


 
 

             จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

กลับไม่ได้ 

นางสาวส้มซ่า ข้าราชการ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกัน รวม 11 วัน 

สาเหตุเนื่องจากนางสาวส้มซ่า ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนชายคนสนิทที่ประเทศมาเลเซีย                  

แ ต่ เกิ ด ก า รท ะ เล า ะ วิ ว าท กั น  เป็ น เห ตุ ให้                    

เพื่ อ น ช า ย ดั ง ก ล่ า ว ยึ ด ห นั ง สื อ เดิ น ท า ง                             

แล ะ โท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  ท า ให้ น างส าวส้ ม ซ่ า                  

ไม่ สามารถ เดินทางกลับประเทศไทยได้ทั น                              

ตามก าหนดเวลา นอกจากนี้ยังพบว่านางสาว           

ส้มซ่า เดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยไม่ ได้           

ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามข้อ 13 ของระเบียบ              

ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  

                 พฤตกิารณ์ของนางสาวส้มซ่า ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง             

ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ                     

ตามมาตรา 82(2) มาตรา 82(5) แห่ง

พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ ข้ า ร าชก าร                       

พลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือน                  

ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับในวัน               

ที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 

  โครงการลม 

                  นางส้มเกลี้ยง ข้าราชการ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัย ได้รับ

อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อให้ด าเนนิโครงการและรับผิดชอบโครงการ นางส้มเกลี้ยง ไดจ้ัดท า 

           โครงการ... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 
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โครงการและจัดท าหลักฐานการเบกิจ่ายเงินตามโครงการเป็นเท็จโดยไม่ได้มีการด าเนินโครงการ

และจ่ายเงินจริง คือ โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมสร้างสุขภาพต าบล จ านวน 51,000 บาท                  

และโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 8,000 บาท นางส้มเกลี้ยง ได้จัดท า

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทั้งสองโครงการเป็นเท็จ เช่น 

ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดท า

แบบบันทึกการออกก าลังกาย ค่าวุฒิบัตร ค่าจ้าง

เหมาจัดสถานที่และจัดกิจกรรมการประกวดชมรม

สร้างสุขภาพ ค่าล้างรูป ค่ารางวัลในการประกวด

ชมรมสร้างสุขภาพ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ เป็นตน้ 

                 พฤติการณ์ของนางส้มเกลี้ยงดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง             

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ  

        ถอนเพลนิ 

      นายส้มเช้า ข้าราชการ ขณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัย  มีหน้าที่               

จัดท าเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ               

ของสถานีอนามัย และมีหน้าที่จัดท ารายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ นายส้มเช้า ได้ท า

การเบิกเงินบ ารุงของสถานีอนามัย โดยถอนเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในช่วงระยะเวลา 4 ปี  จ านวน                  

140 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท  นายส้มเช้า 

อ้างว่าตนถอนเงินจ านวนดังกล่าวไปเพื่อใช้ในราชการ

ของสถานีอนามัย  ไม่ ได้น าไปใช้ประโยชน์ส่ วนตั ว                    

แต่ จ ากการตรวจสอบ เอกสารของทางราชการ             

และทะเบียนครุภัณฑ์พบว่ามีหลักฐานการจ่ายเงิน            

ที่ ใ ช้ ใ น ง า น ร า ช ก า ร ข อ ง ส ถ า นี อ น า มั ย จ ริ ง                    

เพียง 500,000 บาท ต่อมานายส้มเช้าได้น าเงินมาคืน 

จ านวน 1 ,000,000  บาท นอกจากนี้ ยั งพบว่านายส้ม เช้ าไม่ ได้จั ดท ารายงาน                

เงินคงเหลอืประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน  

         พฤตกิารณ์... 
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               พฤติการณ์ของนายส้มเช้า ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง             

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

 เพราะว่าเครียด 

 นายส้มป่อย ข้าราชการ มีพฤติกรรมขาดราชการเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่องกัน รวม       

18 วัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน                

การขาดราชการดังกล่าวของนายส้มป่อย น่าจะเกิดจาก

ความเครียดและคิดว่าตนเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยจิตเวช

เสียชีวิตในขณะที่ นายส้มป่อยเป็นผู้ ดู แลคนสุดท้ าย            

ที่โรงพยาบาล เมื่อผู้บังคับบัญชาเรียกมาสอบถามถึงสาเหตุ

ในการขาดราชการ นายส้มป่อยก็ไม่ตอบไดแ้ตน่ิ่งเงียบ และ

เมื่อเชิญบิดามารดาของนายส้มป่อยมาสอบถามถึงสาเหตุ

การขาดงาน บิดามารดาแจ้งว่านายส้มป่อยเป็นกังวลและ

คิดว่าตนเป็นเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยจิตเวชเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่า นายส้มป่อย มีปัญหาเรื่อง

หนี้สินทั้งที่ยืมเงินจากเพื่อนร่วมงานและจากบุคคลภายนอก ต่อมาทราบว่านายส้มป่อย ไปอยู่

กับภรรยาที่ตา่งอ าเภอและไปท างานทีห่นว่ยงานเอกชนที่จังหวัดแห่งหนึ่ง 

               พฤติการณ์ของนายส้มป่อย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง             

ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ตามมาตรา ๘๕(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออก                

จากราชการ 

นอกแผน 

              นายส้มโอ ข้าราชการ ได้รับมอบอ านาจ

จากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้อนุมัติก่อหนี้ผูกพัน

ด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ นายส้มโอ ได้อนุมัติ

ให้จ้างท าความสะอาดภายในและบริเวณรอบหน่วยงาน และอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง โดยมิได้ 

มีการจ้างจริง จ านวนหลายครั้งในระยะเวลาประมาณ 2 ปี รวมเป็นเงิน 40,000 บาท       

ทัง้นี ้ไดจ้ัดท าเอกสารการตรวจรับและเบิกเงนิค่าจ้างโดยใช้หลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัว                

             ของนางดาว... 
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ของนางดาวและปลอมลายมือชื่อนางดาวในใบส่งมอบงานจ้าง ใบส าคัญรับเงิน และรับรอง

ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของนางดาว เมื่อเบิกเงินมาแล้วได้น าเงินมาเก็บไว้            

และจ่าย เป็นค่ าใช้จ่ ายต่างๆของหน่วยงาน  เช่น  ค่ าจ้างตัดหญ้ า ค่ าจ้างเหมารถ                         

พาอาสาสมัครไปดูงาน ค่าจ้างเหมาเทปูน              

รอบอาคารหน่วยงาน และค่าปูกระเบื้อง           

ห้องปฏิบัตงิาน เป็นตน้ เมื่อตรวจสอบแล้ว

พบว่ามี การด า เนินการและมี การใช้

จ่ายเงิน ในเรื่องดังกล่าวจริง สว่นสาเหตุที่            

ไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย           

ตามระเบียบของราชการ นั้น นายส้มโอ           

ให้เหตุผลว่าเนื่องจากรายจ่ายต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนเงินบ ารุงของหน่วยงาน 

จึงเข้าใจว่าไม่สามารถเบกิจ่ายจากเงินบ ารุงได้  

               พฤติการณ์ของนายส้มโอ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน             

ไม่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบี ยบของทางราชการ                       

มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

และฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกยีรตศัิกดิ์ของต าแหนง่หนา้ที่ของตนมิให้เส่ือมเสีย ตามมาตรา 

82(2) มาตรา 82(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                  

พ.ศ.2551 ลงโทษลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ  

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   

        นาย ก.ผู้อ านวยการกองของเทศบาล ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีป่วยรักษาตัวอยู่ที่

โรงพยาบาล แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่น าสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการและเอกสาร

อื่นๆ ไปให้ตนลงนามในขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่

โรงพยาบาล  

        นาย ก.ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สรุปว่าตน

ไม่ได้กระท าผิดวินัย การปฏิบัติหน้าที่ของตนชอบ

ด้วยกฎหมาย เนื่องจากในช่วงนั้นได้เกิดน้ าท่วม        

ในเขตพื้นที่ของเทศบาล และตนได้รับค าส่ังให้      

                                                                                            จัดเตรียม… 
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จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยตนจึงไม่ได้ยื่น              

ใบลาป่วย เนื่องจากมีความส านึกในหน้าที่  ตนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาโดยสั่งให้

ผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชาน า เอกสารต่ างๆ  ไป ให้ ตรวจ            

ลงนามอนุมัติ และน าสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติ  ราชการ

ไปให้ลงนามที่โรงพยาบาล ทั้งนี้มิได้มีระเบียบหรือ

ค าสั่งใดๆที่ให้ตนต้องท างานในห้องท างานแต่เพียง

อย่างเดียวหรือห้ามไม่ให้ออกท างานนอกสถานที่ และ

มิได้มีผู้ใดทักท้วงว่าไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  

    ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการ

ปฏิบัติราชการโดยปกติทั่วไป ข้าราชการต้องมาปฏิบัติราชการยังสถานที่ปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานนั้นๆและเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิบัติราชการจึงได้มีระเบียบและธรรมเนียม

ปฏิบัติให้ข้าราชการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการประจ า

ทุกวัน ในกรณีของนาย ก.นั้นป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่เพื่อสร้างหลักฐาน    

ว่ามาปฏิบัติราชการจึงได้ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาน าสมุดลงลายมือชื่อมาให้ตนลงนาม               

ณ สถานพยาบาล ศาลเห็นว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของตนเองจะได้ไม่ต้องเสียวันลา 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนของนาย ก. และในฐานะที่ นาย ก.เป็น

ผู้บริหารยิ่งเป็นการไม่สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติ เช่นนี้ การที่นาย ก.ไม่ยื่นใบลาป่วย             

ตามระเบียบว่าด้วยการลา จึงเป็นกรณีที่ นาย ก. ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม

ปฏิบัติของทางราชการและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการ กรณี

จึงถือได้ว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ

การลงโทษภาคทัณฑ์ก็เป็นโทษสถานเบาอยู่แล้ว ดังนั้น ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ นาย ก.           

จึงเป็นค าส่ังที่ชอบดว้ยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.87/2553) 
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