


 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

  เพราะไลน์ 

  นางสาวสมหญิง และนายสมชาย ข้าราชการ ได้คบหากันและมีความสัมพันธ์ฉัน             

ชู้สาวอย่างเปิดเผย โดยนางสาวสมหญิงทราบดีว่านายสมชายมีบุตรและภรรยา คือ นางสมปอง

อยู่แล้ว บุคคลทัง้สองอยู่พักคา้งคืนและไปเที่ยวด้วยกันเป็นประจ า 

จนนางสมปองจับได้ ซึ่งทั้ งคู่ก็ ให้สัญญาว่าจะเลิกคบหากัน              

แต่ปรากฏว่าทั้งคู่ก็ยังคบหากันอยู่เหมือนเดิมจนนางสาวสมหญิง

ตั้งครรภ์และคลอดบุตร นางสมปองได้ทราบเรื่องน้ีเพราะไปพบ

ภาพถ่ายของบุคคลทั้งสองอยู่บนเตียงนอนด้วยกัน และพบ

หลักฐานมีการพูดคุยกันทางโซเซียลมีเดียและ Line จาก notebook 

ของนายสมชาย ท าให้เกิดปัญหาแตกร้าวกันโดยทั้งคู่ไดแ้ยกกันอยู่ 

ตอ่มานายสมชาย ไดก้ลับมาคนืดีอยู่กินกับนางสมปองเหมอืนเดมิ

และได้ตัดความสัมพันธก์ับนางสาวสมหญงิ  

พฤติการณ์ของนายสมชาย และนางสาวสมหญิง 

ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษา

ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่

ราชการของตนมิ ให้ เสื่อมเสียตามมาตรา 82 (10) และ               

มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 

2551 ลงโทษลดเงินเดอืน  นายสมชาย และนางสาวสมหญิงในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดอืนที่

ไดร้ับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 

                                                                                      ยักยอก... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 
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ยักยอกรถยนต์ 

นางสาวไก่ฟ้า ข้าราชการ ได้ขอใช้รถยนต์ราชการของ รพ.สต. เพื่อไปติดต่อราชการที่

อ าเภอแลว้ไม่ส่งคืน เมื่อมีการตดิต่อทวงถามก็ไม่ยอมคืนรถยนต์ราชการ จึงถูกด าเนินคดอีาญา

และศาลจังหวัดได้มีค าพิพากษาสรุปว่านางสาวไก่ฟ้า 

ยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์ราชการราคา 500,000 บาท 

ไปเป็นประโยชน์ของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต                  

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จ าคุก 

2 ปี นางสาวไก่ฟ้ารับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก            

1 ปี และให้คนืหรอืชดใช้ราคารถยนตเ์ป็นเงิน 500,000 บาท แก่ผู้เสยีหาย คดถีึงที่สุด 

พฤติการณ์ของนางสาวไก่ฟ้า ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                 

ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ าคุก ตามมาตรา 85 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน              

พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ขังเดีย่ว 

นายบุญช่วย ข้าราชการ มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานและนายบุญชัย             

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เกิดการโต้เถียงกัน นายบุญช่วย ได้ขังนายบุญชัยไว้ในห้องท างาน               

โดยล็อคกุญ แจห้ องขณ ะที่ นายบุญ ชัยท างาน                 

อยู่ในห้องคนเดียว นายบุญช่วย ได้ก้าวร้าว ก่อกวน

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้วยการใช้กิริยา

วาจาที่ไม่สุภาพเหมาะสม และยังมักท าตัวสนิทสนม

กับเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการที่เป็นเพศหญิง

โดยใช้วาจาท่ีเกินเลยในลักษณะหยอกลอ้  

     พฤติการณ์ของนายบุญช่วย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคี ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ

ราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ              

ของตนมิ ให้ เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (๗) มาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดอืนในอัตราร้อยละ 2 

ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน 

                   จับทุกท่ี... 
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จับทุกท่ี 

นายบุญมา ข้าราชการ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วได้เดินออกมาจากห้องท างาน

และได้พบกับนางบุญมี ข้าราชการซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ นายบุญมาได้ใช้ก าลังผลักดัน           

ตัวของนางบุญมี เข้าไปภายในห้องท างานของตนแล้วกระท า

อนาจารลวนลามโดยใช้มือจับที่แขนทั้งสองขา้งของนางบุญมีไว้

นางบุญมีพยายามต่อสู้ดิ้นรนขัดขืน แต่ไม่สามารถสู้แรงของ

นายบุญมาได้ นายบุญมา กระชากตัวของนางบุญมีเข้าไปอีก

ห้องหนึ่งแล้วใช้มือโอบกอด พยายามจูบปาก และจับเต้านม               

ของนางบุญมี ต่อมามีคนส่งเสียงเรียกชื่อของนายบุญมา              

จึงได้ปลอ่ยมือ และนางบุญมีก็หลุดออกมาได้ 

พฤติการณ์ของนายบุญมา ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง             

ฐานกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 83 (8) และมาตรา 

84 และฐานไม่รักษาชื่อเสยีงของตนและรักษาเกยีรตศัิกดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน

มิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ ได้รับ                    

ในวันที่มีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 3 เดือน 

ลวงเป็นล้าน 

นายมิ ตร และนางเพชรา ข้ าราชการ               

ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้ เสียหายที่ เป็นประชาชนจ านวน               

๑๕ คน ว่ ามี ต าแหน่ งข้ าราชการของโรงพยาบาล               

ว่างหลายต าแหน่ง หากต้องการเข้าท างานจะต้อง

จ่ายเงินตอบแทนในการช่วยให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการ 

ผู้เสียหาย แต่ละคนได้จ่ายเงินให้กับนายมิตร จ านวน

ระหว่าง ๓๕ ,๕๐๐ – ๑๒๔ ,๐๐๐ บาท นายมิตร                   

ได้น าเงินไปส่งมอบต่อให้กับนางเพชรา ต่อมาปรากฏว่าไม่มีการเรียกผู้เสียหายรายงานตัว             

เพื่อบรรจุเข้าท างานแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงแจ้งความให้ด าเนินคดีแก่บุคคลทั้งสอง ศาลจังหวัด

ได้พิพากษาลงโทษจ าคุกนายมิตรและนางเพชรา ๑๐ ปี ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่นและ           

ให้ช าระเงินคนืแก่ผู้เสยีหายทัง้ 15 ราย เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 1,056,400 บาท 
                                                                                 พฤติการณ์... 
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    พฤติการณ์ของนายมิตรและนางสาวเพชรา ดังกล่าว เป็นการกระท า               

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและ                  

ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา                  

ถึงที่สุดให้จ าคุก ตามมาตรา 85 (4) และมาตรา 85 (6) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษปลดออกจากราชการ  

    ยาหลวง 

    นายสมบัติ ข้าราชการ ได้เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับ

อนุญ าตจากพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมายว่ าด้ วย

สถานพยาบาลและเจ้าหนา้ที่ต ารวจได้เขา้ท าการตรวจคน้บ้านพัก

ส่วนตัวของนายสมบัติ ผลการตรวจค้นพบว่ามีการจัดสถานที่   

เป็นคลินิกตรวจรักษาคนไข้ เช่น เตียงตรวจโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคจ านวน 

80 รายการ และพบว่ามียาจ านวน 13 รายการเป็นยาที่หายไปจาก รพ.สต.รวมอยู่ด้วย            

จากการสอบสวนพบว่านายสมบัติ ได้น ายาดังกล่าวไปจากห้องเก็บยาของ รพ.สต.ในระหว่าง                 

ที่ นายสมบัติปฏิบัติหน้าที่ รักษาพยาบาลคนไข้ที่  รพ.สต.              

ซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ต่อมานายสมบัติได้ถูก            

ด าเนินคดีอาญาในความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาล

และด าเนนิการสถานพยาบาลโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

           พฤติการณ์ของนายสมบัติดังกล่าว เป็นการกระท าผิด

วินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   

                  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.379/๒๕๕4 สรุปว่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ 

               ออกค าส่ัง... 
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ออกค าสั่งให้ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด                  

ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดหรือออกค าสั่งย้ายข้าราชการดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์

ของทางราชการและการบริหารราชการแผ่นดินให้ เป็ น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ                         

แ ต่ ก า ร ใช้ อ า น า จ ต้ อ ง ตั้ ง อ ยู่ บ น ค ว า ม เป็ น ธ ร ร ม                         

ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมโดยต้อง               

เป็ นการใช้ดุ ลพิ นิ จอย่ างเหมาะสมหรือ เป็ นดุ ลพิ นิ จ             

โด ยชอบ โดยค านึ งถึ งป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะประโยชน์                

ของทางราชการที่ จะได้ รับ ในการด าเนินการบริการ

สาธารณะและขวัญก าลังใจของข้าราชการประกอบกัน             

       เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีบริหารงานบกพร่อง              

มีปัญหาเรื่องการเงินและมีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์                

และการประสานงานโดยผู้บังคับบัญชามีค าสั่งในท้ายบันทึกรายงานให้ตักเตือน และให้

ปรับปรุงการท างานและปรับปรุงตัวโดยให้เวลา ๒ สัปดาห์ และคอยติดตามประเมินผล            

จากบุคลากรของหน่วยงาน กรณีโยกย้ายผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล คือ ผู้ฟ้องคดีไม่มีวุฒิภาวะ              

ในการบริหารงานขาดภาวะผู้น าไม่เป็นท่ียอมรับของผู้ใตบ้ังคับบัญชาสว่นใหญ่ ประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลของงานในหน้าที่ รับผิดชอบต่ า  ถูกร้องเรียนตลอดเวลาในเรื่อง                         

การบริห ารงานและการ เงินการคลั ง 

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ได้ ว่ า ก ล่ า ว ตั ก เตื อ น                  

แ ล้ ว ห ล า ย ค รั้ ง  แ ล ะ ให้ โอ ก าส ย้ า ย                     

ไป ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ต า แ ห น่ ง หั ว ห น้ า                      

ส่ ว น ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า อ า เ ภ อ อื่ น                  

มาแล้ว ๑ ครั้งในปีงบประมาณ  ๒๕๔๓            

แต่ ไม่มีการปรับปรุงตนเองในช่วง  ๑ ปี                    

ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่รวม ๑๒ คน ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรม             

ของผู้ฟ้องคดี  จนท าให้ เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน                    

เพื่อแก้ไขปัญหาความวุ่นวาย การขาดขวัญก าลังใจ และความระส่ าระสายภายในองค์กร                         

แม้วา่การให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหนา้ท่ี ที่หน่วยงานแห่งใหม่อาจเป็นการลดบทบาทหน้าที่                      

                   ความ... 
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ความรับผิดชอบของผู้ฟอ้งคดจีากต าแหนง่บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน

ตามกฎหมาย มาปฏิบัตงิานประจ าที่หนว่ยงานแห่งใหม่โดยไม่มีอัตราต าแหน่งที่เทียบเท่ากัน

รองรับ และจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงานแห่งใหม่                     

จะมีการมอบหมายก็ตาม แต่ถือได้ว่า

ผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีแทน

การลงโทษทางวินัยซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่ง

ในการพัฒนาบุคลากรอันเป็นหน้าที่ของ

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า โ ด ย ก า ร พั ฒ น า                        

ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้

ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยรวมทั้ง

ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิด

วินัยในเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการ

ป้องกันตามสมควรแก่กรณีได้ การว่ากล่าวตักเตือนและการย้ายผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็น

มาตรการป้องกันการกระท าผิดวินัยที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจกระท าได้โดยชอบอีกด้วย                      

ดังนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ค าสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่(ย้าย) ที่หน่วยงาน

แห่งใหม่ จึงชอบดว้ยกฎหมาย  

 
                     ผูร้วบรวม  นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
                                    นายเสมอ  กาฬภักดี นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                    นางสาวจินตนา บุตรชน นิติกร 
                    จัดท ำโดย  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 


