
 

 

 
 

              จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

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

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

        ลงทุนให้สหกรณ์ 

นายประสงค์ ขา้ราชการ เป็นประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์                   

ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ (๗)              

โ ด ย น า เ งิ น ข อ ง สหก รณ์ อ อม ท รั พ ย์  จ า น วน                   

๒๑๔,0๐๐,๐๐๐ บาท ไปลงทุนและได้ท าสัญญา               

ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเอกชน จ านวน 

48 งวด วงเงิน 1,900 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้รับรู้และไม่ได้มีมติ

ให้ด า เนินการท าสัญญาแต่อย่างใด นอกจาก น้ี                

นายประสงค์ยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์อีกหลายกรณี ท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

และสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับผลกระทบ สมาชิกสหกรณ์เสียความเชื่อมั่นอย่างรุนแรง 

หลังจากเกิดเหตุการณ์มีสมาชิกถอนเงินหลายสิบ

ลา้นบาท และมีสมาชิกลาออกเพื่อเอาเงินทุนเรือน

หุ้นคืน มีการตั้งบัญชีส ารองเผื่อหนี้สูญเต็มจ านวน 

ตอ้งหาเงินใช้หนี้คนืธนาคาร และมีผลประกอบการ 

เช่น เงินผลก าไรหรือเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกน้อยลง 

อาจต้องตั้งบัญชีส ารองเผื่อหนี้สูญเต็มจ านวนอีก                 

เป็นเวลา ๑๑ ปี เฉลี่ยปีละ ๒๒% ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการด าเนนิการโดยพลการ                      

                                           ที่นอกเหนอื... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 
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ที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งถือว่า

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามข้อ 16 แห่งระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการจัดสวัสดิการภายใน                  

สว่นราชการ พ.ศ. 2547  

      พฤติการณ์ของนายประสงค์ ดังกล่าว เป็นการกระท า

ผิ ด วิ นั ย อย่ า ง ร้ า ย แ ร ง  ฐ านปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ชก า ร                      

โดยมิ ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ดความ เสี ยหายอย่ าง ร้ ายแรง               

และฐานกระท าการอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ประพฤติ ชั่ ว                  

อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(1) และมาตรา 85(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

   โฆษณาทางเน็ต 

   นายกมล ข้าราชการ ได้ลงข้อความโฆษณาในอินเตอร์เน็ตให้บุคคลอื่นทั่วไปทราบ 

โดยใส่ความนางช่อฟ้า ซึ่ งเป็นข้าราชการด้วยกันและเป็นผู้ เสียหาย ว่าเป็นคนไร้สมอง                   

เหมือนเดรัจฉานและมีข้อความอื่นๆที่เป็นการหมิ่นประมาท โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้เสียหาย                    

เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ซึ่งศาลจังหวัดได้พิพากษาว่านายกมล จ าเลยมีความผิด                   

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 

328 ฐ า นห มิ่ น ป ร ะ ม า ทผู้ อื่ น โ ด ย ก า ร                 

โฆษณา จ าคุก 4 เดือน และปรับ 5,000 บาท 

จ า เลยให้ การรั บสารภาพเป็ นประโยชน์               

แก่การพิจารณา มี เหตุบรรเทาโทษลดโทษ              

ให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลย 2 เดือน และปรับ 

2,500 บาท โทษจ าคุกให้รอไว้มีก าหนด 1 ปี 

พฤติการณ์ของนายกมล ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                

ฐานไม่สุภาพเรียบรอ้ยและไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ

ราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่                   

ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (7) มาตรา 82 (10) และมาตรา 84                                 

แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พ.ศ. 2551 ลงโทษภาคทัณฑ์  

                                           เจา้หนี.้.. 
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     เจ้าหนี้นอกระบบ 

               นางย้อย ข้าราชการ ได้ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกู้ยืมเงินนอกระบบคิดดอกเบี้ย     
ในอัตราร้อยละ 5 – 20 ตอ่เดอืน โดยมีการท าสัญญากู้ยืมเป็นหนังสอืและต้องมีผู้ค้ าประกัน

เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วยกัน เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว นางย้อยได้ไปทวงถามลูกหนี้

ด้ วยตนเองในเวลาราชการโดยไม่อยู่ ปฏิบัติ งาน                

ถ้าลูกหนี้รายใดไม่ช าระก็จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

เพื่อให้บังคับคดีแก่ลูกหนี้ ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องคดีบางราย 

ก็ท าสัญญาประนีประนอมยอมความชดใช้หนี้ บางราย            

ที่ ขาดนัดยื่ นค าให้การและแพ้คดีก็ถู กบั งคับคดี                

โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งในการบังคับคดี นางย้อย

ได้น าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้                   

ด้วยตนเองใช้เวลาราชการโดยไม่ได้อยู่ปฏิบัติงาน เช่น  

ยึดรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สนิของลูกหนี ้

             พฤติการณ์ของนางย้อย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                  

ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ

อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน 

และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ            

ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (3) มาตรา             

82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน  พ.ศ. 2551 ลงโทษภาคทัณฑ์  

         หนูไม่รู้ 

         นางสาววรรณา ข้าราชการ รับผิดชอบงาน

ด้านการพัสดุ ได้ก าหนดเงื่อนไขในการสอบราคาและ      

ได้ขายเอกสารการสอบราคาให้กับผู้ซื้อจ านวน 5 ราย           

อันเป็นข้อก าหนดที่ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากการจ้างก่อสร้าง

โดยวิธกีารสอบราคาน้ัน จะก าหนดให้มีการขายเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างไม่ได้ ตามนัย

หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร. (กวพ) ๑๓๐๕/๑๐๗๓๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง ข้อหารอืเกี่ยวกับการขายเอกสารสอบราคาจ้างเหมา และนางสาววรรณา ไม่ได้ส่ง 

                                                                                  ประกาศ... 
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ประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างท างานโดยตรง 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

ข้อ 41 (1) ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่พบว่ามีเจตนาทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได ้

หากแต่เป็นเพราะไม่ได้ตรวจสอบกฎและระเบียบของ

ทางราชการให้รอบคอบก่อนการด าเนินการ  

       พฤติการณ์ของนางสาววรรณา ดังกล่าว เป็นการ

กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้ เป็น ไปตามระเบียบของทางราชการ  

แล ะ ฐ าน ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ผ น ขอ งท า ง                    

ราชการ ตามมาตรา 82(๒) และมาตรา 84 แห่ง

พร ะ รา ชบัญญั ติ ร ะ เ บี ย บข้ า ร า ชก า รพล เ รื อ น  พ . ศ .  255 ๑  สมคว รลง โทษ                    

ภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจาก                   

นางสาววรรณา รับราชการมานาน และเป็นกระท าผิดครั้งแรก รวมทั้งไม่ได้เป็นเหตุให้                

ทางราชการเสยีหาย จึงงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้วา่กล่าวตักเตอืน 

     ช าเราเด็ก 

นายวีกิจ ข้าราชการ ได้ข่มขืนกระท าช าเราเด็กหญิงน้ าค้าง ซึ่งเป็นบุตรสาวของ

นางน้ าตาล กล่าวคือ นางน้ าตาล ขณะมาปฏิบัติงาน     

ที่โรงพยาบาล ได้พาบุตรสาวอายุ 5 ปี มาที่ท างานด้วย 

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. นางน้ าอ้อย ซึ่งเป็นเพื่อน

ร่วมงานได้พาเด็กหญิงน้ าค้างไปที่ห้องท างานของสามี

ของตน คือ นายวีกิจ และฝากเด็กหญิงน้ าค้าง ไว้กับ

นายวีกิจ ที่ห้องท างานภายในโรงพยาบาลจนกระทั่ง

เวลาประมาณ 20.00 น. นายวีกิจ ได้น าเด็กหญิง

น้ าค้างมาส่งคืน นางน้ าตาลจึงพาบุตรไปอาบน้ า         

ที่ห้องเวรฉุกเฉิน ขณะอาบน้ าบุตรสาวบ่นว่าเจ็บ            

และแสบที่อวัยวะเพศ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าถูกนายวีกิจ ใช้มือจับและใช้นิ้วแหย่                     

ที่อวัยวะเพศของเด็ก เมื่อตรวจดกูพ็บรอยช้ าแดง จึงพาไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลและตรวจ 

          ชันสูตร... 
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ชันสูตรร่างกาย พนักงานสอบสวนได้จับกุมนายวีกิจ ด าเนินคดีและส่งฟ้องศาล ต่อมา                

ได้มีหมายให้จ าคุกนายวีกิจ ตามค าพิพากษาของศาลจังหวัดที่ให้ลงโทษจ าคุก เป็นเวลา 5 ปี 

3 เดือน ฐานกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่

ภริยาของตนโดยเด็กน้ันจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม คดีถงึที่สุด     

      พฤติการณ์ของนายวีกิจ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิด

วินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษ

จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ตามมาตรา 85 (6) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 

  เกร็ดความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย   

                  มูลเหตุคดนีี้เกิดจาก ขณะผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลได้ถูกร้องเรียนว่า

มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีครอบครัวแล้ว  การสอบสวนทางวินัย              

สรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายกเทศมนตรีจึงมีค าสั่งลงโทษ                    

ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยอ้างว่าตนเองไม่ได้มีพฤติกรรม              

ตามที่ถูกกล่าวหา และต่อมาได้น าคดีมาฟ้อง

ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนค าสั่งที่ลงโทษ                 

ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งประเด็น             

ที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีท าความผิด

วินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา หรือไม่  

                ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว             

มี ความเห็ นสรุ ปว่ า เมื่ อ ผลสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวนสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าถึงขั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่ แต่การ

ยอมลงชื่อรับสารภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวของผู้ฟ้องคดีต่อหน้านายกเทศมนตรี

และจากถ้อยค าพยานถงึพฤติกรรมของผู้ฟอ้งคดกีับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในระยะเวลา ๑๐ เดือน

           ที่มีการ… 
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ที่มีการพูดโทรศัพทต์ดิต่อกันท้ังกลางวันและกลางคนื การไปพักในหอ้งเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดของทั้งคู่ และจากถ้อยค าพยานเพื่อนร่วมงานผู้หญิงในที่ท างาน

หลายปาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ไม่น่าไว้วางใจในเรื่องชู้สาว และแม้         

จะอ้างว่าขณะเกิดเหตุพิพาท ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย

อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุขก็ไม่อาจน ามาอ้างให้ผู้ฟ้องคดี             

พ้นจากความผิดไปได้ เพราะผู้ฟ้องคดีในฐานะพนักงาน

เทศบาล ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์                   

ข อ ง ต า แหน่ ง ข้ า ร า ช ก า ร ขอ ง ตนมิ ใ ห้ เ สื่ อ ม เ สี ย                  

โดย ไม่ กระท าการ ใด  ๆ  อั น ได้ ชื่ อ ว่ าประพฤติชั่ ว                      

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมฉันชู้สาวกับหญิงซึ่ ง เป็น

ผู้ ใต้บั งคับบัญชาที่มีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่ แล้ ว                 

แม้จะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์             

ทางเพศก็ตาม แต่การด าเนินการทางวินัยไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัย             

ถึงการกระท าความผิดดังเช่นในคดีอาญาจึงจะถือว่าเป็นความผิดวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น

ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.41/๒๕61)            

ที่มา : บทความจากเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของส านักงานศาลปกครอง 

 
                     ผูร้วบรวม  นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
                                    นายเสมอ  กาฬภักดี นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                    นางสาวจินตนา บุตรชน นิติกร 
                    จัดท ำโดย  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 


