
  
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดวินัย 

                  รวยบนดิน 

          นายบุญมี ข้าราชการ พักอยู่บ้านพักของทางข้าราชการกับภรรยา คือ                

นางบุญมา ซึ่งเป็นแม่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมเจ้ามือหวยใต้ดินที่บ้านพัก               

โดยจั บนางบุญ มาและพ วกรวม  4  คน                 

ที่ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบ 

(หวยใต้ดิน) เป็นเจ้ามือรับกินและรับจ่ายพนัน

เอาทรัพย์สินกันโดยรับมาจากผู้ขายหวยใต้ดิน

รายย่อยอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้  นางบุญมาได้จ้าง        

พวกอีก 3 คน ที่ถูกจับกุมด้วยกันมาช่วย

ควบคุมดูแลและดำเนินการ  นายบุญมีเคยห้ามนางบุญมา ให้เลิกทำงานเกี่ยวกับหวยใต้ดิน 

แต่นางบุญมาก็ไม่เชื่อฟังและมีการทะเลาะกันทุกครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ จากนั้นนายบุญมี             

ก็ไม่ไดว้่ากล่าวอะไรเพราะไม่อยากทะเลาะกันอกี ในวันที่

มีการจับกุมนายบุญมี ออกไปธุระไม่ไดอ้ยู่ทีบ่า้นพัก 

                 พฤติการณ์ ของนายบุญ มี  ดั งกล่าว             

เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานยอม          

ให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้           

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ตามมาตรา 83 (5) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                

พ.ศ. 2551 ลงโทษลดเงินเดอืนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดอืนที่ได้รับในวันท่ีมีคำสั่งลงโทษ  

                                                                                               หายไปไหน... 
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หายไปไหน 
นายสมหวัง ข้าราชการ หัวหน้างานการเงิน นางสมศรี หัวหน้างานบัญชีของ

หน่วยงาน มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานของตน               

ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ                  

นำเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 นายสมหวัง                  

ได้ปล่อยปละละเลยหน้าที่ จนทำให้เอกสาร

สูญหายจำนวนมากโดยเฉพาะใบเสร็จรับเงิน 

ซึ่ ง เกิดต่อ เนื่ องเป็ น เวลาหลายปีจนถูก

ตรวจสอบพบโดยสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนนางสมศรี ได้ปล่อยปละละเลย 

ทำให้มีการจัดเก็บเอกสารทั้งที่เอกสารยังไม่ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและ

ใบสำคัญคู่จ่ายสูญหาย จำนวน 1,231 รายการ  

พฤติการณ์ของนายสมหวัง และนางสมศรี ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัย

อย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี

หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้ งใจ

อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ของทาง

ราชการ ตามมาตรา 82 (2) มาตรา 82 (๓) และ

มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดอืนนายสมหวัง 

ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มี

คำสั่งลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน และลงโทษตัดเงินเดือนนางสมศรี ในอัตราร้อยละ 2 ของ

เงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีคำสั่งลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน 

บ่อยครั้ง 

นายเทวิน ข้าราชการ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 

2561 รวมวันปฏิบัติราชการ 210 วัน พบว่านายเทวิน ได้สแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน

เลยเวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นการมาสายจำนวน 112 วัน ไม่สแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน 

จำนวน 40 วัน ไม่สแกนลายนิ้วมือเมื่อออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 13 วัน และขาด

ราชการ จำนวน 4 วัน  

             พฤตกิารณ์ … 
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                 พฤติการณ์ของนายเทวิน ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง              

ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา                

๘๒ (๒) (5)  และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษลดเงินเดอืนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีคำสั่งลงโทษ  

พาไปเรียนพิเศษ 
นายสว่าง ข้าราชการ  ขับรถยนต์มาพบนายแสวง อายุ16 ปี ยืนอยู่ข้างทาง      

จึงรบเร้าชักชวนให้ขึ้นรถยนต์บอกว่าจะพาไปส่งที่โรงเรียนมัธยม เมื่อนายแสวง ขึ้นมานั่งบน

รถยนต์ นายสว่างได้ขับรถไปจอดที่ลานจอดรถของ

เทศบาลและเปิดโทรศัพท์มือถือดูคลิปร่วมเพศ

ระหว่างชายกับหญิง ซึ่งนายแสวงก็มองไปที่

โทรศัพท์มือถือของนายสว่างด้วย ระหว่างนั้น     

นายสว่างได้ใช้มือซ้ายลูบไปที่ต้นขาของนายแสวง

หลายครั้ง นายแสวงจึงปัดมือออกพร้อมร้อง

โวยวาย นายสว่างจึงขับรถออกมาจากลานจอดรถและให้นายแสวงลงจากรถเพื่อไปเรียน

พิเศษ นายแสวงจึงเดินไปดูป้ายทะเบียนรถยนต์ของนายสว่าง แล้วไปเรียนพิเศษต่อ เมื่อ

กลับมาถึงบ้าน นายแสวงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บิดาฟังและได้ไปแจ้งความต่อพนักงาน

สอบสวน ต่อมานายสว่างได้ลาออกจากราชการและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่นายสว่าง สำหรับคดีอาญา นาย

สว่าง ถูกฟ้องเป็นจำเลยว่ากระทำความผิดต่อเสรีภาพ นายสว่าง

ให้การ         รับสารภาพต่อศาล และศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก

1 ปี 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการ

ลงโทษ 2 ป ี 

พฤติการณ์ของนายสว่าง ดังกล่าว เป็นการ

กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน

และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (10) 

และ 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                   พ.ศ.  2551 และเมื่อนาย

สว่างไดล้าออกจากราชการไปแลว้ จึงตอ้งมีคำสั่งงดโทษ ตามมาตรา 100แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.  2551 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

          แรงหึง... 
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แรงหึง 
นางสมศรี ข้าราชการ ได้ทะเลาะกับนายสมบัติซึ่งเป็นสามีและหย่ากัน ต่อมาทั้งคู่           

ได้กลับมาคืนดีอยู่กินด้วยกันอีก  คืนวันหนึ่งเวลาประมาณ 23.30 น. นางสมศรี ได้เข้าไปที่บ้านพัก

ส่วนตัวของนางสาวแสงหลา้ เพื่อตามหานายสมบัติ และ

พบว่านายสมบัติอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว นางสมศรี 

บันดาลโทสะ จึงใช้มือทุบประตูห้องและตะโกนต่อว่า

นางสาวแสงหล้า ว่า “รู้ว่าครอบครัวเขามีปัญหาอยู่

ยังไปแย่งผัวเขามา ไปกินข้าวสองต่อสองกับผัวเขา 

ผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่ด้วยกันสองต่อสองมันต้องมี

อะไรกัน” นางสาวแสงหล้า บอกให้นางสมศรีออกไปจากบ้านของตน แต่นางสมศรี                

ก็ไม่ยอมออกจนกระทั่งมีคนพานางสมศรีออกไป ต่อมานางสมศรี ถูกดำเนินคดีอาญา              

ในข้อหาหมิ่นประมาทและบุกรุกและศาลพิพากษาลงโทษปรับจำนวน 5,000 บาท  และให้

ชำระค่าสนิไหมทดแทนแก่นางสาวแสงหลา้ เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท 

พฤติการณ์ของนางสมศรี ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง              

ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน                  

มิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (10) และ 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                     

พ.ศ.  2551 ลงโทษภาคทัณฑ์ 

เรียกสนิบน 
นางสาวน้ำค้าง เป็นเจ้าพนักงาน   

มีหน้าที่รับคำขอและพิจารณาเอกสารประกอบ

คำขออนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการ             

ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาหาร                  

พ.ศ. 2522 นางสาวน้ำค้าง ได้รับเรื่องดำเนินการ

เพื่อขออนุญาตจดทะเบียนอาหารและขอเลขสารบบให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย โดย           

มีการเรียกและรับเงินจากผู้ประกอบการ  และนางสาวน้ำค้าง ได้ยืมเงินจากผู้ประกอบการ            

อกี 2 ราย ทีม่ายื่นขออนุญาตประกอบการผลตินำ้ดื่ม จำนวน 20,000 บาท ทัง้ที่ไม่เคยรู้จัก 

 

          กันมาก่อน... 
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กันมาก่อนและไม่ยอมชำระหนี้คืน นางสาวน้ำค้าง ได้เรียกและรับเงิน จากบริษัท ก.จำกัด                

เป็นค่าตอบแทนในการขออนุญาตผลิตเกลือไอโอดีนโดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน จำนวน                 

3,000 บาท  และเมื่อบริษัท ข.จำกัด มายื่นขอจดทะเบียน

อาหาร นางสาวน้ำค้าง อ้างว่าผู้ ใหญ่ เรียกรับเป็นค่า

ดำเนินการ ทำให้บริษัทดังกล่าวโอนเงินให้แก่นางสาวน้ำค้าง 

จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการเร่งรัด           

ในการออกเลขสารบบอาหาร  นอกจากนี้ยังได้เรียกและ           

รับ เงินจากบริษัท  ค.จำกัด เป็นค่าดำเนินการในการ           

ออกใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขา้มาในราชอาณาจักร 

             พฤติการณ์ของนางสาวน้ำค้าง ดังกล่าว เป็นการ

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า                     

เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 (1) และมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕1 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ชีวติสมรส 
                    นายวันชนะ และนางวันด ีทัง้คู่เป็นขา้ราชการ โดยต่างก็มีคู่สมรสและมีบุตรดว้ยกัน            

อยู่แล้วทั้งสองฝ่าย นางวันดี มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ นายวันสว่าง แต่ทั้งคู่ได้แยกกันอยู่               

แต่ ยั งไม่ ได้ จดทะเบี ยนหย่ า เหตุ ที่ แยกกั นอยู่ เนื่ องจาก            

นายวันสว่าง มีพฤติกรรมเที่ยวเตร่ ดื่มสุรา อาละวาด และมีนิสัย

เจ้าชู้  วันหนึ่ งนายวันสว่างได้รับโทรศัพท์จากภรรยาของ               

นายวันชนะว่าทั้งคู่คบหาและเป็นชู้กัน จึงติดตามไปที่บา้นพักของ

นายวันชนะและพบสิ่งของต่างๆที่บ้านพักทั้งรถยนต์และของใช้

ส่วนตัวของนางวันดี และพบกล้องถ่ายวิดีโอของนายวันสว่าง           

อยู่ด้วย เมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวระหว่างนายวันชนะกับนางวันดี            

ซึ่งในภาพถ่ายนัน้ มีการโอบกอดและจับมือกัน  ต่อมานายวันสว่างไดฟ้้องคดตี่อศาลเยาวชนและ 

            ครอบครัว... 
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ครอบครัว ศาลได้พิพากษาให้นายวันชนะจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่ นายวันสว่าง จำนวน 

500,000 บาท โดยคำพิพากษาบางส่วนระบุว่านายวันสว่างได้พบรูปถ่ายของทั้งคู่เดินทาง              

ไปเท่ียวด้วยกันในสถานที่ต่างๆ และนายวันชนะยอมรับว่าตนได้ล่วงเกินนางวันดีไปใน                   

ทำนองชู้สาวจริง กับให้นางวันดีนำทรัพย์สินของใช้ส่วนตัว              

เข้ าไปพั กหลั บนอนกั บนายวั นชนะที่ บ้ านพั กของ              

นายวันชนะ อกีทัง้เวลาทีไ่ปท่องเที่ยวและพักผ่อนก็พักอาศัย                 

อยู่ห้องเดยีวกัน            

            พฤติการณ์ของนายวันชนะและนางวันดี ดังกล่าว           

เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการ          

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕1 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

                 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ 

            คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อบ.37/2562 การที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำ

หนังสือชี้แจงสาเหตุการลาป่วย การลากิจ และการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานในเวลา

ราชการ การออกนอกสำนักงานโดยไม่ได้ขออนุญาต ตามที่ปลัดเทศบาลได้มีคำสั่ง          

เป็นหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี โดยบางกรณีปลัดเทศบาลได้มี

หนังสือถึงผู้ฟ้องคดีมากกว่าหนึ่งฉบับเพื่อให้ผู้ฟ้องคดี

จัดทำคำชี้แจงในเรื่องเดิมแต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉย                

ไม่ดำเนินการทั้ งที่ การจัดทำหนังสือชี้แจงดั งกล่าว           

เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาอันสั้น และมิได้เป็นการสร้างภาระเกิน

สมควรกับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ทำการชี้แจงเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบได้ว่าผู้ฟ้องคดี                    

ได้ดำเนนิการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการโดยชอบแลว้ กรณี 

           จึงเชื่อ... 
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จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา             

อันเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจมีคำสั่งลงโทษ            

ลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งที่ลงโทษ

ลดข้ันเงินเดือนผู้ฟอ้งคดหีนึ่งข้ัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้ พิพากษายกฟ้อง 

               คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.453/2562 เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์

ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครอง

ชั้นต้นในกรณีนี้แต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังเป็นยุตวิ่า ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหนา้ที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ได้ร่วมกับพวกลักทรัพย์ (เครื่องอ่าน

แผ่นซีดีรอม) ของทางราชการจริง พฤติการณ์ถือเป็น

ก ารก ระท ำผิ ด วิ นั ย อ ย่ า งร้ า ย แ ร งฐ าน ทุ จ ริ ต               

ต่อหน้าที่ราชการ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง               

ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง                  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ราชการจังหวัด)             

มีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 

ตามความร้ายแรงแห่งกรณีได้ ตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่               

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจังหวัด ที่ ๒๑๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่           

ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมกับกรณีแห่งความผิด คำสั่งของ

ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ จึงชอบดว้ยกฎหมายแลว้ พิพากษายกฟ้อง 

 
                     ผู้รวบรวม นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
                                   นายเสมอ กาฬภักดี นิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                   นางสาวจินตนา บุตรชน นิติกร 
                                   นางสาวพรสุดา จันทร์หา นิติกร 
                     จัดทำโดย กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


