
 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอนําเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระทําผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

  เอ็นดูเด็ก 

  นายนพพร ข้าราชการ อายุ 25 ปี ได้รู้จักกับเด็กหญิงจิ๋ม อายุ 14 ปี นักเรียน

โรงเรียนมัธยมซึ่งสวยหน้าตาเหมือนกับสาวญี่ปุ่นและน่ารักน่าเอ็นดู ตอนเย็นวันหนึ่ง                 

นายนพพรไดข้ับรถยนต์ไปรับเด็กหญิงจิ๋มที่หน้าโรงเรียน

แล้วพาไปเที่ยวที่วัด เมื่อไปถึงบริเวณลานจอดรถ

ภายในวัด นายนพพร ไดล้วนลามเด็กหญิงจิม๋ โดยหอม

แก้ม 2 ครั้ง ใช้มือล้วงเข้าไปบริเวณใต้เสื้อแล้วจับนม 

และล้วงเข้าไปใต้กางเกงวอร์มแล้วลูบคลําบริเวณ

อวัยวะเพศ ทําให้ เด็กหญิงจิ๋มตกใจและขอกลับ               

นายนพพรจึงพากลับไปส่งที่โรงเรียน หลังจากนั้นนายนพพร ได้โทรศัพท์ไปหาเด็กหญิงจิ๋ม

แล้วพูดข่มขู่ว่าห้ามนําเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกผู้ปกครองและตน            

ได้บันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่ลวนลามเด็กหญิงจิ๋มไว้    

หากบอกผู้ปกครองจะนําภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวไปเผยแพร่

ให้ได้รับความอับอาย ต่อมานายนพพร ได้โทรศัพท์ไปข่มขู่             

อีกครั้งหนึ่งทําให้เด็กหญิงจิ๋มทนไม่ไหวจึงนําเรื่องที่เกิดขึ้น            

ไปบอกกับอาจารย์และได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายนพพร 

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัด นายนพพร        

ได้ให้การรับสารภาพ และศาลได้พิพากษาลงโทษจําคุกนายนพพร 2 ปี 9 เดือน โดยไม่รอ

การลงโทษ และคดีถงึที่สดุในชั้นอุทธรณ์ 

         พฤตกิารณ์... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 
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พฤติการณ์ของนายนพพร ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง                 

ฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและฐานกระทําความผิดอาญา               

จนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก                  

ตามมาตรา 85 (4) และมาตรา 85 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ  

ยืมจนหมด 
นางสมศรี ข้าราชการ ปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล              

มีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของเอกสารการล้างเงินยืมที่ใช้ในการจัดทําโครงการอบรม 

ก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินคืนเงินยืม (ถ้ามี) 

ซึ่งขั้นตอนในการล้างเงินยืม เมื่อผู้จัดทําโครงการอบรม                   

สง่เอกสารทัง้หมดไปให้นางสมศรีตรวจสอบ ถ้านางสมศรีพบว่า

รายการยืมเงินของรายใดมีเงินเหลือจากการอบรมเนื่องจากม ี                

ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจํานวน นางสมศรีก็ทําการปลอม

ลายมือชื่อผู้เข้าอบรมให้ครบแล้วเบิกค่าอาหารที่เหลือจนครบ 

และปลอมเอกสารใบสําคัญการเบิกเงินค่าอาหาร รวมทั้งปลอม

ใบสําคัญ บันทึกข้อความเบิกเงินบํารุงเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม แล้วนําเงินส่วนต่าง                

ที่ผู้จัดทําโครงการอบรมนําเงินยืมที่เหลอืมาคนืน้ันไปใช้เพื่อประโยชนส์ว่นตัว โดยไม่ได้นําเงิน

ไปให้งานการเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงิน                

ตามระเบียบของทางราชการ รวม 30 โครงการ                       

ในระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งสิ้น 600 ,000 บาท              

นางสมศรีรับสารภาพว่าตนได้ทําการทุจริตยักยอก

เงินดังกล่าวนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตวัจริง 

 พฤติการณ์ของนางสมศรี ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง              

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต และฐานกระทําการ              

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และมาตรา 85 (4) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ  

                    เพราะ... 
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     เพราะเดือดร้อน 

 นายกุ๊กไก่ ข้าราชการ มีหน้าที่จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน

ของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เบิกจ่ายเงิน                 

จากเงินบํารุง จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่             

แต่ละคน การเบกิจ่ายเงินประกันสังคม และอื่นๆ นายกุ๊กไก่ 

ได้เสนอเรื่องเบิกเงินค่าจ้างรายเดือนของพยาบาลจํานวน              

2 คน ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาก่อน แต่ได้รับการบรรจุ

เป็นข้าราชการแล้ว นําไปตั้งเบิกเป็นค่าจ้างจากเงินบํารุง

ของโรงพยาบาลอีกหลายเดือนติดต่อกัน รวมเป็นเงิน 

500,000 บาท แล้วโอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีของ

ตนเอง และนายกุ๊กไก ซึ่งมีหน้าที่นําเงินสมทบผู้ประกันตน

ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปชําระให้กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด แต่กลับไม่ได้ชําระ

เต็มจํานวนโดยได้หักเงินไว้บางส่วนอีกด้วย รวมเป็นเงินค่าจ้างและเงินประกันสังคมที่นายกุ๊กไก่ 

ยักยอก รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท นายกุ๊กไก่ รับสารภาพว่าตนได้กระทําความผิดดังกล่าว

จริง เนื่องจากครอบครัวมีความเดือดรอ้นและมีปัญหาทางการเงิน  

พฤติการณ์ของนายกุ๊กไก่ ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง                 

ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรอืปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบัตหินา้ที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                   

พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ                      

ไปเมืองนอก 

 นายสมหวังและข้าราชการรายอื่นรวมจํานวน                

15 คน ได้ไปต่างประเทศโดยซื้อแพ็คเก็จทัวร์                    

จากบริษัทนําเที่ยวด้วยเงินส่วนตัวและเดินทาง                 

ไปทอ่งเที่ยวที่ประเทศเกาหล ีเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ขออนุญาตลาพักผ่อน

และเป็นวันหยุดราชการรวมอยู่ด้วย แต่เมื่อตรวจสอบปรากฏว่าท้ัง 15 คน ไม่ได้ขออนุญาต

เดนิทางไปต่างประเทศต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอํานาจอนุญาต ตามข้อ 13 ของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555 โดยทุกคนอา้งว่าพวกตนไม่ทราบ 

            ระเบยีบ... 
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ระเบียบของทางราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ไปต่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ปฏิบัติงาน

เพื่ออํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยไม่มีผลกระทบ                      

หรอืเกิดความเสยีหายใดๆ แก่ทางราชการ 

พฤติการณ์ของนายสมหวังและพวกรวม 15 คน ดังกล่าว เป็นการกระทําผิด

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) 

และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรลงโทษ

ภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุอันควรงดโทษ จึงมีคําสั่งงดโทษและ                 

ให้ว่ากลา่วตักเตอืน                                     

ฉลองปีใหม่ 

น า ย วั น ช น ะ  ข้ า ร า ช ก า ร  เ มื่ อ วั น ที่  1                

มกราคม 2561 เวลาประมาณ  21.00  น. นายวันชนะ ได้ขับ

รถยนต์ไปบนถนนในขณะที่มีอาการเมาสุรา  เมื่อเจ้าหน้าที่

ตํารวจที่ตั้งด่านตรวจ ให้สัญญาณหยุดรถและขอตรวจวัด               

ระดับแอลกอฮอล์ นายวันชนะ ได้พูดเสียงดัง เอะอะโวยวาย 

และใช้คําพูดไม่สุภาพ “มึง กู”กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในขณะปฏิบัติหน้าท่ี และผลการตรวจวัด          

ระดับแอลกอฮอล์ของนายวันชนะวัดค่าได้ปริมาณ 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่า                           

ที่ กฎหมายกําหนดไว้  (50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ )                  

พนักงานสอบสวนได้ดําเนินคดีแก่นายวันชนะ ในความผิด

ฐานเป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น และ      

ศาลแขวงมีคําพิพากษาว่านายวันชนะ มีความผิด                      

ฐานดังกล่าว โดยให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 2 ปี และ                         

คุมประพฤต ิ1 ปี  

พฤติการณ์ของนายวันชนะ ดั งกล่าว               

เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษา

ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย              

ตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                    

พ.ศ. 2551 ลงโทษภาคทัณฑ์  

         เกร็ดความรู้... 



 

 

                                    -5- 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   

                  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๒/๒๕๕๐ สรุปว่า ”คณะกรรมการ

สอบสวนได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยระบุข้อกล่าวหาแต่เพียงว่า กรณีต้องหาคดีอาญา       

ในข้อหารว่มกับพวกฉ้อโกงประชาชนและจัดหางานให้คนงานไปทํางานในตา่งประเทศโดยไม่ได้รับ

อนุญาต อีกทั้งในส่วนของสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาก็ไม่มีรายละเอียดหรือ     

มีการสรุปพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาอันจะทําให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหา

และพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รวบรวมมาจนทําให้ผู้ฟ้องคดีหลงประเด็น

ในการแก้ข้อกลา่วหา นอกจากนัน้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งสิทธิแก่

ผู้ฟ้องคดีในอันที่จะนําสืบพยานหลักฐานของตนเพื่อแก้ข้อกล่าวหาหรือพยานหลักฐานของ

คณะกรรมการสอบสวน จึงถือว่าการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวไม่ได้

เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจสภาพแห่งข้อหาและสิทธิในการให้ถ้อยคํา หรือนําสืบหักล้าง

พยานหลักฐานหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอ ถือได้ว่าคณะกรรมการสอบสวน

มิได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยมี

สาระสําคัญครบถ้วนถูกต้อง เมื่อการดําเนินการสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

การที่มีคําสั่งลงโทษไลผู่้ฟ้องคดอีอกจากราชการ จึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย”          

             ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก

กล่าวหาทราบ นั้น ในส่วนของข้อกล่าวหาจะต้องมีรายละเอียดโดยมีข้อเท็จจริงและ

พฤตกิารณ์ของผู้ถูกกลา่วหาว่าได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด 

และในส่วนของการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา จะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่             

ก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมมาด้วย เช่น             

พยานบุคคลไดถ้้อยคําสรุปว่าอย่างใด หรือพยานเอกสารที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นเป็นเอกสาร

ที่แสดงว่าอย่างใด และเป็นหลักฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้กลา่วหาในกรณีใด  
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