
 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

        รถหลวง 

       นายโชคดี ขา้ราชการ มอี านาจอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน

ได้ใช้รถราชการส่วนกลาง พร้อมกับพนักงานขับรถยนต์ขับรถเพื่อเดินทางไปส่งตนเอง            

กลับบ้านพักสว่นตัวที่ตา่งจังหวัดเป็นประจ าในเย็นของ

วันศุกร์  ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน รวมจ านวน              

หลายครั้ง ในการเดินทางดังกล่าวนายโชคดีได้อนุมัติ

ให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจากเงินราชการและ

อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการให้กับพนักงานขับรถยนต ์ซึ่งการอนุมัตดิังกล่าวเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

                  พฤติการณ์ของนายโชคดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                    

ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหน าที่ราชการโดยทุจริต                         

ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ                  

พลเรือน  พ .ศ .2551 ลง โทษไล่ออกจากราชการ อนึ่ ง                     

มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่      

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ก าหนดไว้

สรุปว่าการลงโทษผู้กระท าความผิดวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่

ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งควรลงโทษเป็นไล่

ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุ

ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 

           เบิกนาน... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 
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        เบิกนาน 

นายช านาญ ข้าราชการ ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่       

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นอกเวลาท าการของวันท างานปกติและในวันหยุดราชการ               

นายช านาญ มาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง แต่กลับใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทน

การปฏิบัตงิานเต็มเวลาโดยลงนามรับรองในเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนว่าตนเอง

ปฏิบัติงานเต็มเวลา อีกทั้งยังเป็นผู้อนุมัติการ

จ่ายเงินบ ารุงของหน่วยบริการส าหรับเป็นค่าตอบแทน

การปฏิบัตงิานดังกลา่วเต็มเวลา ให้กับตนเองและได้รับ

เงินที่เบิกจ่ายครบถ้วน ทั้งนี้นายช านาญได้กระท า

การดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี ทั้งที่ทราบดีว่าตนเองมิได้ปฏิบัติงานเต็มตามเวลา

ที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง อันเป็นการใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทน

และปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ

และท าใหท้างราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

             พฤติการณ์ของนายช านาญ ดังกล่าว เป็นการ

กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น           

การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ร าชการ โดยมิ ชอบ เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด                     

ความเสียหายอย่างร้ายแรง และฐานปฏิบัติหรือละเวน           

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) 

แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

        ขายทุกอย่าง 

นายสุดยอด ข้าราชการ กับพวกรวม 7 คน ได้จดทะเบียนบริษัท ยอดเยี่ยม

จ ากัด โดยมนีายสุดยอด เป็นผู้ถอืหุ้นสูงสุดและเป็นกรรมการบริษัท บริษัทนี้ประกอบกิจการ

โดยมีพฤติการณ์ฉ้อโกงผู้เสียหายจ านวน ๔๗ คน และประชาชนทั่วไป ด้วยการประกาศ

โฆษณา จ่ายแจกเอกสาร แพร่ข่าวแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบข้อความว่า บริษัทประกอบ

ธุรกจิจ าหน่ายสินคา้ระบบขายตรงอาหารเสรมิบ ารุงสุขภาพ เครื่องส าอาง แชมพู กระเปา๋ 

          และ... 
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และสินค้าอื่น ๆ โดยเสียค่าสมัครเป็นสมาชิกคนละ 500 บาท จึงมีสิทธิร่วมลงทุน                       

กับบริษัทโดยสั่งซื้อสินค้าเพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ค านวณจ่ายปันผลตอบแทนแก่สมาชิก                         

ในอัตราหนึ่งหน่วยหุ้นชุดละ 1 ,750 บาท ครบ 30 วัน 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้หนึ่งหน่วยหุ้นชุดละ 2,500 บาท 

ซึ่งเป็นต้นเงิน 1,750 บาท และดอกเบี้ย 750 บาท คิดเป็น

อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนร้อยละ 42.85 ต่อเดือน  หรือ

ร้อยละ 515.2 ต่อปี  ซึ่ งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่             

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ

สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว            

มี เงื่อนไขว่าสมาชิกจะต้องหาสมาชิกใหม่ ให้ ได้ ๒ ราย                       

และสมาชิกใหม่นั้นต้องร่วมลงทุนซื้อสินค้าอย่างน้อยจ านวนหนึ่งหน่วยหุ้น อันเป็นวิธีการ             

ห าสมาชิ ก เพิ่ ม เพื่ อห า เ งิ นล งทุ นจ ากสมาชิ ก ใหม่ บ า งส่ ว นออกมาหมุ น เ วี ย น                              

จ่ าย เป็ นผลประ โยชน์ ให้ แก่ สมาชิ กผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม เ งิ น                   

รายนั้นเองหรือรายอื่น เมื่อได้เงินมากพอ นายสุดยอด               

ได้น าเงินดังกล่าวหลบหนีไป ต่อมาผู้เสียหายได้แจ้งความ

ด าเนินคดีอาญาแก่บริษัท และพนักงานต ารวจได้จับกุม

นายสุดยอด มาด าเนินคดี ซึ่งศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา          

ว่านายสุดยอด มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 343 วรรคแรก และพระราชก าหนดการกู้ยืมเงิน          

ที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4              

วรรคหนึ่ง และมาตรา 12 การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท            

ให้ลงโทษตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายบท               

ที่มีโทษหนักที่สุด โดยให้ลงโทษจ าคุก 5 ปี   

พฤติการณ์ของนายสุดยอด ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง       

ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ตามมาตรา 

85 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออก                 

จากราชการ 

                                   คงหอบเงิน... 
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        คงหอบเงินไปเกาหล ี

นางนกน้อย ข้าราชการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ไม่มา

ปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลา

ติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวันโดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย  สาเหตุ                    

ที่ขาดราชการเนื่องจากมีปัญหาหนี้สินและถูกสอบสวน

ทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีทุจริตเงินราชการ บิดาของ

นางนกน้อย ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวน                

ว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2560 นางนกน้อยได้มาเยี ่ยม

ตนที ่บ ้านและบอกว่า ได้ลาออกจากราชการแล้ว              

และจะเดินทางไปท างานที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2560 และนางนกน้อย ได้มีการติดต่อ                

ทาง โทร ศัพท์ ม าหาตน เป็ นระยะๆ  และบอกว่ า              

นางนกน้อยมีหนี้สินมาก ทั้งหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน และค่าผ่อนงวดรถยนต ์

ส่วนกรณีทุจริตเงินราชการ นั้น จากการสอบสวนทางวินัยพบว่านางนกน้อยได้จัดท าบันทึก

ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว แล้วโอนเงิน

เข้าบัญชีของตนเอง จ านวนหลายเดือน นอกจากนี้นางนกน้อย ยังยักยอกเงินสมทบ

ผู้ประกันตนของเจ้าหน้าที่ที่นางนกน้อยได้หักไว้ซึ่งจะต้องน าไปส่งให้กับส านักงาน

ประกันสังคมจังหวัดอีกด้วย รวมเงินค่าจ้างและเงินประกันสังคมดังกล่าวที่นางนกน้อย              

ได้ทุจริตยักยอกและน าไปเป็นประโยชน์ของตนเอง               

รวมจ านวนทัง้สิน้ 800,000 บาท 

พฤติการณ์ของนางนกน้อย ดังกล่าว             

เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือ             

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน            

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ฐานละทิ้งหน้าที่

ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 

85(1) และมาตรา 85(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

             เกร็ดความรู้... 
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  เกร็ดความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย   

                   มูลเหตุคดีนี้ เกิดจาก ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นพนักงานเทศบาลโดยเป็น             

หัวหน้าการเงินและบัญชี ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่                     

ในการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ทางราชการก าหนด จนเป็นเหตุ ให้             

นางสาว จ.พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งท าหน้าที่จัดท า

บัญชี รับ-สง่ เงินคา่บ าบัดน้ าเสีย กระท าการยักยอก

เงินของทางราชการ นายกเทศมนตรีจึงมีค าสั่ง

ลงโทษปลดผู้ฟอ้งคดอีอกจากราชการ  

             ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดี

ได้รับมอบหมายให้ลงชื่อในใบเสร็จรับเงิน รวมทั้ง

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป               

ที่เป็นพนักงานเก็บเงินค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องควบคุมตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดท าบัญชีและเอกสารต่างๆ              

ตอ้งละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก นางสาว จ.ให้ถ้อยค าว่า หลังจากได้รับ

เงินค่าบริการบ าบัดน้ าเสียแล้วจะน าเงินให้ผู้ฟ้องคดี

ตรวจสอบใบน าส่งก่อนน าไปฝากธนาคาร ซึ่งระยะ

หลั ง ไม่ ได้น าสมุดบัญชี เ งินฝากให้ผู้ ฟ้องคดีดู                   

โดยนางสาว จ. จะแก้ไขตัวเลขใหม่และแก้ไขลายมือ

ชื่อผู้ฟ้องคดีในใบน าฝากเงิน เมื่อฝากเงินแล้วจะท า

การแก้ไขส าเนาใบน าฝากเงิน และตกแต่งตัวเลข             

ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคย

พบข้อผิดพลาดหรือสงสัยเลย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าได้ตรวจใบน าฝากเงินบ้าง             

ไม่ตรวจบา้ง และไม่ไดต้รวจยอดเงินเข้าโดยจะตรวจสอบเพียงตัวเลขกับเงินน าส่งเพยีง     

          อย่างเดยีว... 
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อย่างเดียว ไม่เคยตรวจสอบสมุดบัญชีอย่างละเอียด ไม่ได้จัดท าบัญชีประจ าวันงบดุล               

งบประจ าปี ไม่เคยเรยีกดูรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และไม่ได้จัดเก็บสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารไว้ในตู้นิรภัย การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เอาใจใส่และระมัดระวังในการควบคุมดูแล             

การรับ – ส่งเงินค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของนางสาว จ. ซึ่งหากมีความละเอียดรอบคอบ           

เอาใจใส่ และระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์           

ของหัวหน้าการเงินและบัญชีอย่างเพียงพอ ย่อมพบ

ข้อพิรุธได้แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และ 

การที่ผู้ฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงการรายงานตรวจสอบ

ทางด้านการเงิน ทั้งที่ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ได้ติดตามทวงถามมาตลอด ก่อนที่จะทราบเหตุการณ์

ยักยอกเงิน อีกทั้งให้นางสาว จ. จัดเก็บสมุดบัญชี           

เงินฝากและงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับจากธนาคาร 

ไว้กับตัวเองเป็นเวลาหลายปี พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่              

และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยฯ กรณีจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวจนเป็นเหตุให้มีการทุจริต

ยักยอกเงินและราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น 

การที่นายกเทศมนตรีมีค าสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว               

(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.595/๒๕61)            

ที่มา : บทความจากเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของส านักงานศาลปกครอง 
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                                    นายเสมอ  กาฬภักดี นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                    นางสาวจินตนา บุตรชน นิติกร 
                    จัดท ำโดย  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 


