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             จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

           แพ้อากาศ 

นายทองค า ข้าราชการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป มีก าหนดเวลา 3 ปี 6 เดือน เมื่อหน่วยงานต้นสังกัด

ตรวจสอบกับส านักงาน ก.พ.และได้รับแจ้งว่านักเรียนทุน

รัฐบาลที่ ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่มีใครรู้จัก            

นายทองค าและทางมหาวิทยาลัยก็ไม่มีชื่อของนายทองค า

ลงทะเบียนเข้าศึกษาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามระเบียบเกี่ยวกับ

การลาศึกษานัน้ผู้ลาจะต้องยื่นแสดงความจ านงขออนุมัติลา

ศึกษาต่อปีต่อปี เมื่อทางหน่วยงานต้นสังกัดติดต่อไปยัง              

นายทองค าจึงทราบว่านายทองค าไม่ ได้ไปศึกษาต่อที่

ม ห าวิท ย าลั ยดั งกล่ าว           

แต่อย่างใดและให้เหตุผลว่าเน่ืองจากตนแพ้อากาศ เมื่อแจ้ง

ให้นายทองค า ยกเลิกการลาศึกษาต่อและกลับมารายงาน

ตัวเพื่อปฏิบัติราชการ แต่นายทองค า ก็ไม่ได้ด าเนินการ               

แต่ประการใด 

           พฤติการณ์ ของนายทองค าดังกล่าว เป็นการ

กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ

ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มี เหตุอัน

สมควร ตามมาตรา ๘๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 
          ของปลอม... 

 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 
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          ของปลอม 

   นางสมศรี ข้าราชการ ได้ใช้รหัสของตนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล   

ของทางราชการที่ตนท างานอยู่ โดยใส่ชื่อผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเข้าไปใน

ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย แล้วท าการแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม

ใบรับรองแพทย์ จากนั้นได้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์             

ของโรงพยาบาลของทางราชการ จ านวน ๑๐ ฉบับ และ               

ได้น าไปใช้ที่ คลินิกการพยาบาลและผดุ งครรภ์ ของตน               

ที่เป็นผู้ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล โดย              

มีการกรอกรายละเอียดต่างๆ และนางสมศรีได้ลงนามว่า              

เป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาในแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของทาง

โรงพยาบาล มอบให้กับพนักงานของบริษัทเอกชน จ านวน 8 ราย คิดเงินจ านวน 800 บาท  

                พฤติการณ์ของนางสมศรี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง            

ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(4) แห่ ง

พระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

อย่าว่าถงึวงศ์ตระกูล 

นางสมหวัง ข้าราชการ ได้ไปพบกับนายสมชาย ซึ่งเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับ

นางสมหวัง เพื่อเจรจา งอนง้อขอคืนดี แต่กลับถูกนายสมชายต่อว่าถึงวงศ์ตระกูล           

ว่านามสกุลของนางสมหวังนั้นเป็นนามสกุลชั้นต่ าและ          

ไม่สามารถเอามาเป็นภรรยาได้อีก ท าให้นางสมหวัง             

เกิดบันดาลโทสะจึงใช้อาวุธมีดฟันที่หัวของนายสมชาย 

และได้มีการแย่งมีดกันจนนายสมชายถูกมีดบาดเป็นแผล         

ตามแขนและหลังมืออีกหลายแห่งเป็นเหตุให้ ได้รับ

บาด เจ็บต้องรักษาด้ วยการเย็ บแผลและเส้ น เอ็ น             

ต้ อ ง รั ก ษ าตั ว เป็ น เว ล า ห ล าย วั น  ห ลั ง เกิ ด เห ตุ              

นางสมหวังได้บรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

นายสมชายเป็นเงินจ านวนหนึ่ง ต่อมานางสมหวังได้ถูกด าเนินคดีอาญา และศาลได้มี             

ค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  4 เดือน และปรับ 100 บาท จ าเลยให้การรับสารภาพ              

เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก 2 เดือน และ

ปรับ 50 บาท โดยให้รอการลงโทษจ าคุกจ าเลยไว้ 3 ปี  

         พฤตกิารณ์... 
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พฤติการณ์ของนางสมหวัง ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง               

ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน             

มิให้เส่ือมเสีย ตามมาตรา 82(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับในวัน                 

ที่มีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 2 เดือน 

ค่าภาษาอังกฤษ 

             นายสมพงษ์ ขา้ราชการ ในขณะปฏิบัตหินา้ที่อยู่ที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้เรียกและรับเงินจาก

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งประสบอุบัติเหตุข้อเท้าพลิก                 

มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้า จ านวน 2,000 บาท 

น าไปเป็นของตนเอง ส าหรับเป็นค่าออกใบเสร็จรับเงิน                

เป็นภาษาอังกฤษเพื่ อน าไปใช้ เบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัท

ประกันภัย โดยที่ผู้ป่วยดังกล่าวไม่ได้ไปตรวจรักษาหรือ              

ซื้อยาหรือซื้ออุปกรณ์ตรวจรักษาจากคลินิกส่วนตัวของ                

นายสมพงษ ์แตอ่ย่างใด  

      พฤติการณ์ของนายสมพงษ์ ดังกล่าว เป็นการกระท า

ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ

ของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83(3) 

และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ           

พลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 

ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 

ตึกอยู่ไกล 

นายดอกดิน ข้าราชการ ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการของหน่วยงาน เป็นเวลา 45 วันท าการ ในช่วงระยะเวลาสองเดือนเศษ             

และในช่วงเวลาดังกล่าวในบางวันก็ไม่ได้มาท างาน นายดอกดิน อ้างว่าตนมาปฏิบัติงาน             

ที่ห้องกายอุปกรณ์เกือบทุกวัน แต่ตนมิได้ลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน เนื่องจากบัญชีลงเวลา          

การปฏิบัตริาชการของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของกลุม่งาน นัน้ ตัง้อยู่อีกอาคารหนึ่งห่างจาก 

 

           สถานที…่ 
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สถานท่ีปฏิบัติงาน ประมาณ 200 เมตร เมื่อตรวจสอบจากพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มารับ

บริการในช่วงเวลาดังกล่าว จ านวน 3 ราย ได้ให้การสอดคล้องกันว่าได้รับบริการจาก             

นายดอกดิน จริง และเอกสารทะเบียน

ผู้ป่วยที่มารับบริการก็มีการลงประวัติของ

ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจรงิ 

    พฤติการณ์ของนายดอกดิน ดังกล่าว 

เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ และฐานละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82(2) และมาตรา 82(5) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดอืนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน

ที่ได้รับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 2 เดือน 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

      ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๕๒๗/๒๕๕3 เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๖ เวลาประมาณ 

๒๑.๓๐ นาฬิกา นาย ก.จ าเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถของจ าเลย               

ที่ ๒ (กรมพิธีการทูต) ได้ขับรถยนต์ราชการ

ของจ าเลยที่ ๒ ด้วยความประมาทเลินเล่อ

เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ซึ่ งมีนายวิฑู รย์          

เป็นผู้ขับและมีโจทก์นั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุ            

ให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส โจทก์ฟ้องขอให้

บังคับจ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระค่าเสียหาย

กับดอกเบี้ยค านวณถึงวันฟ้องรวมจ านวน ๓๗๒,๙๓๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย

ละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจ านวน ๓๕๑,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ

ช าระเสร็จแก่โจทก์  

          ศาลฎีกา... 
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ศาลฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเลยที่ ๑ ไม่เคยขออนุญาตใช้รถจาก ส. ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตใช้รถจาก ม. ก็ดี และ ม.ไม่ทราบตัวผู้รับผิดชอบเก็บรักษากุญแจ

รถคันเกิดเหตุ  รวมทั้งไม่ทราบเหตุรถชนที่ เกิดขึ้น 

จนกระทั่งมีการร้องเรียนไปที่จ าเลยที่ ๒ ก็ดี เหล่านี้

ย่อม เห็นได้ ว่ามี การปล่อยปละละเลย  ย่อหย่อน          

ไม่ควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ จ าเลยที่ ๑ เคยน ารถคันเกิดเหตุไปจอดค้างคืน

ที่บ้านของตนเอง รวมทั้ง สามารถน ารถออกไปใช้ใน             

กิจธุระส่วนตัวโดยพลการ ที่ขัดต่อระเบียบกฎเกณฑ์                 

การใช้รถราชการดังกล่าว เข้าลักษณะที่จ าเลยที่ ๒ ยินยอมให้จ าเลยที่ ๑ใช้รถคันเกิดเหตุ 

อันเป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถได้แม้เป็นเวลานอกราชการ การที่จ าเลยที่ ๑ ขับรถไปเฉี่ยว

ชนจนท าให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บโดยประมาท จึงถือได้ว่าเป็นผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของ

จ าเลยที่  ๒  ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่  จ าเลยที่  ๒  จึงต้องรับผิดต่อโจทก์  ตาม

พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที ่พ.ศ.2539 มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  

       ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๙๓/๒๕๕๐ การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ           

โดยไม่มีหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน ไม่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ปลอมลายมือชื่อกรรมการรักษาเงิน 

และไม่ปรากฏหลักฐานว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ          

โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรไดเ้ป็นการทุจรติต่อหน้าที่ราชการ               

       ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๖๗/๒๕๔๘ ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการ

เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวแตย่ื่นใบลาปว่ยโดยมิได้ยื่นใบลากิจ เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการ

ลาปว่ยดังกล่าวและถอืวา่ข้าราชการผู้นัน้ขาดราชการ ย่อมเป็นการใช้ดุลพนิจิโดยชอบแล้ว 

                     ผูร้วบรวม  นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
                                    นายเสมอ กาฬภักดี  นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                    นางสาวสาวิณี ลาวรรณ์ นิติกร 
                    จัดท ำโดย  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 


