


 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

ฉุกเฉินมาก 

นางการะเกด ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี ระหว่าง               

ปี 2555–2556 ได้ท าการปลอมลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานจ านวน 7 คน                  

ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยปลอมลายมือลงชื่อในแบบค าขอกู้เงินและหนังสือ

สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

300,000 บ า ท  โด ย ทั้ ง  7 ค น ไม่ ท ร า บ             

เรื่องนี้มาก่อน และเมื่อผู้บังคับบัญชาลงนาม

รับรองในเอกสารดังกล่าวแล้ว นางการะเกด              

ได้ส่งไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์  เมื่อสหกรณ์ ฯ 

อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 7 คน แล้ว นางการะเกด ได้ไป

หลอกลวงว่าตนเองได้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก 

จะขอยืมบัญชีธนาคารของทั้ง 7 คน รับโอนเงินที่ตนยืมมาและขอให้กดเอทเีอ็มหรอืถอนเงิน

สดมามอบให้นางการะเกดโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเงินที่มีการปลอมเอกสารลายมือชื่อ

ของพวกตนไปกู้เงินจากสหกรณ์ฯ เมื่อนางการะเกด ได้รับเงินแล้ว ต่อมาก็โอนเงินเข้าบัญชี

คนืให้หลังจากเงินเดือนของทุกคนโอนเข้าบัญชีแล้วประมาณ 2-3 วัน เพือ่ปดิบังความผิด 

               พฤติการณ์ของนางการะเกด ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง          

ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(4) แห่ ง

พระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

           แชร์ลม... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 
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 แชร์ลม 

 นางสาวแก้วตา ข้าราชการ ได้ถูกนางสาวไก่กับพวก แจ้งความร้องทุกข์                   

ให้ด าเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ โดยหลอกลวงว่านางสาวแก้วตา ได้ตั้งวงแชร์ วงละ 

2,000 บาท จ านวน 2 วงๆละ 16 มือ และวงละ 1000 บาท จ านวน 1 วงๆละ 14 มือ 

ก าหนดเปียแชร์ในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

เวลาเปียแชร์ให้แจ้งการเปียแชร์ทาง

โทรศัพท์ให้ลูกแชร์ทราบ ทั้งนี้  ลูกแชร์          

ได้ส่งเงินตน้คา่เปียแชร์จ านวนหลายเดือน

รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ต่อมา

นางสาวแก้วตา ได้แจ้งยกเลิกและล้ม         

วงแชร์ทั้ งหมดโดยตกลงว่าจะจ่ายเงิน         

คื น ใ ห้ ทั้ ง ห ม ด แ ต่ ก็ ไ ม่ ย อ ม จ่ า ย              

คืนให้ ลูกแชร์ได้ทราบในเวลาต่อมาว่าไม่ได้มีการตั้งวงแชร์ตามที่นางสาวแก้วตา กล่าวอ้าง 

จึงไปแจ้งความด าเนินคดีอาญา พนักงานอัยการได้ฟ้องนางสาวแก้วตา ต่อศาลแขวง ในฐาน

ความผิดฉ้อโกงทรัพย์ ต่อมานางสาวแก้วตา ได้ตกลงยินยอมชดใช้เงินทั้งหมดให้กับนางสาว

ไก่กับพวก และได้มีการถอนค าร้องทุกข์โดยไม่ประสงค์ด าเนินคดีกับนางสาวแก้วตา               

สทิธนิ าคดีอาญามาฟอ้งย่อมระงับ ศาลแขวงจึงจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  

                 พฤติการณ์ของนางสาวแก้วตา เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                   

ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 

82(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ

ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน              

ที่ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 3 เดือน  

ยักยอกและปลอม 

นายสมหมาย ข้าราชการ มีหน้าที่รับเงินและ

ออกใบเสร็จรับเงิน นายสมหมายได้รับเงิน  

จากผู้ ป่ วยที่ ม ารับบริการที่ โรงพยาบาล  

จ านวน ๔ ราย รวมเงิน ๘,000 บาท แต่ไดเ้ขียนส าเนาใบเสร็จรับเงินให้นอ้ยกว่าจ านวนเงิน          

                                                                                                      ที่ได้รับ... 
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ที่ได้รับจริง และน าส่งทางราชการเพียง 100 บาท แล้วยักยอกเงินส่วนต่างน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว รวม 7,900 บาท เพื่อน าไปใช้หนี้นอกระบบและใช้จ่ายในครอบครัว 

นอกจากนี้ยังได้ท าการปลอมลายมือชื่อเพื่อนร่วมงานเพื่อยื่นค าขอและท าหลักฐานการ             

รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน ๓ สัญญา 

และได้รับเงินไปรวม ๘๙ ,๐๐๐ บาท โดยมีการ

ปลอมลายมือชื่อของผู้กู้/ผู้รับเงิน พยาน หัวหน้างาน

การเงินผู้รับรอง ในแบบค าขอและหนังสือกู้ เงิน            

เพื่อเหตุฉุกเฉนิ  

      พ ฤติ ก ารณ์ ขอ งนายสมหมาย  ดั งกล่ าว                

เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบ ัติหน้าที ่ราชการโดยทุจริต 

และฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(1) และมาตรา ๘๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ  

               ฝากรักผ่านเฟส 

               นายยอดชาย ข้าราชการ ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับนางก้อย ลูกจ้างเหมา

บริการ ทั้งที่บุคคลทั้งสองต่างมีสามีภริยาตามกฎหมายอยู่แล้ว โดยมีพฤติกรรมหลายอย่าง

ที่แสดงให้ประชาชนและเพื่อนร่วมงานเข้าใจหรือรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสอง

ในทางชู้สาว เช่น ออกไปรับประทานอาหาร

กลางวันด้วยกัน หยอกล้อกันในที่ท างาน 

รับประทานอาหารด้วยกันในห้องท างาน

ส่วนตัวของนายยอดชาย นอกจากนี้ยั งมี

หลักฐานที่เป็นการสนทนาผ่านทางเฟสบุ๊ค

ของบุคคลทั้งสองที่ใช้ค าพูดที่แสดงให้เห็น             

ถึงความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวที่ผู้บังคับบัญชา

กับผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชา ไม่ควรใช้พูดกัน เช่น ใช้สรรพนามแทนกันว่า “เมียจ้า” “ผัว” 

หรือ“ที่รัก”ทัง้นีไ้ม่ปรากฏว่าครอบครัวของทั้งสองเกิดความแตกแยกหรือหย่าร้างแตอ่ย่างใด 

                        พฤตกิารณ์… 
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               พฤติการณ์ของนายยอดชาย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง             

ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 

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

ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน

ที่ได้รับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ 

   ระบายไลน์กลุ่ม 

   นางนิด ข้าราชการ ขณะปฏิบัติหน้าที่           

ที่ โรงพยาบาล ก. ได้ เขียนข้อความผ่าน

โปรแกรมสนทนาแบบกลุ่ม (ไลน์กลุ่ม) ของ

โรงพยาบาล ก. ความว่า“เหลือพยาบาล           

หนึ่งคนท างานดูแลคนไขอ้ยู่คนเดียว”“ทุกวัน

ศุกร์หัวหน้าตึกกลับเที่ยงให้น้อง ๆ เฝ้าตึก”“โรงพยาบาล ก. ผ่าน HA มาได้ไง”“ขังคนไข้ไว้ 

เจ้าหน้าที่ไปท างานโรงงาน”“ปล่อยให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ดูแลและส่งเวรแทนพยาบาล” 

“เจ้าหน้าที่มาเซ็นชื่อแล้วออกไปข้างนอก ไม่กลับมาปฏิบัติงาน” โดยเรื่องราวตามข้อความ

ดังกล่าวจากการตรวจสอบยังฟังไม่ได้ว่าเป็นความจริง จึงเป็นการแสดงข้อความเขา้สู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีมูลความจริง นางนิดให้การยอมรับว่าตนเป็นผู้ส่งข้อความผ่านทาง

โปรแกรมสนทนา เพราะคดิวา่ไม่ไดร้ับความเป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดอืน 

พฤติการณ์ ของนางนิด ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง             

ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 

82(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษ 
ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   

          ผู้ฟ้องคดี เป็นอดีตข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ได้ขาดราชการติดต่อกัน             

จ านวน 17วัน เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการได้ยื่นใบลาป่วยและแนบใบรับรองแพทย์                

มาแสดงว่าควรลางาน 3 วัน ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วยังไม่อนุมัติการลา และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนโดยได้เชิญแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์มาให้ถ้อยค าด้วย ซึ่งแพทย์

ยืนยันว่าป่วยจริง เน่ืองจากเครียด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ โดยมีการรักษามาประมาณ 2 ปี 

                                        กรรมการฯ ... 
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คณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ป่วยหนักถึงขนาดไม่สามารถเข้าท างานได้หรือมีเหตุ

สุดวิสัยที่ท าให้ไม่สามารถมาท างานได้ ต่อมาได้มีการด าเนินการทางวินัยและอธิการบดี               

ได้มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้ง

หน้าที่ราชการติดตอ่ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสบิห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

   ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยสรุปว่า

เมื่อผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานและยื่นใบลาป่วย          

ในวันแรกที่ มาปฏิบัติ ราชการ เป็นการปฏิบั ติ             

ต าม ระ เบี ย บ ว่ าด้ วย ก ารล าขอ งข้ าราชก าร             

พ.ศ.2535 ข้อ 17 ประกอบกับมีใบรับรองแพทย์

ประกอบการลาป่วยด้วย หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า

ใบรับรองแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีน ามายื่นขาดความ

น่าเชื่อถือก็ชอบที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ใบรับรองแพทย์ที่ตนเห็นชอบแทนหรือสั่งให้ผู้ฟ้องคดี

ไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบได ้

เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี มีประวัตเิป็นคนไข้โรคจิตเวช มีอาการเครียด นอนไม่หลับ เบ่ือ และ

ซึมเศร้า ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ออกใบรับรองแพทย์โดยเห็นควรให้หยุดงาน 3วัน เพราะ   

มีความเครียด ปวดศรีษะ นอนไม่หลับ จึงเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยชอบ ดังนั้น               

เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นใบลาป่วยโดยชอบด้วยระเบียบจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้ง                  

หน้าที่ราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ                             

ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92            

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 การที่ผู้บังคับบัญชา

มิได้มีค าสั่งเกี่ยวกับการลาป่วยของผู้ฟ้องคดแีละมีค าส่ังลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

เนื่องจากการงดเว้นไม่อนุญาตให้ลาป่วยดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ                   

ค าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอน

ค าสัง่ลงโทษดังกล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.2/2549) 
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