
 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

                 เงินหลวง 

                 นายขุนศรี ข้าราชการ มีหนา้ที่รับผิดชอบตรวจสอบและจัดส่งเงินเดอืนขา้ราชการ

และลูกจ้างประจ า (จ่ายเงินเดือน) ได้ท าการเบิกเงินเดือน (ตกเบิก) ที่ต้องเบิกให้กับนางสมศรี 

จ านวน 40,000 บาท เข้าบัญชี เงินฝากของตนเอง              

ซึ่งเป็นการกระท าโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่

ราชการและจงใจน าเงินของทางราชการไปเป็น

ประโยชน์ส่วนตัว และปรากฏว่าได้มีการถอนเงิน

ออกไปใช้จ านวนหลายครั้ง โดยมีจ านวนที่ใกล้เคียง

กับจ านวนเงินเดือน(ตกเบิก) ต่อมานายขุนศรี ได้น า

เงิ น จ านวนดั งกล่ าวม าคื น ให้ กั บท างราชการ 

                  พฤติการณ์ของนายขุนศรี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง             

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย

มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และ

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ          

โดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบ                     

มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๓๖ ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

               เมาแลว้ขับ... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 
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                  เมาแล้วขับ  

นายสมศักดิ์ ข้าราชการ ได้ขับรถยนต์ราชการเดินทางไปประชุมโดยไม่ได้มีการ  

ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการตามระเบียบของทางราชการ  หลังจากเสร็จจากการประชุม            

ในเวลาเย็นไม่ได้เดินทางกลับไปที่ท างานในทันที แต่ ได้น ารถยนต์ราชการไปจอดไว้ที่              

บ้ านของญ าติแล้ ว เดินทางไปธุ ระส่ วนตั ว              

เมื่อเสร็จธุระได้ขับรถยนต์ราชการจากบ้านของ

ญาติ เพื่ อ เดินทางกลับที่ท างาน ปรากฏว่า         

ในระหว่างเดินทางกลับ นายสมศักดิ์  ได้ขับ

รถยนต์ราชการไปชนเกาะกลางถนน และท าให้

เสาไฟจราจรและเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนน 

และรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายมาก 

เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุและสภาพความเสียหายของรถยนต์ราชการ

แล้วมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่านายสมศักดิ์ เมาสุราในขณะทีข่ับขี่รถยนตร์าชการ  

     พฤติการณ์ของนายสมศักดิ์ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและ

รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  ตามมาตรา 82 (2) 

มาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ลงโทษ             

ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับ              

ในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 3 เดือน 

      ร้อนเงิน 

       นายสมหวัง ข้าราชการ เป็นสมาชิกสหกรณ์             

ออมทรัพย์ ได้เขียนข้อความในแบบค าขอและสัญญา           

กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท และได้รับเงินจ านวนดังกล่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่อมาเมื่อมี

การสง่รายการหักเงินเดือน ปรากฏว่าเงินเดือนคงเหลือของนายสมหวัง ไม่พอหักเหมือนเช่น

ทุกเดือน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านายสมหวัง ได้ปลอมลายมือชื่อของนางสมศรี เจ้าหน้าที่

การเงินและนายสมหมาย ผู้บังคับบัญชา ในฐานะเป็นผู้รับรอง ในแบบค าขอและสัญญากูเ้งิน 

           เพื่อเหต.ุ.. 
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เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยมิได้เป็นการปลอมลายมือชื่อของบุคคลอื่นเพื่อใช้สิทธิของบุคคลนั้น            

มากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่อย่างใด นายสมหวัง รับสารภาพว่าตนได้ปลอมลายมือ

ดังกล่าวจริง เนื่องจากต้องการน าเงินไปใช้เป็นค่าเทอมและคา่หอพักของบุตรซึ่งก าลังศึกษา

อยู่ที่มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๒ แต่เงินเดือนไม่พอให้หัก

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ปลอมลายมือชื่อของ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ บังคับบัญชา

ดังกล่าว หลังจากที่มีการตรวจสอบพบ นายสมหวัง 

ได้น าเงินมาช าระคืนให้แก่สหกรณ์ ออมทรัพย์

ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ นางสมศรี และนายสมหมาย           

ก็ไม่ตดิใจที่จะด าเนินคดีอาญาแก่นายสมหวัง แต่อย่างใด 

   พฤติการณ์ของนายสมหวัง ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                  

ฐานไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา                  

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

ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 3 เดือน 

                เอาไปลงทุน 

              นางดอกแก้ว ข้าราชการ มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและส่งเงินของทางราชการ

นางดอกแก้ว รับเงินจากผู้ป่วยที่มารับบริการ แต่เขียนจ านวนเงินในส าเนาใบเสร็จรับเงิน

น้อยกว่าจ านวนเงินที่ได้รับจริง กล่าวคือ รับเงินมาจ านวน ๔ ฉบับ รวม ๘,๙๑๗ บาท           

แต่น าส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพียง             

๑๑๒ บาท โดยได้ยักยอกเงินน าไปเป็นประโยชน์

ส่วนตัวรวมจ านวน ๘ ,๘๐๕ บาท นอกจากนี้           

นางดอกแก้ ว  ได้ ท าการปลอมลายมื อชื่ อ

เจ้าหน้าที่จ านวน 3 คน เพื่อใช้สิทธิยื่นขอกู้เงิน

เพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์และได้รับ

เงินไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน ๓ สัญญา 

รวมเป็นเงิน ๘๙,๐๐๐ บาท โดยปลอมลายมือชื่อผู้กู้ /ผู้รับเงิน พยาน และหัวหน้างาน           

การเงินผู้รับรองในแบบค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน นางดอกแก้ว รับสารภาพว่า                 

              ตนมีปัญหา... 
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ตนมีปัญหาทางการเงินจึงยักยอกเงินของทางราชการน าเงินไปใช้หนี้นอกระบบและใช้จ่าย           

ในครอบครัว เคยกู้เงินให้สามีไปลงทุนเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 

ต่อมาได้น าเงินมาคืนให้แก่ทางราชการ     

ทั้ ง เงิ น ต้ น แล ะด อก เบี้ ย ค รบถ้ วน แล้ ว             

ส่วนกรณีที่ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นไปท าการ        

กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ นั้น เนื่องจาก          

ตนมีความจ าเป็นต้องใช้ เงิน  และคิดว่า            

จ ะ ใ ช้ สิ ท ธิ ข อ ง เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น                 

เพียงเดือนเดียวแล้วจะหาเงินมาช าระหนี้          

ให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยจะให้สามีไปกู้ เงิน

ธนาคาร มาช าระ แต่ปรากฏว่าหาเงินไม่ทัน และความไดป้รากฏตอ่เพื่อนร่วมงานผู้ถูกปลอม

ลายมือชื่อเสียก่อน ต่อมาบิดาของนางดอกแก้ว ได้น าเงินมาชดใช้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

จนครบถ้วนแล้ว                     

             พ ฤ ติ ก า รณ์ ข อ งน า งด อ ก แ ก้ ว  ดั ง ก ล่ า ว  เป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด วิ นั ย                               

อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยทุ จริต และฐาน                  

กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และมาตรา              

85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

          มันบวมมาไม่ได้ 

        นายทองด า ข้าราชการ ได้ละทิ้งหน้าที่

ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวม ๒๖ วัน ได้ลาป่วย

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ และกลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่

วันที่ ๔ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จากนั้น ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไปตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๕๕ โดยไม่กลับมาอีกเลย สาเหตุที่ละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว เนื่องจากนายทองด า            

มีปัญหาหนีส้นิทัง้ในระบบและนอกระบบ รวมทั้งมีภาวะเครียดเรื่องการเงินและเรื่องส่วนตัว  

              หัวหนา้งาน... 
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หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานได้ไปติดตามตัวนายทองด า ที่บ้านหลายครั้ง โดยสอบถามคน

ข้างบ้านว่าอยู่ในบ้านแต่ก็ไม่ยอมออกมาพบ บางครั้งนายทองด า โทรศัพท์แจ้งว่าไม่มี             

รถมาท างาน ไม่มีค่าน้ ามันรถและไม่มีเงินในการท างาน และบอกว่าตนมีแผลที่อัณฑะ

ดา้นขวายาวประมาณ ๑ เซนตเิมตร บวมกว่าปกต ิอักเสบและมีเลือดออก  

              พฤติการณ์ของนายทองด า ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง              

ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หรือโดยมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจ           

ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ ขอ งท างราชก าร                 

ตามมาตรา ๘๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษไล่ออก

จากราชการ 

   ผัวจ๋า 

   นางสมหญิ ง ข้าราชการ ได้หย่ าร้ างกับ               

สามีแล้ว นางสมหญิงได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนายสมบัติ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีภรรยา

อยู่ แล้วโดยทั้ งคู่มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ แสดงให้ เพื่ อนร่วมงานเข้าใจหรือรับรู้                        

ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสอง เช่น ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยกัน                      

มีการหยอกล้อกันในที่ท างาน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการสนทนาผ่านทาง “เฟสบุ๊ค”               

ของบุคคลทั้งสองโดยใช้ค าพูดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว เช่น ใช้สรรพนาม

แทนกันและคุยกันว่า “เมียจ๋า” “ผัวจ๋า” หรือ“ที่รัก” 

ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าครอบครัวของนายสมบัติ เกิดความ

แตกแยกหรือมีการหย่าร้างกันแต่อย่างใด 

              พฤติการณ์ของนางสมหญิง ดังกล่าวเป็นการ

กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียง        

ของตนและรักษาเกียรตศัิกดิ์ของต าแหนง่หน้าที่ราชการ

ของตนมิให้เสื่อมเสียตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 

84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษลดเงินเดือน                   

นางสมหญงิ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดอืนที่ไดร้ับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 

                                                                                                            เกร็ดความรู้... 
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             เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   

          ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๕๒๙/๒๕๖๑  แม้ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้าง

ให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างโดยไม่สมบูรณ์ตามสัญญา หน่วยงานทางปกครอง          

ผู้ว่าจ้างก็ไม่ได้รับมอบงานโดยชัดแจ้ง แต่หากหน่วยงาน

ทางปกครองผู้ว่าจ้างและประชาชนไดใ้ช้ประโยชน์จากงาน

ก่อสร้างของผู้รับจ้างแล้วย่อมแสดงว่าหน่วยงานทาง

ปกครองผู้ว่าจ้างยอมรับเอางานก่อสร้างตามผลงาน             

ที่ผู้รับจ้างส่งมอบโดยปริยายแล้ว หน่วยงานทางปกครอง

ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าจ้ างงานก่อสร้าง

ดังกล่าวโดยหักค่าวัสดุค่าอุปกรณ์  ตามส่วนที่ ไม่เป็น             

ไปตามสัญญาโดยค านวณตามราคาท่ีเป็นจริง 

          ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ.๕๕/๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง              

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายเฉพาะ

ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในสองปี          

นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่หรือภายในก าหนดอายุความ

หนึ่งปนีับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  

         ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ ว          

เห็นว่ากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง                  

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดี

ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ด าเนินการประกาศ

ประกวดราคาเพื่ อจัดซื้อปุ๋ยเคมีน าไปใช้           

ในโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ                

โดยผู้ฟ้ องคดี ได้ท าการแก้ ไขคุณสมบัติของปุ๋ ย เคมี แล้วพิ จารณาอนุมัติ เมื่ อวันที่                       

๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ให้ซื้อปุ๋ยจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลที่เสนอ

ราคาในวงเงิน ๗,๐๓๒,๙๐๐ บาท โดยไม่พิจารณาสั่งซื้อปุย๋จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ที่เสนอ

ราคาต่ าสุดในวงเงิน ๕,๔๗๙,๔๔๐ บาท เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมการเกษตรต้องซื้อปุ๋ยจาก            

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด อ. ในราคาที่สูงกว่าของผู้เสนอราคาต่ าสุด เป็นเงิน ๑,๕๕๓,๔๖๐ บาท  

                อันเป็นการ... 
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อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและได้มีการจ่ายเงิน              

ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ. (ผู้ขาย) ไปเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แล้ว ดังนั้น วันที่ ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จึงถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้กระท าละเมิดอันเป็นเหตุให้กรมส่งเสริม

การเกษตรได้รับความเสียหาย การที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับความเห็น           

ในเรื่องดังกล่าวจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีค าสั่งลงวันท่ี ๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จ านวน ๑,๕๕๓,๔๖๐ บาท ให้แก่             

ก รม ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร  แ ม้ จ ะอ ยู่ ภ า ย ใน             

อายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีค าสั่งตามความเห็น                 

ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง               

แห่ งพระราชบัญญั ติ ความรับผิ ดทางละเมิ ด              

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าว             

ก็เป็นการออกค าสั่งที่พ้นก าหนดอายุความ 10 ปี             

นับแต่วันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่             

ผู้ฟ้องคดีได้กระท าละเมิดแล้ว  ค าสั่งของอธิบดี           

กรมส่งเสริมการเกษตรลงวันท่ี ๗ สงิหาคม ๒๕๕๗            

ที่ เรี ย ก ให้ ผู้ ฟ้ อ งค ดี ช ด ใช้ ค่ า สิ น ไห ม ท ด แท น ให้ แ ก่ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร                            

จ านวน ๑,๕๕๓,๔๖๐ บาท จึงเป็นค าส่ังที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ที่มา : หนังสอืแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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