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จุล สารข่า ววินัย และคุณ ธรรมจะมีก ารนาเสนอกรณีตัว อย่า งการกระทาผิด
วินัย การลงโทษทางวินัย การพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ ความรับ ผิด ทางละเมิด
ของเจ้า หน้า ที่ และความรู้ต่า งๆ เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้า เยี่ยมชมเว็ บ ไซต์ข องกลุ่มเสริมสร้า งวินัยและระบบ
คุณธรรมและดาวน์โหลดข้อ มูลได้ที่ w.w.w.winaimoph.com
กรณีตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
มีคู่สมรสแล้วทั้งคู่
นางดุ จ ดาว ต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ช านาญการ ได้ ล าไปศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง (ปี ๒๕๔๙) และได้พบกับ นายทิวา ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ที่ ลาไปศึก ษาต่ อเช่ นกัน ด้ว ยความใกล้ชิ ดประกอบกับ ห่า ง
ครอบครัวเป็นเวลานาน ทั้งสองจึงคบหาคบหาเป็นแฟนกันทั้งที่ทั้งคู่ต่างก็มีสามีและภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว หลังจากนั้นประมาณ ๒ ปี ความได้ล่วงรู้ถึงสามีของนางดุจ
ดาว จึงขอให้นายทิวา เลิกยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของตน ส่วนภรรยาของนายทิวาได้มีหนังสือ
ร้องเรียนโดยกล่า วหาว่ านางดุจ ดาว ได้ มีความสัมพันธ์ กับสามีข องตนซึ่งนายทิ วา ได้รั บ
สารภาพว่าเป็นความจริง นายทิวา จึงตั้งใจจะเลิกคบหากับนางดุจดาว แต่นางดุจดาว ได้มา
ก่อกวนทั้ งที่บ้ านและที่ท างานของนายทิ วา บุ คคลทั้งสองจึง ยังคงคบหากันต่อ ไป ทาให้
ครอบครัวของนางดุจดาว เกิดปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งและในที่สุดต้องหย่าขาดจากกัน
ด้วยเหตุดังกล่าว จากนั้น นางดุจดาว ได้ตั้งครรภ์กับนายทิวา โดยนายทิวา ยินดีที่จะดูแล
รับผิดชอบ และรับปากว่าจะหย่ากับภรรยาของตน นายทิวา จึงทาข้อตกลงกับภรรยาของ
ตนในเรื่องทรัพย์สิน การจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร และเรื่องหย่าต่อมา ภรรยาของนายทิวา ได้ทา
หนังสือขอถอนเรื่องร้องขอความเป็นธรรม โดยอ้างว่าได้ข้อสรุปและยุติปัญ หากับนายทิวา
แล้ว
/ผู้บังคับบัญชา..

-๒ผู้บังคับบัญชาของทั้งสองคนเห็นว่า พฤติการณ์ของ นางดุจดาว และนายทิวา
เป็ นการกระท าความผิด วิ นัยอย่า งไม่ร้ ายแรง ฐานไม่รั ก ษาชื่ อ เสียงและเกี ยรติ ศั ก ดิ์ ข อง
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนคนละจานวน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณาเห็ น ว่ า พฤติ ก รรมของนางดุ จ ดาว
ทีไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนายทิวา ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่
แล้ ว เมื่ อ บุ ค คลในครอบครั ว ทราบเรื่ อ งได้ ร้ อ งขอให้ เ ลิ ก คบหา แต่ บุ ค คลทั้ ง สองก็ ยั ง มี
ความสั ม พั น ธ์ ฉั น ชู้ ส าวเรื่ อ ยมาจนมี บุ ต รด้ ว ยกั น ๑ คน จนเกิ ด ปั ญ หาการหย่ า ร้ า งกั บ
ครอบครัวของทั้งคู่ และมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงการไม่มีจิตสานึกหรือความ
ตั้ งใจที่ จ ะกลับ ตั ว เพื่ อ แก้ ไ ขสิ่งที่ ก ระท าผิด ให้ดี ขึ้ น เป็ นการกระท าที่ ขั ด ต่ อ ศี ลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีตลอดจนไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้าที่
ราชการของตน แม้ภายหลังภรรยาของนายทิวา จะถอนเรื่องร้องเรียน แต่เหตุที่ถอนเรื่อง
เนื่องจากมีข้อตกลงกับนายทิวา ไม่มีผลทาให้การดาเนินการทางวินัยยุติล ง จึงเห็นว่าการ
กระทาของนางดุจดาว กับนายทิวา เข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้
ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับนางดุจดาว และนายทิวา
ข้อสังเกต เนื่องจากกรณีนี้มูลกรณีกระทาผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ก่อนวันที่
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้
บังคับ จึ งต้ องปรั บบทความผิดตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบ
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ในขณะนั้ น ประกอบมาตรา ๑๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
เอาไปใช้ส่วนตัว...อีก แล้ว
นางสาวดวงแข ตาแหน่ง พยาบาลวิช าชีพ ชานาญการ ปฏิบัติง านหอผู้ป่ว ย
มีห น้า ที ่อ อกใบเสร็จ รับ เงิน ค่า รัก ษาพยาบาลผู ้ป ่ว ยใน และต้อ งน าเงิน สดที ่ร ับ ไว้
ใบสั่ง ยา และสาเนาใบเสร็จ รับ เงิน ส่ง มอบให้ค ณะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน ตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของทุก วัน เพื ่อ น าส่ง เจ้า หน้า ที ่ ก ารเงิน
ดาเนิน การจัด ทาบัญ ชีต ามระเบีย บของทางราชการต่อ ไป ขณะอยู่เ วรปฏิบัติ ห น้า ที่
ในวัน เสาร์ -อาทิต ย์ ได้ร ับ เงิน ส่ว นต่า งค่า ห้อ งพิเ ศษที ่เ กิน สิท ธิจ ากผู ้ป ่ว ย ๒ ราย
รวมเป็นเงินจานวน ๓,๐๔๙ บาทแล้วไม่บัน ทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่ว ยลงในระบบ
/คอมพิวเตอร์...

-๓คอมพิวเตอร์ และนาเงินที่รับไว้ไปใช้จ่ายในครอบครัว โดยตั้งใจว่า เมื่อ รับ เงินค่า อยู่เ วร
ล่ว งเวลาแล้ว จะนามาคืน ภายหลัง จากการตรวจสอบแฟ้ม ทะเบีย นประวัติผู้ป่ว ยทุก
รอบ ๑๕ วัน ตามปกติ พบว่า แฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่ว ยหายไป ๒ แฟ้ม และตรวจพบ
ภายหลัง ว่า อยู ่ใ นตู ้ส ่ว นตั ว ของนางสาวดวงแข และยัง ไม่ไ ด้อ อกใบเสร็จ รับ เงิน
แต่อย่างใดจึงถูกผู้บังคับบัญ ชาลงโทษตัดเงินเดือ นจานวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจ ารณาเห็น ว่า นางสาวดวงแข มีห น้า ที่อ ยู่
เวรให้บ ริก ารผู้ป่ว ยและออกใบเสร็จ รับ เงินผู้ป่ว ยใน โดยต้อ งนาเงินสดที่รับ ไว้ ใบสั่งยา
และใบเสร็จ รับ เงิน ส่ง มอบให้ค ณะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน ตรวจสอบความถูก ต้ อง
ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของทุก วัน เพื่อ นาส่ง เจ้า หน้า ที่ก ารเงิน ดาเนิน การจัด ทาบัญ ชี
ตามระเบีย บของทางราชการต่อ ไป แต่ก ลับ นาเงิน ที่รับ ไว้จ ากผู้ป่ว ยในในการปฏิบัติ
หน้า ที ่ไ ปใช้จ ่า ยในครอบครั ว แม้จ ะมีเ จตนาเอาไปเพีย งชั ่ว คราวแล้ว จะน ามาคืน
ภายหลัง การกระทาดังกล่าวเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิด ทางวินัย
อย่างร้ายแรงแล้ว เห็นสมควรดาเนินการทางวิ นัยอย่า งร้า ยแรงแก่ นางสาวดวงแข
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่ว นตัว
นายเสมา ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ได้ใ ช้ร ถราชการของโรงพยาบาล
ไปเข้า รับ การอบรมฝัง เข็ม ระหว่า งเดือ นตุล าคม ๒๕๔๔ ถึง มกราคม ๒๕๔๕ โดยไม่
ขออนุญ าตใช้ร ถตามระเบีย บของทางราชการ เมื ่อ อบรมเสร็จ แล้ว ในแต่ล ะวัน
นายเสมา ได้ใ ช้ร ถราชการคัน ดัง กล่า วเดิน ทางต่อ เพื ่อ ไปเรีย นหลัก สูต รปริญ ญาโท
ในวัน จัน ทร์ วัน พุธ และวัน ศุก ร์ จนกระทั่ง เสร็จ สิ้น การอบรมฝัง เข็ม จึง ใช้ร ถส่ว นตัว
ไปเรีย นหลัก สูต รปริญ ญาโท โดยไม่ไ ด้ใ ช้ร ถราชการอีก พฤติก ารณ์เ ป็น ความผิด วินัย
อย่า งไม่ร ้า ยแรงแรง ฐานไม่ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บและแบบธรรมเนีย ม ของทาง
ราชการ และฐานอาศัย อานาจหน้า ที่ร าชการของตนไม่ว่า ทางตรงหรือ ทางอ้อ มหา
ประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ถูกลงโทษภาคทัณฑ์
ลืมกุญแจไว้ในรถ
นายยอดขวัญ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติก าร ได้ใช้ร ถราชการไปปฏิบัติ
หน้า ที่พ่น หมอกควัน ป้อ งกัน โรค ให้กับ ประชาชนในท้อ งที่ค วามรับ ผิด ชอบ เมื่อ เสร็จ
ภารกิจแล้วได้ขับรถมาจอดที่สานัก งาน โดยไม่นาลูกกุญแจรถออกและไม่ล็อ กรถ
/เนื่องจาก...

-4เนื่องจากนายมิ่งขวัญ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนัก งานขับ รถยนต์ สั่งให้เ ก็บ ลูก กุญ แจ
ไว้ใ นรถ เมื่อ นายมิ่ง ขวัญ เสร็จ ภารกิจ จากการส่ง ต่อ ผู้ป่ว ยที่โ รงพยาบาลจัง หวัด แล้ว
จะกลับมานารถไปล้า งทาความสะอาด แต่เ มื่อ นายมิ่งขวัญ กลับ มาแล้ว ก็ไ ม่ไ ด้นารถไป
ล้า งท าความสะอาด วัน รุ ่ง ขึ ้น รถราชการคัน ดัง กล่า ว สูญ หายไปจากที ่จ อดรถ
พฤติก ารณ์ข องนายยอดขวัญ เป็นความผิด วินัย อย่า งไม่ร้า ยแรง ฐานประมาทเ ลิน เล่อ
ในหน้า ที ่ร าชการ ตามมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษภาคทัณ ฑ์ (อาจจะต้อ งรับ ผิด ทางแพ่ง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท างราชการด้วย)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสลิปเงินเดื อน (ของตัวเอง)
นางสาวศรีเ มือ ง ต าแหน่ง พยาบาลวิช าชี พ ช านาญการ ประสบปัญ หาด้า น
การเงิน ชั่ว คราว มีค วามจาเป็น ต้อ งรีบ ใช้เ งิน โดยด่ว น แต่ไ ม่รู้จ ะหาทางออกอย่า งไร
จึงตัดสินใจทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดเงิน ใบแจ้งยอดเงินเดือ นของตนเองเพื่อ นามา
เป็นหลักฐานประกอบการขอกู้เ งินจากสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ จากการตรวจสอบหลัก ฐาน
ประกอบการขอยื ่น กู ้เ งิน พบว่า เอกสารของนางสาวศรีเ มือ ง ไม่ต รงกับ ต้น ฉบับ
เจ้า หน้า ที่ จึง เรีย กเงิน ที่ข อกู้ไ ปโดยไม่มีสิท ธิคืน และยัง พบว่า นาง สาวศรีเ มือ ง เคยมี
พฤติก รรมทานองนี้แ ละถูก ว่า กล่า วตัก เตือ นเป็น ลายลัก ษณ์ อัก ษรมาแล้ว พฤติก ารณ์
ของนางสาวศรีเ มือ ง เป็น การกระท าความผิด วิน ัย อย่า งไม่ร ้า ยแรง ฐานไม่ร ัก ษา
ชื่อ เสีย งและเกีย รติศ ัก ดิ ์ข องต าแหน่ง หน้า ที ่ร าชการของตนเองมิใ ห้เ สื่อ มเสีย ตาม
มาตรา ๘๒ (๑๐) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือ น จานวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
เจตนาดีแต่ลืมขออนุญาต
นายสมมุติ ตาแหน่ง เจ้า พนัก งานสาธารณสุข ชานาญการ ดาเนิน การว่ า จ้า ง
แรงงานให้รื ้อ ถอนบ้า นพัก ข้า ราชการหลัง เก่า โดยได้ร ับ อนุญ าตจากส านัก งาน
ปลัด กระทรวงสาธารณสุข ให้รื้อ ถอนได้ เมื่อ รื้อ ถอนเสร็จ เรีย บร้อ ยได้ทาบัญ ชีร ายการ
ไม้ทั้ง หมดไว้ จากนั้น ได้นาไม้ที่รื้อ ถอนไปซ่ อ มแซมรั้ว และทาเป็น กระถางต้น ไม้ข อง
สถานที่ทางาน และต่อ เป็น สะพานเดิน ข้า มไปบ้า นพัก ข้า ราชการในช่ว งมีเ หตุน้าท่ว ม
(เหตุเกิดในปี ๒๕๕๐) แต่การกระทาดังกล่าว ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
/แต่งตั้ง...

-5แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการตรวจนับ ไม้จ ากการรื ้อ ถอน พฤติก ารณ์ ข องนายสมมุติ
เป็น ความผิด วินัยอย่า งไม่ร้า ยแรง ฐานไม่ป ฏิบัติหน้า ที่ร าชการให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ลงโทษภาคทัณฑ์
คับข้องใจ
นางสาวนารี ต าแหน่ง พยาบาลวิช าชีพ ช านาญการ ได้ร ับ มอบหมายจาก
ผู้บ ัง คั บ บัญ ชาให้ไ ปปฏิบ ัต ิง านที ่ห อผู ้ป ่ว ยนอก แต่ไ ม่ย อมปฏิบ ัต ิต ามค าสั ่ง ต่อ ม า
ผู้บัง คับ บัญ ชา มอบหมายให้ไ ปปฏิบัติง านห้อ งตรวจไข้ห วัด นางสาวนารี ก็ไ ม่ป ฏิบัติ
ตามคาสั่ง อีก และขาดราชการอีก ๔ วัน ก่อ ให้เ กิด ปัญ หาการบริห ารงานภายในกลุ่ม
การพยาบาล ต่อ มาได้ข อเข้า พบผู ้บ ัง คับ บัญ ชาเพื ่อ ขอย้า ยหน่ว ยงานเนื ่อ งจากมี
ความเครีย ดในการท างาน และขอลาป่ว ยต่อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ๑ วัน ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
อนุญ าตให้ล าโดยให้เ ขีย นใบลาด้ว ย แต่น างสาวนารี ไม่เ ขีย นใบลาและได้ห ยุด งานไป
ภายหลัง นางสาวนารี รับ ว่า เหตุที่ ต นไม่ป ฏิบ ัติต ามคาสั่ง ผู้บัง คับ บัญ ชา และละทิ ้ง
หน้าที่ราชการ เนื่องจากมีความคับข้องใจในการทางาน และไม่ช อบการบริหารจัด การ
ของกลุ่ม การพยาบาล พฤติก ารณ์ ข องนางสาวนารี เป็น ความผิด วินัยอย่า งไม่ร้า ยแรง
ฐานไม่ป ฏิบัติต ามคาสั่งผู้บัง คับ บัญ ชาซึ่ง สั่ ง การในหน้า ที่ร าชการและระเบีย บของทาง
ราชการ และฐานละทิ ้ง หน้า ที ่ร าชการ ตามมาตรา ๘๒ (๔), มาตรา(๕) ประกอบ
มาตรา ๘๔ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษ
ภาคทัณฑ์
รวบรวมโดย นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ
นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์ นิติกรชานาญการ
นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น
นิติกรชานาญการ
นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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