


 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

หนูจะไปนอก 

นางแก้วตา ข้าราชการ ไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันรวม 12 วัน โดยนางแก้วตา 

อ้างว่าตนไปติดต่อด าเนินการขอวีซ่าและท าพาสปอร์ต เพื่อจะย้ายภูมิล าเนาติดตามสามี           

ไปอยู่ตา่งประเทศ โดยนางแก้วตา ไม่ได้ขออนุญาต

การลาตอ่ผู้บังคับบัญชา แต่อย่างใด 

   พฤติการณ์ของนางแก้วตา ดังกล่าว เป็นการ

กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่

ราชการ ตามมาตรา 82(5) และมาตรา 84              

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดอืนท่ีได้รับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ

เป็นเวลา 2 เดือน   

ขับแท็กซี่ดีกว่า 

นายนคิม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ได้ขาดราชการไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่กลับมา

ปฏิบัติงานอีกเลย จากการสืบสวนพบข้อเท็จจริง

ว่าในระหว่างที่ขาดราชการ นายนิคม ได้ไปขับรถแท็กซี่รับจ้างและไปเรียนเกี่ยวกับ             

การซ่อมแอร ์และตอ่มาได้ไปท างานเป็นชา่งซ่อมบ ารุงของโรงแรมเอกชนแห่งหนึ่ง 

 

              พฤตกิารณ์... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 
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      พฤติการณ์ ของนายนิคม ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                   

ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร                

ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ             

พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวง

สาธารณสุ ขว่าด้ วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข                  

พ.ศ.2556 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

เพราะเชื่อใจถงึให้เงิน 

นายสมหวัง ข้าราชการ ถูกฟ้องเป็นจ าเลย           

ต่อศาลจังหวัดในข้อหาฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับ

เอกสาร กล่าวคือ นายสมหวัง ได้ปลอมเอกสารการขอ

กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านแล้วน าเอกสารที่ท าปลอม

นั้นไปหลอกลวง นางด า ผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้นางด า 

หลงเชื่อว่านายสมหวัง อยู่ระหว่างการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านและมีความต้องการใช้เงิน

เพื่อน าไปช าระเป็นค่าหุ้นในกองทุนและค่าประเมินราคาทรัพย์               

ท าให้ นางด า ส่ งมอบเงิ น ให้ แ ก่ น า ย ส ม ห วั ง  จ า น วน             

500,000 บาท ซึ่งความจริงแล้วกองทุนหมู่บ้านได้ปิด

กิจการแล้ว และนายสมหวัง ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุน

หมู่บ้านดังกล่าวแต่อย่างใด คดีนี้ศาลจังหวัดได้มีค าพิพากษา

ว่านายสมหวัง มีความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารและใช้            

เอกสารสิทธิปลอม ลงโทษจ าคุก 2 ปี แต่มีเหตุบรรเทาโทษ

คงจ าคุก 1 ปี แม้นายสมหวังจะไม่ เคยกระท าความผิด               

ม าก่ อนและไม่ มี พ ฤติ กรรม เสี ยหายอื่ น  แต่ ได้ อ าศัย            

ความไว้วางใจของผู้เสียหาย หลอกลวงเอาเงินผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก และเมื่อมีการตกลง

ในภายหลังให้มีการผ่อนช าระเงินคืนให้แก่ผู้ เสียหายแล้ว นายสมหวัง ได้ชดใช้ เงินคืน                    

ไปเพียงบางสว่นเทา่นัน้ จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ คดถีึงที่สุด  

 

                      พฤตกิารณ์... 
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          พฤติการณ์ของนายสมหวัง ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                   

ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ตามมาตรา 

85(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจาก

ราชการ 

บัตรเงินสด 

  นางสาวแน่งน้อย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     

ได้ปลอมเอกสารต่างๆของแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อไปท าบัตรเครดิตและน า

บัตรเครดิตไปกดเงินผ่านตู้ ATM นอกจากนี้ยังได้ท าการปลอมหนังสือรับรองเงินเดือนและ

ลายมือชื่อของผู้อ านวยการโรงพยาบาลลงนามในหนังสือ

รับรองเงินเดือนเพื่อน าไปเป็นเอกสารประกอบในการค้ าประกัน           

ขอซือ้รถยนต ์  

พฤติการณ์ของนางสาวแน่งน้อย ดังกล่าว เป็นการ

กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่า

เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 36 วรรคสอง แห่ง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง              

สาธารณสุข พ.ศ.2556 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

       เกือบหมดบ้าน 

  นายเดชา พนักงานราชการ ต าแหน่งนายช่างเทคนิค ได้ลักทรัพย์ภายใน                

บ้านพักแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ส่วนตัวของนางสาวสมศรี  จ านวนหลายครั้ ง             

รวม 15 รายการ มูลคา่ประมาณ 700,000 บาท  

  พฤติการณ์ ของนายเดชา ดังกล่าว            

เป็ นการกระท าผิ ด วินั ยอย่ างร้ ายแรง  ฐาน               

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 24(8) ของ

ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

      

                เกร็ดความรู.้.. 
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   

การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการในกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ นั้น ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 สรุปดังนี ้    

“มาตรา ๑๑๐  ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ              

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการ 

พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ

บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการไดใ้นกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ราชการ

ของตนได้โดยสม่ าเสมอ 

                                      ฯลฯ 

            เมื่อผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่ งให้ข้าราชการ                

พลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการตามมาตรานี้แล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 

ก.พ. แลว้แต่กรณี และให้น ามาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  

            ดังกรณีตัวอย่าง เช่น ผู้ว่าราชการ

จังหวัด มีค าสั่งให้นาย ก.ข้าราชการต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ โรงพยาบาล

ทั่ ว ไป  อ อ ก จ าก ร าช ก า ร ตั้ งแต่ วั นที่  9              

มิ ถุ นายน 2560 เนื่ องจากมี วั นลาป่ วย               

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 183 วัน 

(121 วันท าการ) เพราะประสบอุบัติ เหตุ

รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์บรรทุกมีเลือดออกในสมองซึ่งแพทย์ผู้ท าการตรวจรักษา             

ได้ตรวจและวินิจฉัยว่าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ทั้งนี้

แพทย์ได้สรุปผลการตรวจและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชา            

ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เพื่อสั่งให้ออกจากราชการเพื่อให้ไดร้ับบ าเหน็จบ านาญ 

              เหตุทดแทน... 
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เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ด าเนินการ              

ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย        

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ พ.ศ.2556ข้อ 3 ซึ่งก าหนดว่า

ผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ                   

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับ

บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ เมื่อปรากฏว่า          

ผู้ นั้ นมี วันลาป่ วยรวมกันในหนึ่ งปี งบประมาณ เกิน         

หนึ่งร้อยยี่สิบวันท าการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกิน             

หกสิบวันท าการ ในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน                     

สองปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสั่งให้ นาย ก.ออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบ าเหน็จ

บ านาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 และได้แจ้งค าสั่งให้นาย ก.ทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว             

ว่าหากนาย ก. ประสงค์จะอุทธรณ์ค าส่ัง ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสอืต่อ ก.พ.ค.ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.           

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่งนาย ก.ไม่ได้มีการ

อุทธรณ์  ต่อ ก.พ.ค.แต่อย่างใด อนึ่ง การสั ่ง ให ้อ อ กจ าก ราชก ารขอ งข้า ร าชก าร               

ในราชการบริห ารส่วนภูม ิภ าค  ระดับช านาญการพิเศษลงมา นั้น เป็นอ านาจของ              

ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 โดยไม่ต้องมีการมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด และ      

เมื่อได้มีค าสั่งแล้วจะต้องรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 103                 

แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยอนุโลม ด้วย 
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