าผิดวินัย รวมทั้ง

ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องที่ อยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกัน              

ตามสมควรแก่กรณี ได้  การว่ากล่ าวตัก เตื อนและการย้ ายผู้ ฟ้ องคดี จึ งถื อ เป็ น                 

มาตรการป้องกันการกระท าผิดวินัยที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจกระท าได้โดยชอบอีกด้วย 

ดังนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ (ย้าย) ที่กลุ่มงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงชอบด้วยกฎหมาย 

(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.379/2554) 
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