
  
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดวินัย 

ฉันก็มีสิทธิ์ 

                 นางสาวสมจิตร ข้าราชการ ถูกนายสมชายหลอกว่าเป็นโสดจึงได้คบหากับ                  

นายสมชายในทางชู้สาว  ทั้งที่ความจริงนายสมชาย มีภริยาและได้จดทะเบียนสมรสกับนางสมปองโดยมี

บุตรด้วยกันจำนวน 3 คน ต่อมานางสาวสมจิตร ตั้งครรภ์

ได้ 3 เดือน นายสมชายจึงบอกความจริงให้นางสาวสมจิตร

ทราบว่าตนมีครอบครัวอยู่แล้วและได้จัดงานแต่งงานกับ

นางสาวสมจิตร หลังจากนั้นนางสาวสมจิตร ได้โทรศัพท์ไปหา

นางสมปอง บอกเรื่องของตนกับนายสมชาย ให้ทราบ และได้ทำการ

ก่อกวนด้วยการโทรศัพท์เข้ามือถือและที่ทำงานของนางสมปอง 

นอกจากนี้ยังส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือไปก่อกวนนางสมปอง

บ่อยครั้ง และทำการก่อกวนทาง  Facebook ของนางสมปอง            

อีกด้วย ทั ้งนี ้ ได้มีการข่มขู ่ว่าจะทำให้นางสมปองได้รับ           

ความอับอาย และบอกว่าตนก็มีบุตรกับนายสมชาย 1 คน พร้อมทั้งขอสิทธิต่าง ๆ ในฐานะ

ภรรยาอีกคนหนึ่ง นางสมปอง ทนไม่ไหวจึงมี

หนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของนางสาว

สมจิตรจำนวนหลายครัง้ ต่อมานางสมปองได้ยื่น

ฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหายจากนางสาวสมจิตร 

ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งบุคคล 

ทั ้งสามได ้ตกลงทำส ัญญาประน ีประนอม             

ยอมความ และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีคำพิพากษาตามยอม โดยให้นางสมปองและ                 

นายสมชาย หย่าขาดจากกัน ซึ่งทัง้สองคนก็ไดไ้ปจดทะเบียนหย่าขาดจากกันในเวลาต่อมา 

           พฤตกิารณ์... 

 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
 

 

 

 



 

                                                    -2- 

 

               พฤตกิารณ์ของนางสาวสมจิตร ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                  

ฐานไม่รักษาชื ่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ ์ของตำแหน่งหน้าที ่ราชการของตน                      

มิให้เสื่อมเสยี ตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือนนางสมศรี ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับ

ในวันที่มีคำสั่งลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน 

ทะเลาะเพราะเมา 

 นายสมคิด ข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัต ิงานอย ู ่ เวร

เอ็กซเรย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ เวลา

ประมาณ 19.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักรับประทานอาหาร

มื้อเย็น นายสมคิด ได้แจ้งไปยังงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน           

ว่าตนจะพักรับประทานอาหารและออกจากโรงพยาบาล

เพื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารใกล้โรงพยาบาล ขณะรับประทานอาหารนายสมคิด            

ได้ร่วมดื่มสุรากับเพื่อนๆ นายสมคิดได้กลับมาปฏิบัติงานที่ห้องเอ็กซเรย์เมื่อเวลาประมาณ 

21.00 น. และงานอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ส่งตัวผู้ป่วยเด็กอายุ 13 ปี มีประวัติได้รับบาดเจ็บ              

ท ี ่ศ ีรษะและแพทย์ส ั ่งตรวจเอ็กซเรย ์กะโหลกศีรษะ               

ในระหว่างเตรียมการจัดท่าเด็กเพื ่อตรวจ เด็กร้องไห้             

เสียงดังและดิ ้นไปมาทำให้จัดท่าทางร่างกายสำหรับ 

ตรวจด้วยรังสีไม่ได้มาตรฐาน นายสมคิดจึงขอให้ญาติ

ช่วยจับตัวคนไข้ให้อยู่นิ่งเพื่อจัดท่าตรวจเอ็กซเรย์ที่ศีรษะ 

และนายสมคิดได้เกิดความขัดแย้งกับญาติของผู ้ป่วย 

ญาต ิผ ู ้ป ่วยไม ่พอใจจ ึงนำผ ู ้ป ่วยไปร ับการร ักษา                 

ที่โรงพยาบาลอื่น เมื่อพยาบาลเวรประจำแผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉินได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจึงเข้า

ไปดูเหตุการณ์ พบว่านายสมคิด อยู่ในห้องเอ็กซเรย์และมีสภาพคล้ายคนเมาสุรา จึงบอก              

ให้ไปพักและไดโ้ทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์คนอื่นให้มาปฏิบัติงานแทน         

               พฤตกิารณ์... 
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        พฤติการณ์ของนายสมคิด ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                  

ฐานไม่ต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน                

ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์

ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสยี ตาม

มาตรา 82 (8) มาตรา 82 (10) และมาตรา 84 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 ลงโทษภาคทัณฑ์  

                แพ้ยา 

      นางสมหญิง ข้าราชการ ขณะที่ปฏิบัติ

ราชการอยู่เวรนอกเวลาราชการเพื่อให้บริการผู้ป่วย             

ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา นั้น มีคนไข้มาที่คลินิกส่วนตัวของสามีนางสมหญิงซึ่งได้รับ

อนุญาตให้เปิดสถานพยาบาล นางสมหญิงได้ออกไปที่คลินิกและนำยาของทางราชการ             

ไปฉีดให้กับคนไข้ พร้อมทั้งคิดค่าบริการ จำนวน 100 บาท หลังจากคนไข้กลับบ้านไปแล้ว   

ก็มีอาการซึม ชักเกร็ง และอาเจียนหลายครั้งจนหมด

สติ ต่อมาได้นำคนไข้ไปส่งที่โรงพยาบาลและเสียชีวิต 

ในเวลาต่อมาแพทย์วินิจฉัยสาเหตุการตายของคนไข้               

ว่าเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นจากภาวะช็อก กรณี

ดังกล่าวนางสมหญิงไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง              

ของผู ้บ ังค ับบัญชา นอกจากนี ้นางสมหญิงไม ่ได ้            

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงไม่สามารถที ่จะ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยการตรวจโรค วินิจฉัยโรค 

และฉีดยาที ่คลินิกส่วนตัวของสามีตนเอง ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัตวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 อันเป็นการกระทำท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและทำให้

คนไขไ้ด้รับความเสยีหายถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของนางสมหญิง        

         พฤตกิารณ์... 
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                 พฤติการณ์ของนางสมหญิง ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง                

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ใด ตามมาตรา 85 (1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจาก

ราชการ 

                  คลนิิกเถื่อน 

นายสมบัติ  ข้าราชการ ได้ถูกเจ้าหน้าที่

ตำรวจและพนักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ตามกฎหมายว ่าด ้วย

สถานพยาบาล จับกุมที่คลินิกในหมู่บ้าน ต่อมานายสมบัติ

ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได ้รับ                    

อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พร้อมเวชภัณฑ์ยาของกลาง               

จำนวน 15 รายการ ศาลจังหว ัดได้ม ีคำพิพากษาว ่านายสมบัต ิ กระทำความผิด                      

ตามพระราชบ ัญญ ัต ิ สถานพยาบาล                       

พ.ศ. 2541 มาตรา 4,16,24,57 และ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72 , 33 

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์               

แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ    

ให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท 

โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว ้1 ปี  

พฤติการณ์ของนายสมบัติ ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้          

เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                   

พ.ศ.  2551 ลงโทษตัดเงินเดือนนายสมบัติ ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ได้รับในวัน                 

ที่มีคำสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 

                          ทัง้กินทัง้ขาย... 
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                  ท้ังกินท้ังขาย 

นายสมพร  ข้าราชการ ได้เสพเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ซึ่งเป็นยาเสพติด               

ให ้โทษประเภท 1 แล้วข ับรถยนต์ไปตามถนน เจ ้าหน้าที ่ตำรวจได้วางแผนล่อซื ้อ                    

ยาเสพติดจากนายสมพร และมีการขายยาดังกล่าว

จำนวน 15 เม็ด ให้แก่สายลับไปในราคา 3,000 บาท 

เจ ้าหน้าที ่ตำรวจจึงเข ้าจ ับกุมตัว พร้อมด้วยเมท                

แอมเฟตาม ีนท ี ่ม ีไว ้ครอบครองเพื ่อจำหน่ายและ                  

ที่จำหน่ายให้แก่สายลับ โทรศัพท์มือถอืจำนวน 1 เครื่อง 

ที ่ใช้ในการติดต่อซื ้อขายยาเสพติด ธนบัตรที ่ใช ้ในการล่อซื ้อจำนวน 3 ,000 บาท และ                  

รถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นของกลาง ต่อมานายสมพรได้ถูก                       

ดำเนินคดีอาญา และศาลจังหวัดพิพากษาว่าม ีความผิด                          

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 ฐานมี             

เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานจำหน่าย            

เมทแอมเฟตามีน ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และเป็นผู้ขับขี่รถ              

เสพยาเสพติดให้โทษ รวมจำคุก 10 ปี 8 เดือน และปรับ 

700,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ ่งหนึ่ง                 

คงจำคุก 5 ป ี4 เดอืน และปรับ 350,000 บาท ให้ริบของกลาง  

                 พฤติการณ์ของนายสมพร ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง                     

ฐานกระทำการอ ันได ้ช ื ่อว ่าประพฤติช ั ่ วอย ่างร ้ายแรง  ตามมาตรา 85 (4) แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

                               เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ 

            คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.1/2562 อธิบดีได้มีคำสั่งลงโทษปลด                

ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี                           

ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบยีบของทางราชการ  หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุ 

               ให้เสียหาย... 
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ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าอำนาจหน้าที่

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิด

ทางวินัยมีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น  ไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริง              

และชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นได้ การที่                

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูล

ความผิดทางวินัยแก่ผู ้ฟ้องคดีในความผิด             

ฐานอื ่นจ ึงเป ็นการกระทำที ่ ไม ่ม ีอำนาจ                 

ตามกฎหมายมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ชี้มูล

ความผิดทางวินัยผู้ฟอ้งคดใีนความผิดฐานอื่น 

จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดี) ซึ่งเป็น

ผ ู ้ บ ั งค ับบ ัญชาและผ ู ้ ถ ู กฟ ้องคด ีท ี่  ๑                

มิอาจถอืเอารายงานการไต่สวนขอ้เท็จจรงิและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มาเป็นสำนวน

การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้              

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้แจ้งข้อกล่าวหา       

ให้ผู ้ฟ้องคดีทราบเพื ่อให้ผู ้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบ               

แก ้ข ้อกล ่าวหา คำส ั ่ งลงโทษปลดผ ู ้ฟ ้องคด ีออกจากราชการตามฐานความผ ิด                                

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมตชิีมู้ลความผิด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ (ก.พ.ค.) มีคำวินิจฉัย

ยกอุทธรณ์ของผู ้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั ้น จึงให้เพิกถอนคำสั่ง               

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้อง    

คดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลนับแต่วันท่ีมีคำสั่งและคำวินิจฉัยเป็นตน้ไป 

 
                     ผู้รวบรวม นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
                                   นายเสมอ กาฬภักดี นิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                   นางสาวจินตนา บุตรชน นิติกร 
                     จัดทำโดย กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


