คู่มือ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดทางวินัยและการลงโทษ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คานา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงานและบริหารราชการ เป็นตัวแทนของ
รัฐในการติดต่อกับประชาชน ข้าราชการจึงต้องทาตัวให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยงานราชการจึงเป็นต้องมีวินัยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม จะต้องรับโทษทางวินัยตามที่หน่วยงาน
นั้น ๆ กาหนด สาหรับวินัย ของบุ คลากรในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กาหนดไว้ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการ สอบสวน การลงโทษทางวินยั พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ มีวินัยและโทษทางวินัยอันสามารถเทียบเคียงได้กับ พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ มีวินัย ๑๘ ฐาน โทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน และหากเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอาจจะถูก ปลดออกหรือไล่ออกได้ ทั้งนี้ การกระทากรณีใด
เป็นความผิดฐานใดและจะต้องรับโทษอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทาและพฤติการณ์ และเจตนาของ
ผู้กระทาผิด
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาครจึงได้จัดทาคู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้รวบรวมกรณีการลงโทษที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รายงาน
ไปยั ง ส านั ก งาน ก.พ. และที่ อปท. แจ้ ง เวี ย นการด าเนิ น การทางวิ นั ย โดยคั ด เลื อ กกรณี ค วามผิ ด ที่
เกิดขึ้นบ่อย นาข้อเท็จจริง ลักษณะการกระทา พฤติการณ์เจตนาของผู้กระทาผิดและโทษที่ได้รับ มารวบรวม
เป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยลึกซึ่งยิ่งขึ้น
อันเป็นการส่งเสริมให้ อบจ.สมุทรสาคร เป็นองค์กรเรียนรู้ และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดนากรณีศึกษาดังกล่าว
มาเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติตนโดยยึดถือวินัยอย่างเคร่งครัด อันเป็นการป้องกัน ระงับ ยังยั้ง การกระทาผิด
วินัยของบุคลากรในสังกัด
ทั้งนี้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากรในสังกัด และผู้สนใจ เพื่อใช้ศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง
วินัยให้มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ ทางคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๕ - ๒๔

๑

๒. ตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางการลงโทษ
กรณีศึกษาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙

๔

- ฐาน “สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ๔
- ฐาน “ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”

๔

- ฐาน“อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการ
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

๕

- ฐาน “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ”

๖

- ฐาน “ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ”

๑๔

- ฐาน “ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”

๑๗

- ฐาน “ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”

๑๙

- ฐาน “ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

๑๙

- ฐาน “ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ”

๒๐

- ฐาน “จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

๒๕

- ฐาน“ไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ
ประเทศชาติ”

๒๗

- ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ”

๒๗

- ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

๒๘

- ฐาน“ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา”

๒๘

- ฐาน“ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

๓๐
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- ฐาน“กระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน”

๓๑

- ฐาน“รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”

๓๒

- ฐาน“รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

๓๔

- ฐาน“ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”

๓๕

- ฐาน“ละทิ้งหน้าที่ราชการ”

๓๗

- ฐาน“ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

๓๘

- ฐาน“ไม่สุภาพเรียบร้อย / ไม่รักษาความสามัคคี / กลั่นแกล้งกัน
/ ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ”

๔๐

- ฐาน“ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ”

๔๓

- ฐาน“การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง”

๔๖

- ฐาน“กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้
เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน”

๔๖

- ฐาน“เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”

๔๘

- ฐาน“ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง”

๔๙

- ฐาน“กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว”

๔๙

กรณี ประพฤติตนไม่เหมาะสม

๔๙

กรณี ชู้สาว

๕๒

กรณี ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว / จดทะเบียนซ้อน

๕๔

กรณี อนาจาร

๕๔

กรณี ทาร้ายร่างกาย

๕๕

กรณี บุกรุก

๕๖

กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง / ทาให้เสียทรัพย์

๕๖

กรณี ไม่ชาระหนี้

๕๖

กรณี แจ้งความเท็จ

๕๗

กรณี เสพสุรา

๕๗
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กรณี เล่นการพนัน

๕๘

กรณี ปลอมลายมือชื่อ

๕๘

กรณี ทาเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม

๕๙

- ฐาน“กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง”

๕๙

กรณี ทาเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม

๕๙

กรณี เกี่ยวกับการเงิน

๖๐

กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง

๖๑

กรณี นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

๖๒

กรณี เบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ

๖๓

กรณี ทุจริตในการสอบ

๖๓

กรณี ยาเสพติด

๖๔

กรณี ชู้สาว

๖๕

กรณี พยายามข่มขืน/ข่มขืน

๖๕

กรณี กระทาอนาจาร

๖๕

กรณี การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก

๖๕

- ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

๓. ภาคผนวก
- พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
- สรุป

๖๗

๖๙
๗๐
๗๑

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ระเบียบ กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้ อปฏิบัติ
ไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบั ติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้ อ ๘ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้ อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ร าชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เ ป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุใ ห้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ ๑๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุ ก ารณ์ เ คลื่ อ นไหวอั น อาจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ ประเทศชาติ แ ละต้ อ งป้ อ งกั น ภยั น ตรายซึ่ ง จะบั ง เกิ ด แก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคาสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

๑

๒
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การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้ าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบี ยบของทางราชการ อั นเป็ นเหตุ ให้ เสี ยหายแก่ ราชการอย่ างร้ ายแรง เป็ นความผิ ดวิ นั ย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทาการข้าม
ผู้ บั งคับ บั ญชาเหนื อตน เว้น แต่ผู้ บั งคับ บัญชาเหนื อขึ้ นไปเป็ นผู้ สั่ ง ให้ ก ระทา หรือได้รับ อนุญาตเป็น พิ เ ศษ
ชั่วครั้งคราว
ข้อ ๑๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่ างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้ แก่ ราชการจะละทิ้งหรื อ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดต้องสุภ าพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ
ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดทีม่ ีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้
ผู้ อยู่ ใต้บั งคับ บั ญชากระทาผิ ดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล ที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทาโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี
การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ
จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัด
เหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิ ดวิ นัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีบดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการ
ตามวรรคห้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือตาแหน่งของ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ใด และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
ภายใต้บั งคับ วรรคสี่ วรรคห้ า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผู้ บังคั บบัญชาอื่นที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคั บบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลาดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัด
โดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระทาโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
การกล่ า วหาต้ อ งกระท าเป็ น หนั ง สื อ ถ้ า เป็ น การกล่ า วหาด้ ว ยวาจาให้ ผู้ บัง คั บ บัญ ชาผู้ ไ ด้ รับฟัง
การกล่าวหาจัดให้มีการทาบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดาเนินการตามวรรคห้า
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีก รณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้
ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขนี้ โดยกรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่า กระท าผิ ด วินั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง
ให้ดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่ าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับ บัญชาเป็นนายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดให้ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตาม
อานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

๓

๔

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางการลงโทษ
ตามประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์การบริ หารส่ วนจั ง หวัด จังหวัดสมุ ทรสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙

ฐาน “สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ข้อ ๖ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้
การสงเคราะห์ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
๒. กระทาแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

- สาหรับกรณีตัวอย่างความผิดฐาน “ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ” ยังตรวจสอบไม่พบการกระทาผิด
ฐาน “ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”
ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม

๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน ๖ ได้ไปติดต่อเจ้าของร้านขายเครื่องอัดสาเนาให้ส่งช่าง มาตรวจสอบ
เครื่องอัดสาเนา โดยแจ้งว่าให้ประเมินราคาค่าซ่อมให้สูง ๆ เพื่อกรมจะได้จัดสรรงบประมาณ มาซื้อเครื่องใหม่
ให้ ช่างได้ตรวจเช็คเครื่ องอัดสาเนาแล้ว ได้แจ้งให้ ทราบว่าเครื่องอัดส าเนาไม่ได้เสี ย เพียงแต่เสื่ อมสภาพ
เนื่องจากใช้งานมานานแล้ว รุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้ ได้ยกเครื่องอัดสาเนาไปจากสานักงานไปทาความสะอาดที่
บ้านพักประมาณ ๒ วัน ก็ได้นาเครื่องอัดสาเนากลับสานักงาน ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ไปพบเจ้าของร้านอีกครั้ง
โดยขอให้จัดทาใบเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องอัดสาเนาในราคาสูง ๆ แต่เจ้าของร้านไม่มีใบเสนอราคา จึงได้ออกใบ
ส่งของให้โดยเสนอราคา ค่าซ่อมทั้งหมด ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินกว่าที่ต้องซ่อมจริง เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้
นาใบส่งของดังกล่าวไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดาเนินการต่อ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ดาเนินการให้ จึงได้นาใบส่ง
ของคืนไปและมิได้ดาเนินการใด ๆ ต่อไปอีก
โทษ ภาคทัณฑ์

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๒. พยาบาลวิชาชีพ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ ขณะปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวรดึก ระหว่างเวลา
๒๔.๐๐-๐๘.๓๐ น. แพทย์เวรได้เขียนใบสั่งยาและใบ ย.ส.๕ ไว้ เพื่อกรอกจานวนยา Pethidine ซึ่งเป็นยาเสพ
ติดประเภท ๒ เพื่อฉีดให้กับผู้ป่วยตามคาสั่งของแพทย์เวร แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้กรอกจานวนยาเพิ่มเติมจากที่
แพทย์สั่ง เพื่อนายาไปฉีดให้กับตนเอง เพื่อบรรเทาอาการปวดประจาเดือนของตนเอง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ สังกัดเรือนจาแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพัศดีเวร
รักษาการณ์ วันหนึ่งหลังจากพ้นเวลาการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้นาข้าวกล้องสุกที่ หุงไว้สาหรับเลี้ยง
ผู้ต้องขังบรรจุลงในปิ่นโตและถือมาที่ประตูเรือนจาเพื่อจะถือออกไปข้างนอก แต่กระทาไม่สาเร็จ เพราะถูกค้นที่
ประตูเรือนจาและถูกจับได้เสียก่อน
โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน
๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอาเภอ ได้รับคาขอเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส. ๓ ก. จากผู้ขอ ๖ ราย และ
เมื่อรับคาขอแล้ว มิได้ดาเนิ น การอย่ างใด ๆ ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานถึง ๒ ปี จนมีการร้องเรียนขึ้นจึงได้ เริ่ ม
ดาเนินการตามคาขอและได้ขุดลบตกเติมวันที่ที่มีในเอกสารแก้ไขวันที่ที่ นายอาเภอสั่งการให้ใกล้เคียงกับวันที่มี
การร้องเรียน เพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิด
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน“อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”
ข้อ ๗ วรรคสอง กาหนดให้ “ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. อาศั ย หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย อ านาจหน้ า ที่ ร าชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๕. พัฒนาการจังหวัด ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานารถยนต์ของราชการไปราชการ แต่กลับนา รถยนต์
ไปก่อนวันขออนุญาต ๑ วัน เพื่อไปหาครอบครัวและเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้
ไม่ได้ใช้รถยนต์นานถึง ๗ เดือน นอกจากนี้ก็ไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามนัยข้อ ๑๙ วรรคสองของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพียงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อื่นรายงานให้กรม
ทราบว่าผู้นี้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
โทษ ภาคทัณฑ์
๖. เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ๓ ได้ทาการรักษาผู้ป่วยที่บ้านของตนเองและที่สถานีอนามัย ทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ตนจัดหามาแล้ วเรียกเก็ยเงินไปเป็นประโยชน์
ส่วนตัว อันเป็นการฝ่าฝียคาสั่งของกระทรวงสาธารณะสุขที่ห้ามเอายาและเวชภัณฑ์ส่วนตัวไปให้บริการแก่ผู้มา
ขอรับบริการในสถานที่ราชการหรืออาคารของราชการ แล้วเรียกเก็บเงินเป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ภาคทัณฑ์
๗. เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ๕ ได้เย็บแผลจานวน ๕ เข็ม และฉีดยา ๓ เข็ม ให้ประชาชนที่เกิด
อุบัติเหตุ แล้วเรียกเก็บเงิน จานวน ๑๒๐ บาท ผู้รับบริการได้แสดงบัตรทอง ๓๐ บทารักษาทุกโรคแต่เจ้าหน้าที่

๕

๖

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ผู้นี้แจ้งว่าใช้ไม่ได้เนื่องจากยาที่ฉีดเป็นยาส่วนตัว เรียกเก็นเงินไว้เป็นสวัสดิการของอนามัย วันต่อมานัดล้างแผล
และฉีดยา ๒ เข็ม เรียกเก็บเงิน ๑๐๐ บาท และไม่ออกใบเสร็จให้ และได้เรียกเก็บเงิน ๒๐ บาทจากผู้รับบริการ
อีกรายที่ขอรับยาคุมกาเนิดให้ภริยา โดยอ้างว่าเป็นค่าปรับที่ไม่ได้ไปตามนัดและไปนอกเวลาราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ นาเครื่องสูบน้าของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวที่บ้านพัก โดยไม่ขอ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๙. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๗ นาเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งมาให้ศูนย์ฯ ไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
อะไหล่ จากร้านค้าซึ่งภรรยาของตนเป็นผู้ประกอบการจานวนถึง ๑๑๐ ครั้ง โดยที่ร้านนี้มิได้เปิดจาหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่แต่อย่างใด เพียงแต่ข้าราชการผู้นี้จะซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปและนามาออกใบเสรจรับเงิน
เป็นของร้านดังกล่าว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๐. นายช่างเครื่องกล ๖ สานักชลประทาน ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในงานช่างกลของโครงการส่งน้าและ
บ ารุ ง รั ก ษาท าการประกอบท่ อ พี วี ซี ข องผู้ รั บ เหมาติ ด ตั้ ง โรงงานกรองน้ าประปาภายในโรงงานช่ า งกล
ของโครงการฯ แม้จะได้ทานอกเวลาราชการในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกงาน และในวันหยุดราชการ ก็ตาม
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๑. เจ้าหน้าที่การทูต ๖ รับเงินและสิ่งของจากบริษัทท่องเที่ยวเป็นการตอบแทนในการอานวยความ
สะดวกในการตรวจลงตราเป็น กรณีพิเศษ โดยบริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ ยินดีมอบเงินและสิ่ งของให้เองและ
เจ้าหน้าที่มิได้เรียกร้องแต่อย่างใด
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๑๒. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ได้ยินยอมให้บุคคลที่ใช้ชื่อนายนิรนามซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้สวมตัวทา
บัตรประจาตัวประชาชนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองพร้อมกับรับรองบุคคลที่ใช้ชื่อว่านายนิรนาม
เพื่อประกอบหลักฐานในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน แต่ทางราชการได้งดมอบบัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมกับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ”
ข้อ ๗ วรรคสาม กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
๔. มีเจตนาทุจริต
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๑๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี ได้หักเงินค่าจ้างขนส่งหินและลูกรัง
ซึ่งแขวงการทางขอนแก่นต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรวม ๔ สัญญา ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท ถึง ๑๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๕๒๐ บาท แล้วนาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ปลดออก
๑๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพั นธ์ ๗ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบจัดทา
รายการสารคดีโทรทัศน์ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ๒ ช่อง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นค่าเช่าเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้ว แต่ไม่นาเงินไปชาระค่าเช่าเวลา
ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการ เป็นเหตุให้สถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการมี
หนังสือทวงถามให้กระทรวงชาระเงิน คือ ค่าเช่าเวลาของสถานีโทรทัศน์แห่งแรก จำนวน ๑๖๑,๕๒๐ บาท
ค่ า เช่ า เวลาของสถานโทรทั ศ น์ แ ห่ งที่ ส อง จำนวน ๑,๓๘๐,๓๐๐ บาท และบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ตรายการ จ านวน
๖๘๔,๘๔๐ บาท เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นี้ จึ ง น าเงิ น ไปช าระให้ แ ก่ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ทั้ ง สองช่ อ งเพี ย ง ๔๗๖,๑๕๐ บาท
(๑๓๙,๑๐๐ + ๓๓๗,๐๕๐) และบริ ษัทผู้ ผ ลิ ตรายการได้ย อมลดยอดเงิ นที่ ยืม ไปจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือเป็นเงินที่ยังไม่ชาระอีก ๕๓๔,๐๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
๑๕. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้เพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวรายหนึ่งในสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและ
ได้รับรองรายการบุคคลของบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ในฐานะนายทะเบียนผู้ตรวจสอบทะเบียนบ้านในต้นขั้ว
บ.ป.๑ อันเป็นเท็จ
โทษ ไล่ออก
๑๖. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัตรประจาตัวประชาชน รู้อยู่แล้วว่าผู้แอบอ้าง
เป็นนายปิยะฯ มาขอทาบัตรประจาตัวประชาชนกรณีบัตรหาย มิใช่นายปิยะฯ ตัวจริง ได้ติดภาพถ่ายของผู้แอบ
อ้างในใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.๓) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.๒) แล้วได้ลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทา
บัตรประจาตัวประชาชนหลงเชื่อ แล้ วเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ลงนามใน คบ.๒ บันทึกปากคาผู้ขอมีบัตรกรณีบัตรหาย
และ บ.ป.๑, บ.ป.๒ เพื่อให้ผู้แอบอ้างได้มาซึ่งบัตรประจาตัวประชาชน ต่อมาได้มีบุคคลอีกผู้หนึ่งแอบอ้างเป็น
นายปิยะฯ มาขอทาบัตรประจาตัวประชาชนที่อาเภออีก โดยได้นาหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
ใบเดียวกับผู้ที่เคยแอบอ้างเป็นนายปิยะฯ นามาแสดง เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ยังได้ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้กับผู้แอบอ้างด้วยตนเองทุกประการเพื่อให้ผู้แอบอ้างได้มาซึ่งบัตรประจาตัวประชาชน
โทษ ไล่ออก
๑๗. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัตรประจาตัวประชาชน เป็นผู้ดาเนินการ ออกบัตร
ประจาตัวประชาชนให้แก่บุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า จานวน ๒ คน โดยปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งตนทราบดี แล้ว
น าเสนอปลั ดอาเภอเพื่อลงลายมือชื่อในแบบ บ.ป.๑ และ บ.ป.๒ แล้ ว ข้าราชการ ผู้ นี้ได้ปลอมลายมือชื่อ
ปลัดอาเภอดังกล่าวรับรองการปิด รูปถ่ายใน บ.ป.๒ ซึ่งต่อมาบุคคลสัญชาติพม่าทั้งสองได้ถูกกองบัญชาการ
ปราบปรามยาเสพติดจับกุมตัว และให้การรับสารภาพว่าเป็นชาวพม่า
โทษ ไล่ออก
๑๘. นายอาเภอได้ดาเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของตน โดยได้จัดทาบันทึกสอบปากคา (ปค. ๑๔)
พยานบุคคล ซึ่งอ้างว่าเป็นญาติพี่น้องของตน จานวน ๕ คน ซึ่งระบุว่า เขียนที่ที่ว่าการอาเภอ โดยปลอมลายมือ
ชื่อปลัดอาเภอ
โทษ ไล่ออก

๗

๘
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๑๙. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ได้แก้ไขในใบคาขอมีบัตรประจาตัวประชาชน (บ.ป.๑) และได้ให้คารับรอง
ยืนยันต่อปลัดอาเภอว่าบุคคลดังกล่าวคือ นายสมซึ่งตนรู้จักดี ซึ่งข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้รู้จักบุคคลซึง่
อ้างตัวเป็นนายสมแต่อย่างได้ จนกระทั่งปลัดอาเภอหลงเชื่อลงนามในใบรับคาขอมีบัตร (บ.ป.๒) และมอบ
หลักฐานให้บุคคลดังกล่าวไป
โทษ ไล่ออก
๒๐. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ ได้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน เป็น เงินค้าประกันสัญญา จานวน
๘๗,๓๙๒ บาท และเงิน ค่าซื้อแบบจ านวน ๗,๙๐๐ บาท แล้ ว นาเงินทั้งสองจานวนดังกล่ าว ไปใช้ส่ ว นตัว
พร้อมทั้งเก็บสาเนาใบเสร็จทั้งสองเล่มไว้กับตัวเอง ต่อมาได้นาสาเนาใบเสร็จรับเงินทั้งสองเล่มและเงินจานวน
ดังกล่าวคืนให้แก่ทางราชการ
โทษ ไล่ออก
๒๑. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ ได้รับมอบฉันทะจากประธานกรรมการสุขาภิบาลแห่งหนึ่ง ให้ไป
ถอนเงินจานวน ๒๗๙,๖๐๖.๔๘ บาท จากธนาคารเพื่อนาไปซื้อตั๋วแลกเงินจ่ายในนาม “เงินสมทบ กองทุน
ส่งเสริมกิจการสุขาภิบาล” แต่เมื่อถอนเงินมาแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อตั๋วแลกเงินแต่อย่างใด กลับนาเงินดังกล่าวไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้นาเงินที่เบิกจ่ายไปคืนสุขาภิบาล โดยได้โอนลอยผ่านธนาคาร จานวน
๑๒๐,๐๐๐ บาท และนาเงินสดไปคืนให้แก่สุขาภิบาลด้วยตนเองอีก จานวน ๑๕๙,๖๐๖.๔๘ บาท
โทษ ไล่ออก
๒๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖ ได้กระทาการดังนี้ (๑)แก้ไขเอกสารและเบิกเงิน จานวน
๕,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายค่าวัสดุรักษาดินแดนแล้วไม่ได้จ่าย (๒)รับเงินจากอาเภอที่ส่งคืน จานวน ๒,๕๐๐ บาท
เพื่อส่งคืนคลังจังหวัดแต่ไม่ยอมส่งคืน ๘๒ วันทาการ (๓)เบิกเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จานวน ๔๓,๕๒๐ บาท แล้วเก็บไว้กับตนเองโดยส่งคืนคลังล่าช้าตั้งแต่ ๑๕ วัน ถึง ๑๔๖ วัน โดยนาเงินจานวน
ดังกล่าวไปหมุนใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวก่อนนามาส่งคืน
โทษ ไล่ออก
๒๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖ ได้ปลอมหนังสือของผู้รับจ้างขอถอนเงินประกันสัญญา
จ้างเกรดปรับพื้นที่บริเวณอ่างเก็บ น้า ให้เป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยจากประเทศกัมพูชา จานวน ๘.๗๕๐ บาท
แล้วเสนอนายอาเภอเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เมื่อได้รับอนุมัติได้นาเงินจานวนดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ไล่ออก
๒๔. ช่างรังวัด ๔ ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เดินสารวจปักหลักเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ เรียกรับ
เงิ น เป็ น ค่ า ตอบแทนในการเดิน ส ารวจออกโฉนดที่ ดิน จากราษฎร จ านวน ๑๐๙ ราย เป็ น เงิ น ประมาณ
๑๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ครั้นเมื่อถูกร้องเรียนจึงได้นาเงินไปคืนให้แก่ราษฎร
โทษ ไล่ออก
๒๕. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๕ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากเจ้าของที่ดิน จานวน ๒ ราย จานวนเงิน
๒๐,๔๘๕ บาท และ ๒๐,๕๘๕ บาท โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ตามระเบียบราชการทาให้ราชการขาดเงินรายได้
โทษ ไล่ออก
๒๖. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น ๓ และเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารที่ ดิ น อ าเภอ (เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารที่ ดิ น ๕) ได้ ร่ ว มกั บ
บุคคลภายนอกดาเนินการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จานวน ๙๖ แปลง ซึ่งเป็นที่เขามี
ความลาดชั้นเกินกว่า ๓๕% โดยใช้หลักฐาน ส.ค.๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาแก้ไข จานวนเนื้อที่ข้างเคียง สภาพ
ที่ดิน ระยะและอาณาเขตเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน
โทษ ไล่ออกทั้ง ๒ คน
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๒๗. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการจดทะเบียนขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. โดยมิได้
เรียกคู่กรณีมาสอบสวนและลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเอง เป็นเหตุให้มีการปลอมลายมือชื่อเจ้าของที่ดินผู้ขาย
นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินแปลงดังกล่าว
ในล าดั บ ถั ด มาอี ก ด้ ว ย ลั ก ษณะจึ ง เป็ น การกระท าที่ สื บ เนื่ อ งต่ อ กั น ท าให้ ผู้ ซื้ อ ที่ ดิ น แปลงดั ง กล่ า วได้ รั บ
ผลประโยชน์ไปโดยมิชอบ
โทษ ไล่ออก
๒๘. เจ้ าหน้ าที่การเงิน และบั ญชี ๒ ยักยอกเงินของทางราชการ จานวน ๓๔๑,๗๗๓ บาท ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๓๙-๒๕๔๑
โทษ ไล่ออก
๒๙. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรนาหลักฐานที่ดิน ส.ค. ๑ ไปยื่นคาขอออก น.ส. ๓ ก.
โดยมีราษฎรจานวน ๒๓๖ รายไปยื่นคาขอและชาระค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้นี้รายละ ประมาณ ๑,๐๐๐๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่สามารถออก น.ส. ๓ ก. ให้ราษฎรได้เพียง ๑๘ ราย
และอยู่ระหว่างปิดประกาศเรื่องขอออก น.ส. ๓ ก. ๘ ราย ส่วนที่เหลืออีก ๒๑๐ ราย ไม่พบเรื่องในระบบ
โทษ ไล่ออก
๓๐. เจ้ าพนั กงานธุร การ ๔ ได้รับเงินยืมจากทางราชการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น ๑,๐๓๗,๕๐๐ บาท
เพื่อนาไปจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน จานวน ๘๓ ศูนย์ ๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท โดย
แบ่งจ่ายเป็น ๒ ครั้ง ครั้งแรกจ่ายเป็นเงินสด จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ศูนย์นาเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทดังกล่าว
ไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้วแจ้ง เลขบัญชีให้เพื่อโอนเงินอุดหนุน
อีก ๒,๕๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารของศูนย์ต่อไป แต่ระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ขับรถยนต์เฉียวชนคน จึงนา
เงิน อุดหนุ น ส่ ว นที่ เหลื อ ไปชดใช้ ค่า เสี ย หายและ ค่าประนีประนอมยอมความเพื่ อมิ ให้ ตกเป็น ผู้ ต้ องหาใน
คดีอาญา และได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยยืมเงิน จากที่ต่าง ๆ มาชดใช้คืนครบถ้วน ประกอบกับมี บางศูนย์แจ้ง
เลขบัญชีล่าช้า และเจ้าหน้าที่ผู้นี้มีภารกิจราชการที่ต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง ในที่สุดได้ โอนเงินส่วนที่เหลือให้ทุก
ศูนย์ครบถ้วน ทาให้การจ่ายเงินครั้งแรกกับครั้งที่สองห่างกันเป็นเวลาประมาณ ๗ เดือน
โทษ ไล่ออก
๓๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ ได้รับมอบหมายให้เป็นดาเนินการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้ แก่เจ้ าหน้ า ที่ร ะหว่า งเดื อนพฤศจิ ก ายน ๒๕๓๘ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ โดยเบิกเงินดัง กล่ าว เกิ น
ความจริง รวมเป็นเงิน ๒๔, ๑๐๐ บาท นอกจากนี้เอกสารการเบิกเงิน ยัง มีร อยลบขีดฆ่า และได้นาส่ ว นที่
เบิกเกินความจริงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน จนกระทั่งเกิดเรื่องร้องเรียนและมีการตรวจสอบพบ จึงได้นาเงินมา
คืนจนครบถ้วน
โทษ ไล่ออก
๓๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับและส่งคาร้องขอกู้เงินกองทุน ประกอบอาชีพ
ของคนพิการไปกรมประชาสงเคราะห์ ได้เรียกเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทาประโยชน์
ฉบับจริง โดยอ้างกับคนพิการที่มาขอกู้เงินว่า ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน ในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ
และได้แนบหนังสือมอบอานาจที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ รวมมาในเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้คนพิการลงลายมือชื่อ
โดยไม่ได้ให้คนพิการอ่านข้อความ หรืออ่านให้คนพิการฟัง แต่จะเปิดให้ลงลายมือชื่อเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้น
โดยอ้างว่ารีบ ซึ่งคนพิการก็ไม่ได้ทักท้วงแต่อย่างใด เพราะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้ าที่และต้องการกู้เงิน เมื่อเจ้าหน้าที่บอก
อย่างไรก็เชื่อและปฏิบัติตาม แต่กลับไม่ได้ส่งไปกรมประชาสงเคราะห์ กลับนาไปจานองไว้กับร้านค้าทาให้คนพิการ ๒
ราย ได้รับหนังสือทวงหนี้จากร้านค้า ข้าราชการผู้นี้ได้ตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตารวจและทาหนังสือ สัญญาว่าจะนาโฉนด
ที่ดิน และหนังสือรับรองการทาประโยชน์มาคืน แต่ก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญา คนพิการ ทั้ง ๒ ราย จึงไปแจ้งความดาเนินคดี

๙

๑๐
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ต่ อมาข้ าราชการผู้ นี้ ซึ่ งได้ ลาออกจากราชการ และได้ น าโฉนดที่ ดิ นกั บหนั งสื อรั บรองการท าประโยชน์ มาคื นกั บ
ผู้บังคับบัญชา จานวน ๑๗ ฉบับ และได้ค้นพบในตู้เอกสาร อีก ๒ ฉบับ รวม ๑๙ ฉบับ ซึ่งได้จัดส่งคืนให้เจ้าของเรียบร้อย
แล้ว ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ไปประสานงานกับอัยการจังหวัดติดตามเอาคืนได้อีก ๓ ฉบับ ซึ่งได้ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อย
เช่นกัน จากการตรวจสอบมีคนพิการอีกจานวน ๗ ราย ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์คืน จึง
ได้ประสานงานกับอาเภอและสานักงานที่ดินจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของที่ดิน เพื่อออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือใบแทนหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ให้แล้ว
โทษ ไล่ออก
๓๓. เจ้ า พนั ก งานประชาสงเคราะห์ ๔ ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เรื่ อ งการ
ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย ในส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ องเกื อบทุ กขั้ นตอนเมื่ อ มีก ารใช้จ่ายต่า ง ๆ เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าขนส่ง ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนตัว จึงได้ติดต่อร้านค้าที่ได้ รับการ
สั่งซื้อสินค้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้บวกเพิ่มราคาสินค้าและนาส่วนเกิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ไล่ออก
๓๔. นักพัฒนาชุมชน ๕ ได้รับเงินประกันสัญญาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลาห้วย จานวน ๒๕,๐๕๐ บาท
และเงินประกันสัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จานวน ๑๐,๗๒๔ บาท จากผู้บังคับบัญชา แล้วไม่นาส่ง
ตามระเบี ยบกลั บเบี ยดบั งเงินที่ตนมีหน้ าที่เก็บรัก ษาและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายไปเป็นประโยชน์ส่ วนตน
นอกจากนี้ได้รับเงินยืมกองทุนผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๑ แล้วส่งให้หมู่บ้านล่าช้าและไม่ครบ
โทษ ไล่ออก
๓๕. พัฒนาการอาเภอ เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินและการบัญชีสาหรับโครงการพัฒนาตาบล
เมื่อ รับ เช็คของอาเภอจานวน ๒,๘๗๙,๙๙๕ บาท จากทางราชการแล้ว ไม่ ไ ด้นาเข้าบัญชีโ ครงการตามที่
อาเภอ เปิดไว้กับ ธนาคาร ซึ่งผู้มีอานาจสั่งจ่ายต้องลงนาม ๒ คน คือ เจ้าหน้าที่ผู้นี้กับนายอาเภอ กลับขอ
เปิดบัญชี เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร โดยระบุผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายคือ ตนเอง กับปลั ดอาเภอ ซึ่ง
เป็น สามี และได้ป ลอมลายมือ ปลัด อาเภอผู้เ ป็น สามี ถอนเงิน จากบัญ ชีธ นาคาร ๔ ครั้ง รวมเป็น เงิน
๒,๘๗๙,๙๙๕ บาท โดยได้เบียดบังเงินจานวน ๘๓๒.๑๖๐ บาท ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ ได้
ยักยอกเงินชมรม ผู้ดูแลเด็กไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เดือนละ ๒,๘๐๐ บาท รวม ๑๕ เดือน เป็นเงินจานวน
๔๒,๐๐๐ บาท หลัง จากมีเ รื่อ งร้อ งเรีย นและถูก ย้า ยไปดารงตาแหน่ง ที่อื่น แล้ว จึง ได้นาเงิน มาชดใช้คืน
ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
โทษ ไล่ออก
๓๖. พัฒนาการจังหวัด ได้สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทาหลักฐานซื้อชุดนักเรียน เป็นเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท แล้วไม่มีการจัดซื้อจริง กลับรับเงินทั้งหมดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นเวลานาน ต่อมาเมื่อมีการร้องเรียน
จึงจัดซื้อให้ในภายหลัง นอกจากนี้ยังได้สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายในโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงานจานวน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยไม่ขีดคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก แล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับเงินจาก
ธนาคารมาให้ตน เพื่อไปจ่ายให้แก่ผู้ขายเอง
โทษ ไล่ออก
๓๗. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๕ ได้เรียกและรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการออกใบรับรอง
วุฒิการศึกษาจากเด็กและเยาวชน รายละ ๑๐๐ บาท โดยอาศัยอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนาย
ทะเบียนสามัญของโรงเรียน แล้วนาเงินที่ได้รับไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และได้เรียกเงินเป็นค่าตอบแทนในการ
ออกใบรับรองวุฒิการศึกษาจากเยาวชนอีกเป็นจานวน ๒๐๐ บาท แต่ยังมิได้รับเงินจานวนดังกล่าว
โทษ ไล่ออก
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๓๘. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๓ ได้วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓,๑๒๔.๕๐ บาท เพื่อนาไปจ่าย
เป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานฯ โดยข้าราชการผู้นี้เขียนเช็คสั่งจ่ายในนามตนเอง และนาเช็คไปขึ้นเงินสด
รวมทั้งได้เรี ย กเก็บ เงิน ค่าโทรศั พท์ท างไกลส่ ว นตัว กับเจ้าหน้ าที่ภ ายในส านักงานฯ จานวน ๑,๑๔๙ บาท
รวมเป็นเงิน ๔,๒๗๓.๕๐ บาท แต่ไม่นาเงินไปจ่ายให้แก่องค์การโทรศัพท์ทันที กลับนาไปชาระให้แก่ธนาคาร
ซึ่งผู้นี้มีหนี้สินติดค้างอยู่ นอกจากนั้นผู้นี้ยังไปขอใบเสร็จรับเงินจากร้านรวมสาสน์ รวมเป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการบันทึกรายการจ่ายจากบั ญชีเงินสดโดยไม่มีการขออนุมัติให้จัดซื้อจากหัวหน้า
สานักงานฯ ซึง่ ยังไม่มีการจัดซื้อจริง เพื่อนาเงินทดรองราชการนี้ไปชาระหนี้ธนาคารดังกล่าวอีก
โทษ ไล่ออก
๓๙. พนักงานคุมประพฤติ ๗ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานได้รับเงินจานวน ๒๔,๐๐๐ บาท
จากผู้ถูกคุมความประพฤติคนหนึ่ง เพื่อให้เ จ้าหน้าที่ผู้นี้อนุ โลมให้ไม่ต้องทางานบริการสังคม ตามที่ศาลสั่ ง
เมื่อได้รับเงินแล้ว ก็ได้นาไปซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจานวน ๖,๐๐๐ บาท
ผู้ถูกคุมความประพฤติคนนี้ไม่รับคืนเจ้าหน้ าที่ผู้นี้จึงนาเงินส่วนที่เหลือจานวน ๖,๐๐๐ บาท ไปบริจาคให้แก่
ชมรมแห่งหนึ่ง จากนั้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายละเอียดในเอกสารทะเบียนครุภัณฑ์ ของสานักงานฯ ว่ามี
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคให้แก่สานักงานฯ จานวน ๒๔,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติผู้นี้ไปรายงาน
ตัว เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้สั่งการให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวนคดี ลงลายมือชื่อว่าผู้ถูกคุมความประพฤติผู้นี้
ไปรายงานตัว และทางานบริการสังคมจนครบตามที่ศาลสั่ง ภายหลังเมื่อมีการทักท้วง ผู้นี้จึงนาเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้าดังกล่าวไปบริจาคให้แก่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
โทษ ไล่ออก
๔๐. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๑ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประตู ๕
มีหน้าที่เปิด-ปิดประตูให้ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะผ่านเข้า -ออก ได้รับการติดต่อ จากผู้ต้องขังที่ทา
หน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ให้นาเงินสดจากญาติเข้ามาให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ออกไปรับ
เงินสดจากญาติผู้ต้องขัง แล้วนาไปให้ผู้ต้องขังที่มีความประสงค์จะนาเงินสดเข้ามาใช้จ่ายในทัณฑสถานอีกทอดหนึ่ง
โทษ ไล่ออก
๔๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ วางฎีกาเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในราชการ จานวน ๖๑,๖๙๘
บาท และค่าวัสดุสานักงานฯ จานวน ๑๕,๗๐๕ บาท แต่ไม่นาไปชาระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขายเป็นเหตุให้ สานักงานฯ
ถูกทวงถามให้ชาระหนี้ และได้มีการทาสัญญากู้ยืมเพื่อฝึกอบรม และลูกหนี้เงินยืม ได้ส่งเงินที่เหลือคืนแล้ว แต่
ไม่ปรากฏหลักฐานการส่งเงินคืน จานวน ๓๒,๘๑๕ บาท รวมทั้ง สัญญากู้ยืมเงินที่ระบุท้ายฎีกาไม่ตรงกับฎีกาที่
วางเบิก อีกทั้งยังได้แก้ไขสาเนาเอกสารแบบรายงานงบเดือนฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สานักงานฯ ทาให้ข้อมูล
บางรายการไม่ตรงกับข้อมูลในฎีกาเบิกเงิน
โทษ ไล่ออก
๔๒. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๓ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสานักงาน
เป็นเท็จ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๒,๙๓๓.๓๐ บาท และนาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว อีกทั้งยังปลอม
ลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา ในฐานะผู้เบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณของสานักงานเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้อื่น
ทั้งทีผ่ ู้นั้นมิได้ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแต่อย่างใด แล้วนาฎีกาดังกล่าวเบิกเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ไล่ออก
๔๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง ๘ ได้เรียกร้องเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านทางเจ้าหน้าที่ ส่วน
ราชการที่วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด หากไม่จ่ายก็จะหน่วงเหนี่ยวฎีกาไว้ ทาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างได้รับ
ความเดือดร้อน
โทษ ไล่ออก

๑๑

๑๒
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๔๔. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ ได้รับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่จากผู้เช่าที่ราชพัสดุหลายราย รวมเป็น
เงิน ๑๗,๓๑๕.๗๕ บาท แต่มิได้นาเงินไปชาระให้กับเทศบาล กลับนาเงินบางส่วนไปหมุนใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ก่อน โดยลงบัญชีเงินสดของสานักงานว่า “ได้นาเงินไปชาระให้เทศบาลแล้ว ” หลังจากนั้น จึงได้นาเงินทยอย
ชาระให้เทศบาลจนครบ นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องและรับเงินจากผู้เช่าซึ่งร้องขอสืบสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ โดยอ้าง
ว่าเจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ ๗ เป็นผู้เรียกร้องเงินจานวนดังกล่าว ซึง่ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด
โทษ ไล่ออก
๔๕. เจ้าหน้าที่บันทึกข้ อมูล ๒ ได้จัดทาฎีกาเบิกเงินงบประมาณและฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ
โดยปลอมลายมือชื่อผู้อานวยการในส่วนฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ และในเช็คเบิกเงินจากคลัง และธนาคาร
ทั้งยังได้นาใบสาคัญของฎีกาเก่าที่มีการเบิกเงินไปแล้ว มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมุนเวียน เบิกเงินอีกครั้ง แล้วนา
เงินของทางราชการที่เบิกได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จานวน ๒๕๗,๓๐๑.๙๐ บาท ต่อมาศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษจาคุก ๑๒ ปี ๖ เดือน นอกจากนั้น ยังปรากฏว่าได้ขาดราชการไป ๓ วัน โดยมิได้ยื่นใบลา
โทษ ไล่ออก
๔๖. เจ้าหน้าที่สรรพากร ๓ ปฏิบัติหน้าที่รับแบบชาระภาษีอากร จัดทารายงานงบบัญชีต่าง ๆ ที่ได้รับ
ชาระเงินเป็นภาษีอากรแล้วไม่นาลงบัญชี โดยทาเป็นใบเสร็จเสีย ไม่มีเงินงบหน้าประเภท ภาษีอากรประจาวัน
(บช.๕) จานวน ๓๕ ราย เป็นเงิน ๗๕,๓๗๒.๑๘ บาท และได้ลงรายการบัญชีจ่ายคืน เงินได้บุคคลธรรมดา
โดยไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายคืนและหลักฐานผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีจานวน ๔ ราย ทาให้เป็นราชการขาด
หายไป จานวน ๒,๒๒๑.๔๒ บาท และนาเงินจานวนดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ไล่ออก
๔๗. นายช่างโยธา ๕ ได้รับมอบหมายให้ ไปตกลงราคาค่าทดแทนทรัพย์สิ นที่ถูกเขตทางหลวง ตาม
จานวนเงินที่ทางราชการได้กาหนดไว้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้กลับทาการล่อลวงให้ราษฎรเจ้าของ ทรัพย์สินยินยอม
รับราคาค่าทดแทนที่ต่ากว่าจานวนที่ทางราชการกาหนด และเมื่อมีการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้
นาไปจ่ายให้แก่ราษฎรไม่ครบจานวนตามที่ทางราชการจ่ายให้จริง และนาส่วนที่เหลือไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ไล่ออก
๔๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ เป็นคณะกรรมการเบิกถอนเงินของสถานีอนามัยจากธนาคาร
ได้ทาการปลอมลายมือชื่ อกรรมการคนอื่น เพื่อเบิกถอนเงินไปจากธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จานวน
๑๕ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๗๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
๔๙. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ ได้ทาการปลอมคาฟ้องคดีอาญาของอัยการจังหวัด และนาคาฟ้อง ที่ทาปลอม
ขึ้นยื่นฟ้องต่อศาล จัดให้มีการเลื่อนฟ้องผู้ต้องหาโดยพลการ มีเจตนาช่วยเหลือผู้กระทาผิดทางอาญาให้รับโทษ
น้อยลง ทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๕๐. สถาปนิก ๗ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างอาคารที่ทาการศาลจังหวัด และบ้านพัก
ข้า ราชการ พร้อ มสิ ่ง ก่อ สร้า งอื ่น ระหว่า ง ท าการก่อ สร้า ง เจ้า หน้า ที ่ผู ้นี ้ไ ด้ใ ห้ผู ้ร ับ มอบอ า นาจ
จากผู้รับเหมาก่อสร้างสั่งซื้อโครงหลังคาเหล็ก ฝ้าเพดาน กระเบื้อง หิน เฟอร์นิเจอร์ในอาคารศาล และวงกบ
ประตู หน้าต่างอลูมิเนียมในอาคารศาล จากบริษัทผู้ขายที่กาหนดไว้ ซึ่งจาหน่ายในราคา ทีแพงกว่าราคาของ
สิน ค้าประเภทเดีย วกัน ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดมากเกินสมควร นอกจากนี้ ผู้นี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตรวจการจ้างอาคารที่ทาการศาลจังหวัด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อีก ๒ โครงการ ซึ่งผู้นี้
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ก็ดาเนินการในทานองเดียวกัน ในกรณีที่ผู้รับเหมาก่ อสร้างไม่ซื้อวัสดุก่อสร้าง จากบริษัทที่ได้กาหนดไว้ ผู้นี้ก็
ได้เรียกร้องเงินประมาณสองแสนบาท โดยข่มขู่ว่าหากไม่ส่งมอบเงิน จานวนดังกล่าวจะไม่ตรวจรับงานให้เป็น
เหตุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจาต้องสั่งจ่ายเช็คเงินสด จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้นี้
โทษ ไล่ออก
๕๑. เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญชี ๓ ได้ น าเงิ น สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ซึ่ ง หั ก จากเงิ นเดือ นของสมาชิก
สหกรณ์ฯ รวม ๒ งวด เป็นเงิน ๒๒๕,๔๖๘.๒๕ บาท ไปใช้จ่ายเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยมิได้นาส่งสหกรณ์ฯ
ภายในเวลาที่กาหนด
โทษ ไล่ออก
๕๒. นิ ติกร ๕ ได้เรี ย กร้ องเงิน จานวน ๑๕,๐๐๐ บาทจากญาติของจาเลยในคดีอาญา โดยอ้างว่า
จะนาเงินจานวนดังกล่าวไปเป็นค่าตอบแทนในการจัดหานายประกัน เพื่อช่วยเหลือให้จาเลย ได้รับการประกัน
ตัวโดยเรียกและรับเงินมัดจาจานวน ๓,๐๐๐ บาท ล่วงหน้าจากญาติของจาเลย
โทษ ไล่ออก
๕๓. เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ผั งเมือง ๖ มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้ า น
ค่า รัก ษาพยาบาล และค่า เล่า เรีย น โดยจ่า ยเงิน ก่อ นได้รับ อนุมัติ แก้ไ ขวัน เดือ นปีที่จ่า ยเงิน และรับ เงิน
แทนผู้มีสิทธิขอเบิ กเงิน เพื่อนาเงินทดรองสวัสดิการบางส่วนไปหมุนใช้ประโยชน์ส่ว นตัว เมื่อทางราชการ
ตรวจสอบพบว่า เงิน ทดรองขาดหายไปโดยไม่มีใบสาคัญ จานวน ๓๗,๖๒๖.๖๒ บาท ก็ได้นาเงินมาชดใช้
คืน รวม ๒ ครั้ง จานวน ๒๐,๖๒๕.๕๐ บาท และ ๑๖,๖๓๗.๑๒ บาท นอกจากนี้ ยังได้รับอาสานาเช็ค ๒
ฉบับ เป็น เงิน ๕๐,๕๐๖.๕๑ บาท และเงิน สดอีก จ า นวน ๗,๔๐๐.๘ บาท รวมเป็น เงิน ทั ้ง สิ ้น
๕๗,๙๐๗.๓๖ บาท ไปช าระหนี ้ค่า ใช้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลื ่อ นที่ แต่ มีไ ด้นาเงิน ดัง กล่า วไปช าระหนี้ใ ห้
ครบถ้ว น ยัง คงมี ห นี้ค งค้า งอีก จานวน ๓,๗๕๘.๗๘ บาท ภายหลัง ผู้นี้ไ ด้นาเงิน จานวน ดัง กล่า วคืน ให้
แก่ทางราชการแล้ว
โทษ ไล่ออก
๕๔. เจ้าพนักงานพัสดุ ๓ ไม่ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นไปตามความจริง ได้เติมรายการเบิกวัสดุ
และแก้ไขตัวเลขในใบเบิกวัสดุจากผู้ที่ขอเบิกแล้วนาไปลงทะเบียนคุม ทาให้วัสดุของสานักงานขาดหายไปจาก
ทะเบียนคุมหลายประการทาให้ราชการเสียหาย
โทษ ไล่ออก
๕๕. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งหนึ่ง ปกปิดข่าวสารการประกวดราคาโครงการก่ อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรัง โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่ อเอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคา
รายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแต่บุคคล
ดังกล่าวได้ทาคุณงานความดีและทาประโยชน์ให้แก่ทางราชการมาโดยตลอด
โทษ ปลดออก
๕๖. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา เจตนาสร้างเอกสารเท็จโดยเขียน
เลขไมล์บอกระยะทางเป็นเท็จลงในสมุดควบคุมการใช้รถ แล้วนาไปใช้ เบิกน้ามันเชื้อเพลิงแต่ปรากฏว่าไม่มี
น้ามันเชื่อเพลิงอยู่ในรถ และไม่มีการนารถไปปฏิบัติงาน เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่
โทษ ไล่ออก

๑๓

๑๔
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ฐาน “ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ”
ข้อ ๘ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ”
ลักษณะความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง
องค์ประกอบความผิด
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
๕๗. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ และเจ้าพนักงานปกครอง ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง จานวน ๒ สาย ได้ร่วมกันตรวจรับการจ้างโครงการ ดังกล่าว โดยมิได้ทาการชักสายวัด
ความยาวของถนนทั้ง ๒ สาย เพราะเห็นว่าจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ของโครงการถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบแล้ว
เป็นเหตุให้ความยาวของถนนสายหนึ่ง ผิดไปจากความเป็นจริง ๔๐ เมตร และความยาวของถนนอีกสายหนึ่ง
ผิดไปจากความเป็นจริง ๑๐๐ เมตร ทาให้สุขาภิบาลต้องเสียประโยชน์เป็นเงิน จานวน ๒๗๘.๑๘๐.๒๖ บาท
แต่เมื่อทราบถึงความผิดพลาดก็ได้ติดต่อเร่งรัดผู้รับจ้างจนสามารถเรียกเงินจากผู้รับจ้างคืนได้พร้อมดอกเบี้ย
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ คน
๕๘. เจ้าพนักงานปกครอง ๖ ไม่นาทะเบียนบ้านฉบับอาเภอมาตรวจสอบก่อนรับคาขอมีบัตร เป็นเหตุ
ให้เกิดการสวมตัวทาบัตรประชาชน โดยบุคคลไม่ทราบชื่อและไม่ปรากฏสัญชาติได้อบอ้างชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
และไม่กากับ ดูแลการปฏิบั ติงานของผู้ ใ ต้บังคั บบัญ ชา จนเป็นเหตุให้ มีการทาการทุจริตในการจัดท าบั ต ร
ประจ าตัว ประชาชน แต่ เจ้ าหน้ าที่คนดังกล่าวเป็นผู้ ตรวจพบการทุจริต และได้ดาเนินการตรวจสอบพร้อม
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยตลอด
โทษ ภาคทัณฑ์
๕๙. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้ลงนามในเอกสาร บ.ป.๑ และ บ.ป.๒ โดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือไม่ เป็นเหตุให้บุคคลไม่ทราบชื่อและไม่ปรากฏสัญชาติ สวมตัวเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว
ในการจัดทาบัตรประชาชนในนามของบุคคลนั้น
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๐. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ เสนอเรื่องการดาเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลสามัญ รายหนึ่ง
เพื่อนาเข้า อ.ก.ท.จังหวัดพิจารณาล่าช้า และเคยถูกผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนในเรื่อง การเสนอหนังสือ
ล่าช้ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕-๖ ครั้ง อีกทั้งเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๑. นายช่างรังวัด ๓ มีงานรังวัดค้าง ๓๕ ราย เกินกว่าที่ กรมที่ดินกาหนดไว้มิให้ค้างเกิน ๒๐ ราย
แต่ข้าราชการผู้นี้ได้สะสางงานค้างได้ในภายหลัง คงเหลือค้างอยู่ไม่เกิน ๑๐ ราย
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๒. เจ้ าพนั กงานที่ดิน จั งหวัด มีห น้า ที่โ ดยตรงที่จะต้ องควบคุ ม กากับ ดูแลการปฏิบัติห น้า ที่ ข อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและนโบยายของกรมที่ดิน กลับปล่อยปละละเลยในเรื่องการออกโฉนด
ที่ดินแบบท้องถิ่น ทาให้มีงานค้างไม่สามารถแจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรเป็นจานวน ๓๑๖ แปลง ได้ภายใน
กาหนดจนเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนขึ้น
โทษ ภาคทัณฑ์
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๖๓. นายช่างรังวัด ๖ ได้มอบหมายเรื่องรังวัด ๑ ราย ให้ลูกจ้างชั่วคราวออกไปทาการรังวัด แต่ตนเอง
ในฐานะผู้บังคับบัญชามิได้ติดตามเรื่ องรังวัด ปล่อยเวลาล่วงเลยจนเกิดความล่าช้า แต่ยัง ไม่ปรากฏความ
เสียหายแก่ทางราชการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๔. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ นาเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ไปเก็บ ไว้ เป็น
ส่วนตัวเป็นจานวนมากและนานหลายวัน โดยไม่มีเจตนาทุจริต เพราะไม่ทราบหรือเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงิน กบข. ซึ่งเป็นงานใหม่
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๕. นักวิชาการที่ดิน ๖ ว เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรรายหนึ่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยไม่รอบคอบและไม่ตั้งใจเมื่อเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ลงนามแล้วต้องทาการ
แก้ไขถึง ๓ ครั้ง เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้ารวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ใ ช้ในการตรวจสอบพิจารณาค้นหา
หลักฐานและทาการสอบสวนเพิ่มเติมประมาณ ๕ เดือนเศษ แต่ไม่ปรากฏว่ ามีพฤติการณ์หน่วงเหนี ยวเรื่อง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่ประการใด
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ได้รับเอกสารกาหนดคุณลักษณะเครื่องกาเนิดไอน้าแล้ว ไม่เก็บ
รั กษาไว้ให้ ดี แต่ได้น าไปวางไว้ที่โ ต๊ะทางานของเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีผู้ ดูแลรับผิ ดชอบทาให้ เ อกสารกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกาเนิดไอน้าถูกเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน ๒ หน้า
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๗. บุคลากร ๖ ได้ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ที่จะดาเนินการเรื่องโอนให้แก่ข้าราชการรายหนึ่ง
จนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า ๖ เดือน ทาให้ข้าราชการผู้นี้เสียสิทธิในการโอนย้า ยมาดารงตาแหน่งช้ากว่าปกติ
และเป็นผลต่อเนื่องเกี่ยวกับการขอเลื่อนระดับตาแหน่งสูงขึ้นในระดับ ๘ ช้าไปด้วย อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
เรื่องอื่น ๆ ล่าช้ากว่าที่ทางราชการกาหนดด้วย เช่น การเลื่อน ขั้นเงินเดือนข้าราชการ การแต่งตั้งนักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับ ๓ - ๕ เป็นต้น
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ รับเงินค่าบัตรประกันสุขภาพจากชาวบ้านแล้ว ไม่รีบไปซื้อให้
ทันเวลา และไม่พยายามที่จะซื้อให้ได้อีกในคราวที่มีการเปิดขายบัตรในคราวถัดไป ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนถึง
๓ เดือน จึงได้นาเงินไปซื้อบัตรให้ และออกบัตรประกันสุขภาพ โดยพิมพ์ วันที่ออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุ
ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
โทษ ภาคทัณฑ์
๖๙. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ ดาเนินการในเรื่องขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง
คลองส่งน้าคอนกรีตพร้อมอาคารชลประทานสถานีสูบน้าผิดพลาด เป็นเหตุให้งบประมาณที่ได้รับบางส่วนต้องพับไป
โทษ ภาคทัณฑ์
๗๐. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับฟ้องอุทธรณ์ฎีกา และตรวจสอบดูแล การส่ง
สานวนคดีที่มีการอุทธรณ์ฎีกาไปยังศาลสูง ได้นาสานวนคดีแพ่งไปลงสารบบอุทธรณ์แล้ว แต่มิได้ดาเนินการ
จัดส่งสานวนคดีดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ตามคาสั่งศาล และไม่มีการตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เป็นเหตุให้สานวนคดีดังกล่าวตกค้างอยู่ที่ศาลจังหวัด เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
โทษ ภาคทัณฑ์

๑๕

๑๖

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๗๑. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ผู้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ างานแผนงานและโครงการรั บผิดชอบในการรวบรวมและจัดทาเอกสารในการเบิกจ่ายเงิ น
งบประมาณโครงการ แต่ได้ปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจานวน ๕ แห่ง เป็นเหตุ
ให้การเบิกจ่ายมีจานวนต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยในการเบิกจ่ายของจังหวัดมาก และการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างล่าช้าทาให้
ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สร้างภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร
โทษ ภาคทัณฑ์
๗๒. นายช่างโยธา ๔ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานคน
เป็นหลัก ไม่ดาเนินการควบคุมการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญา กล่าวคือ ตามสัญญาให้จัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย โดยใช้มือผสมปูนซีเมนต์แต่ในการก่อสร้างกลับใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จอัน
เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่ว่างงาน
โทษ ภาคทัณฑ์
๗๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๖ จัดทาเอกสารสัญญาจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเหตุให้สัญญาจ้าง
เรื่องหนึ่งไม่มีเอกสารหน้าที่กาหนดสูตรในการคานวณค่าเคไว้ และสัญญาจ้างบางเรื่องระบุสูตรในการคานวณ
ค่าเคไม่ตรงลักษณะงาน
โทษ ภาคทัณฑ์
๗๔. นักพัฒนาชุมชน ๖ ได้รับคาสั่งให้ไปเข้าอบรมโครงการโดยให้ผู้เข้าอบรมเดินทางไปรายงานตัวก่อนวัน
ฝึกอบรมแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้กลับเดินทางไปถึงสถานที่ฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรม ได้ผ่านไปแล้ว ๑๓ ชั่วโมง
โทษ ภาคทัณฑ์
๗๕. นายช่างเครื่องกล ๖ ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กากับพัสดุเครื่องกล ทั้งการ
นาเข้าจ่ายออกหรือพัสดุคงเหลือได้ลงชื่อรับพัสดุเข้าคลังโดยไม่เห็นพัสดุตามรายละเอียดอะไหล่ของรถยนต์ที่
ได้เปลี่ยน เพราะได้ทราบและเชื่อโดยสุจริตว่าหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลได้ตรวจสอบแล้ว ประกอบกับได้
ตรวจดูในใบรับแล้วเห็นว่าหัวหน้าเซ็นชื่อกากับรายการอะไหล่ที่เปลี่ยนและเป็นผู้ควบคุมด้วยตนเอง
โทษ ภาคทัณฑ์
๗๖. ช่ า งรั ง วั ด ๓ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บบั ญ ชา ซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่ ร าชการ โดยได้ ต กลงจะ
ดาเนินงานรังวัดค้างให้แล้วเสร็จ แต่ไม่แล้วเสร็จตามที่ตกลงไว้ และมีงานค้างเกิน ๑๐ เรื่อง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๗๗. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ได้รับมอบหมายไปจดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะนอกที่ว่าการ
อาเภอ ได้ทาแบบพิมพ์ทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ (ส.พ.๗) จานวน ๕๐ ฉบับ สูญหาย แล้วปกปิดไม่
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมานาน แต่เนื่องจาก ไม่ปรากฏว่าได้มีการนาแบบพิมพ์
ดังกล่าวไปใช้ในทางทุจริต
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๗๘. ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุว่าได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ แต่บุคคลดังกล่าวได้บกพร่อง
ต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังโดยมิได้ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควรจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น การกระทาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความเจริญก้าวหน้าแก่ราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความอุตสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
โทษ ภาคทัณฑ์

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ฐาน “ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”
ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ไม่อุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

๗๙. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวินัยกานัน ผู้ใหญ่บ้านของที่ทาการปกครอง
จังหวัดได้รับหนังสือ ปกปิด ด่วนมาก เรื่องการสอบสวนความผิดทางวินัยกานันรายหนึ่ง แต่ไม่ได้เสนอหนังสือฉบับ
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาในเวลาอันสมควร แต่ได้เก็บเรื่องไว้เป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือน ๒๗ วัน
จนกระทั่งอาเภอได้มีหนังสือทวงถาม จึงได้นาเสนอผู้บังคับบัญชาโดยให้เหตุผลว่ามีงานที่รับผิดชอบมากและหลงลืม
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๐. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ได้มอบใบนาส่ง
พร้อมเอกสารประกาศประกวดราคาที่ต้องส่งไปรษณีย์ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งรับอาสาเป็นธุระดาเนินการให้แต่ก็มิได้
มีการส่งเอกสารประกวดราคาทางไปรษณีย์แต่อย่างใด
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๗ นายช่างโยธา ๗ และนายช่างเทคนิค ๕ เป็นคณะกรรมการ ตรวจ
การจ้างงานก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีต ได้ตรวจการจ้างและลงนามรับรองผลงาน การก่อสร้างว่าถูกต้อง
แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่าความยาวของคลองส่ งน้าแห่ งนี้ขาดหายไป ๘.๒๒ เมตร ต่อมาผู้รับจ้างได้
ดาเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องตามสัญญาแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๓ คน
๘๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในระยะทาง
๒,๖๐๐ เมตร วงเงิน ๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาก่อนยื่นซองประกวดราคาปรากฏว่า สานักงบประมาณได้ตัดลด
จานวนเงินเหลือ ๔,๙๒๐,๐๐๐ บาท และเนื้องานลงมาเหลือระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้มิได้
เสนอแนะผู้บังคับบัญชาให้ดาเนินการจัดทาเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมโดยระบุการปรับลดเนื้องานและแจ้ง
ให้หน่วยงานและผู้มาซื้อแบบทราบ แต่ทางราชการมิได้รับความเสียหายใด
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๒. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ สั่งให้เจ้าของที่ดินตัดต้นมะพร้าวและสิ่งกีดขวางอย่างอื่นออกเพื่อที่ตนจะได้ทา
การรังวัดโดยสะดวกทั้งที่สามารถทาการรังวัดวิธีอื่นได้โดยไม่ต้องตัดต้นมะพร้าวและสิ่งกีดขวางออก กรณีจึง
เป็นการกระทาที่เกินความจาเป็นและอาจทาให้เจ้าของที่ดินได้รับ ความเสียหาย
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๓. นายช่างรังวัด ๗ ได้เรียกเงินมัดจาซ้าจากราษฎรที่ไปติดต่อขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามหลักฐาน
น.ส. ๓ ก. จานวน ๒ แปลง ซึ่งนัดทาการรังวัดครั้งแรกและได้วางเงินมัดจารังวัดไว้แล้ว แปลงละ ๓,๐๐๐ บาท
แต่มีเหตุขัดข้องทาให้ช่างรังวัดไม่สามารถรังวัดที่ดินได้ เพราะต้นไม้ขึ้นรกมาก จึงได้เลื่อนการรังวัดไปและได้
กาหนดรังวัดตรวจสอบใหม่พร้อมเรียกเงินมัดจารังวัดอีกเป็นครั้งที่สอง โดยมิได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหลังใบ
นั ดรั งวัดครั้ งแรก หากเจ้ าหน้ าที่ผู้นี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวุฒิ ภาวะในฐานะหั วหน้าฝ่ายรังวัดก็จะ

๑๗

๑๘

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเรียกเก็บเงินมั ดจารังวัดไว้แล้วและจะไม่เกิดเหตุที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสี ยต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมที่ดิน
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๔. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ๕ ได้วิ่งออกจากห้องที่ทาการในขณะที่ผู้ต้องขังได้ก่อเหตุทาร้ายร่างกาย
และจับตัวเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน โดยนากุญแจห้องขังไปเก็บไว้ที่ห้องที่ทาการอีกห้องหนึ่ง และไม่กลับเข้าไป
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระงับเหตุแต่อย่างใด
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๕. เจ้าพนักงานพัสดุ ๕ มีหน้าที่จัดทาเอกสารประกอบสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องบริโภคส าหรับ
ผู้ป่วย จานวน ๓๘๕ รายการ แต่จัดทาและตรวจสอบเอกสารไม่รอบคอบเป็นเหตุให้ราคาต่อหน่วยของสินค้า
จานวน ๑๑๖ รายการ สูงกว่าราคาต่อหน่วยในใบเสนอราคาของผู้จะขาย ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
อนุมัติและเห็นชอบในราคาในการเปิดซองประกวดราคาแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตรวจพบขณะมีการ
เสนอสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวให้ลงนาม
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๖. พยาบาลวิชาชีพ ๕ ได้ทาแผลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งได้ติดท่อระบายน้าเลือด น้าหนองตาม
แพทย์สั่งแต่ไม่ได้ใช้เข็มกลัดหรือที่สาหรับยึดติดท่อระบายดังกล่าวเพื่อไม่ให้หลุดเข้าไปข้างในแผลตามมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน ทาให้ท่อระบายในแผลหลังผ่าตัดผลุบเข้าไปข้างในแผล และแพทย์ต้องให้ผู้ป่ วยดมยาสลบ
อีกครั้งเพื่อทาการผ่าตัดเอาท่อระบายออกมา
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๗. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ เป็นเจ้าหน้าที่ติดตามการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินโครงการ ก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกอาชีพ งบประมาณ ๓๓๖.๕๑๘ บาท พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุหรือ
ค่าจ้างเหมาต่อนายอาเภอทุกครั้งที่ออกติดตาม ปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ถูกแบบแปลน ซึ่งผู้นี้ได้
รายงานแล้วแต่ยังเบิกจ่ายเงินให้ทาให้ทางราชการเสียหายเป็นเงิน ๓๗,๖๘๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างชดใช้ให้แก่ทาง
ราชการแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๘๘. นั ก ทั ณ ฑวิ ท ยา ๓ จ านวน ๒ คน มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ๒ คน ออกท างานรดน้ าต้ น ไม้
ภายนอกทัณฑสถาน ได้บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการทางานของผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัดเป็นเหตุให้
ผู้ต้องขังทั้ง ๒ คน ลักลอบออกไปดื่มสุรา
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ คน
๘๙. บุคลากร ๕ และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุที่เป็น
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสี่ลิ้นชัก จานวน ๑๕ หลัง ว่าถูกต้องทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่ามีตู้เหล็กที่ตรวจรับไว้
จานวน ๑ หลัง ไม่มี มอก. ๖๓-๒๕๒๓ ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายสัญญา
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ คน
๙๐. เจ้ า พนั ก งานปกครอง ๖ และเจ้ า พนั ก งานปกครอง ๗ ในฐานะกรรมการตรวจรั บ งานจ้ า ง
ฝายน้ าล้ น คสล. กั้ น ล าห้ ว ยได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ตรวจรั บ งานจ้ า งไว้ ล่ ว งหน้ า โดยไม่ ไ ด้ อ อกไปตรวจสอบ
ความถูกต้องว่าเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาว่าจ้างหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าฝายน้าล้นที่สร้างเสร็จ
แล้วมีความกว้างน้อยกว่ากาหนด ๑ เมตร แต่ผู้รับจ้างได้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ฐาน “ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ( ประมาทเลินเล่อ คือ กระทา
โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในสถานการณ์ เช่นนั้น
จะต้ อ งมี โดยค านึ ง ถึ ง สถานะ หน้ า ของ บุ ค คล นั้ น เข้ า
ประกอบด้วย )

๙๑. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ ได้นาแบบพิมพ์ใบรับคาขอมีบัตรและใบแทนใบรับคาขอมีบัตร (บ.ป.๒)
ซึ่งเบิกจากเจ้าหน้าที่ จานวน ๑ ห่อ (๒๐ เล่ม) เก็บไว้ในรถยนต์ปิดล็อคกุญแจประตูรถยนต์โดยไม่มีผู้ดูแลเป็นเหตุ
ให้รถยนต์ถูกงัดแงะและแบบพิมพ์เอกสารดังกล่าวสูญหายไป
โทษ ภาคทัณฑ์
๙๒. นายช่างโยธา ๕ ได้ขับรถยนต์ของทางราชการขณะฝนกาลั งตกมาตามทางถนนพหลโยธิ นเพื่ อ
เดินทางกลับที่ทางานในเวลาเที่ยงคืนเศษ นายช่างผู้นี้ได้ขับขี่รถยนต์หลบรถยนต์คันอื่นเป็นเหตุให้รถยนต์ที่ตนขับ
มาเสียหลักเฉียวชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน เสาไฟสัญญาณจราจรและป้ายสัญญาณจราจรได้รับความเสียหาย
โทษ ภาคทัณฑ์
๙๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมรักษาแบบพิมพ์หนังสือรับรองการทาประโยชน์
แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยได้มอบลูกกุญแจซึ่งใช้เปิดตู้เหล็กที่เก็บ
แบบพิมพ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้ าที่ที่จะเบิ กแบบพิมพ์ไปทาการเปิดตู้เหล็กและลงบัญชี รับ-จ่าย แบบพิมพ์ที่ได้
นาออกไปด้วยตนเอง เป็นเหตุให้แบบพิมพ์หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓) จานวน ๒ คู่ฉบับ ได้สูญหายไป
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๙๔. พนักงานที่ดิน ๔ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการคัดเอกสารจากสารบบที่ดินและโฉนดที่ดิน
ของราษฎรรายหนึ่ง หลังจากดกเนินการแล้วเสร็จกลับนกเอาเอกสารดังกล่าวไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์ โดยมิได้ส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บให้เรียบร้อยจนเป็นเหตุให้สารบบและโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวสูญหาย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
ฐาน “ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๙ วรรคสอง กาหนดให้ “การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
๓. ความประมาทเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

๑๙

๒๐

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๙๕. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานการคลั ง ๘ ไม่ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการเก็ บ รั ก ษาธนบั ต รตั ว อย่ า ง
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ่ง ส่ ง มอบให้ ส านั ก งานคลั ง จัง หวั ดเก็ บ รัก ษาไว้เ ป็น เหตุ ให้ ธ นบัต รดั งกล่ าว
สูญหายไป ๕ ฉบับ และไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามระเบียบของ
ทางราชการ ทั้งยังปกปิดข้อเท็จจริงไว้ไม่ให้ผู้ใดทราบและนาธนบัตรตัวอย่างฉบับปลอมมาเคลือบพลาสติกแข็ง
และใส่กรอบไว้แน่นหนาอีกชั้นหนึ่ง เพื่ออาพรางมิให้ผู้อื่นมาตรวจสอบได้
โทษ ปลดออก
๙๖. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๓ ได้รังวัดออก น.ส. ๓ ก. จานวน ๖๖ แปลง ต่อมาจังหวัดได้มีคาสั่งให้เพิกถอน
น.ส. ๓ ก. จานวน ๓๑ ฉบับ เนื่องจากออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โทษ ปลดออก
๙๗. นายแพทย์ ๔ ขณะปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวรประจาวัน ได้ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอาคารหนักคนหนึ่งอย่างใกล้ชิด นายแพทย์ผู้นี้ได้สั่งการรักษาทางโทรศัพท์จากห้องพัก
แพทย์เวรไม่มาตรวจดูอาการของผู้ ป่วยด้วยตนเองทั้ง ๆ ที่พยาบาลได้รายงานอาการของผู้ป่วยให้ทราบถึง ๓
ครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา จากสาเหตุการตายของผู้ป่วยรายดังกล่าวแม้จะ
ฟังไม่ได้ว่าการตายเป็นผลโดยตรงจากการที่นายแพทย์ผู้นี้ไม่ได้มาให้การรักษาด้วยตนเองก็ตาม แต่ การกระทา
ดังกล่าวเป็นการสียภาพพจน์และชื่อเสียงของทางราชการในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างร้ายแรง
โทษ ให้ออก
ฐาน “ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล”
ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรั ฐบาลโดยไม่ให้เสียหาย
แก่ราชการ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
๓. เกิดความเสียหายแก่ราชการ

๙๗. เสมียนตราอาเภอได้จัดเอกสารรายงานขอซื้อบันทึกตกลงราคาการซื้อขาย ใบส่งมอบ ใบตรวจรับ
พัสดุและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขึ้นพร้อมกันเป็น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่
จะสามารถดาเนินการตกลงราคาไปก่อนได้ตามระเบียบ
โทษ ภาคทัณฑ์
๙๘. ช่างรังวัด ๔ ได้รับฝากเงินค่าธรรมเนียมจากราษฎรรายหนึ่ง ในกรณีได้ไปยื่นคาขอและรับรอง
เอกสาร จานวน ๑,๒๐๐ บาท แล้วนาไปออกใบเสร็จรับเงินแทนอันเป็นการฝ่าฝืนและประพฤติตนสวนทาง
ต่อนโยบายของกรมที่ดินที่ได้วางไว้
โทษ ภาคทัณฑ์

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๙๙. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้วางหลักเกณฑ์และสั่งให้ผู้มาติดต่อกับสานักงานที่ดิน ว่าต้องลงในสมุด
คิวตามลาดับในแต่ละวันอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางของทางราชการ แต่การกระทาดังกล่าวเป็นการ
พยายามแก้ปัญหา เนื่องจากอัตรากาลังไม่เพียงพอและมีเจตนาที่จะให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท ๗ ได้ให้ความเห็นชอบในการเปิดซองประกวดราคาก่อนเวลา
ที่กาหนดไว้และได้ร่วมกับกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเวลา
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๑. เจ้ า พนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ๕ ได้ ล งนามในฐานะผู้ สั่ ง จ่ า ยเช็ ค จ านวน ๓๖๙,๖๓๕ บาท
ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่สหกรณ์โคนมผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่าเช็คที่
ลงนามไม่ได้ระบุชื่อสหกรณ์โคนม ไม่มีการขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก แต่เป็นเช็คระบุว่า
จ่าย “สด” โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ทุจริตยักยอกนาเช็คดังกล่าวไปเบิกเงิน
ไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่ภายหลังได้ดาเนินการให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ผู้นี้นาเงินที่ทุจริตไปชดใช้คืน
ให้แก่สหกรณ์โคนมแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๒. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานพั ฒ นาชนบท ๘ เป็ น ผู้ ล งนามในหนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ า งด าเนิ น การ
ซ่ อ มแซมแก้ ไ ขทางที่ ช ารุ ด เสี ย หายตามสั ญ ญาจ้ า งเป็ น จ านวนถึ ง ๘ ครั้ ง เป็ น ระยะเวลา ๑ ปี ๕ เดื อ น
แต่ผู้ รั บ จ้ างก็ยั งเพิกเฉย โดยมิได้ร ายงานให้ ผู้ ว่าจ้างทราบอัน อาจทาให้ เ กิด ความเสี ยหายแก่ ทางราชการ
ทาให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๓. วิศวกรโยธา ๗ รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนโดยใช้แรงงานเป็นหลัก รวม ๖ สาย ได้ร่วมรู้
เห็นกับเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖ ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างถนนดังกล่าวจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นเท็จโดยไม่มีการจ้างแรงงานจริง และได้เบิกเงินไปเป็นจานวน ๙๗๒,๓๐๐ บาท
และนาเงินจานวนดังกล่าวไปจ้างผู้ขายวัสดุ เพื่อนาเครื่องจักรกลมาทาการก่อสร้างแทนแรงงานคน แต่การ
ดาเนินการดังกล่าวมีเหตุผล เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนแรงงาน เพราะอัตรา
ค่าจ้างที่ทางราชการกาหนดเป็นอัตราที่ต่าเกินไป อีกทั้งการก่อสร้างบางจุดไม่สามารถใช้แรงงานคนได้ เป็นการ
กระทาไปโดยมีเจตนาเพื่อผลสาเร็จของงานเป็นหลัก มิได้กระทาไปเพื่อเจตนาจะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้
ประโยชน์ที่มิควรได้แต่ประการใด เพียงแต่ไม่รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาอนุมัติ
ก่อน กลับดาเนินการดังกล่าวไปโดยพลการ
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ คน
๑๐๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน ๖ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีอานาจลงนามเป็น
ผู้เบิกเงินสารอง ได้ลงนามเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน ๒๗.๓๐๐ บาท โดยมิได้
ตรวจสอบให้ครบถ้วนว่าการดาเนินการและเอกสารประกอบการขอเบิกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบหรือไม่
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๐๕. เจ้าหน้าที่ขนส่ง ๕ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทดสอบขับรถ (กรรมการสารอง) ได้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการทดสอบขั บ รถเป็ น บางครั้ ง และได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการทดสอบขั บ รถเพี ย งคนเดี ย ว
ส่วนคณะกรรมการผู้อื่นได้แต่ร่วมลงนามกากับผลการทดสอบขับรถเท่านั้น ในการทดสอบขับรถจักรยานยนต์
นั้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้ใช้เพียงการสังเกตว่าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถขับรถจักรยานยนต์ จากจุดจอดรถไปยังจุด

๒๑

๒๒

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ทดสอบเป็นระยะทางประมาณ ๕๐ เมตรได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้ว ยการ
ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๖. เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข ๖ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ไม่ได้จัดทาระบบบัญชีและ
ทะเบียนทางการเงินทุกวันทาการและให้เป็นปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้การบันทึกการรับเงิน ในสมุดเงินสดผิดพลาด
รวมทั้งได้จัดเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักโต๊ะทางานของตนในที่ทางานโดยไม่จัดหาตู้นิรภัยจัดเก็บบางครั้งหรือบางวันเก็บ
เงินสดไว้เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยไม่นาไปฝากธนาคารตลอดจนว่างเว้นการนาสมุดเงินฝากธนาคาร
ไปปรับดอกเบี้ยทาให้ยอดเงินในสมุดฝากเงิน กับสมุดเงินสดไม่สัมพันธ์กัน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ นาวัสดุที่รื้อถอนและดินไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
โดยไม่ดาเนินการขออนุญาตตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๘. นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ๘ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการในชุ ด คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน ๓๕๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ได้อาศัยโอกาสที่
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งดังกล่าวทาการแก้ไขรายละเอียด แนบท้ายประกาศประกวด
ราคาการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อให้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมขึ้นอีก จานวน ๓ โปรแกรม
อันเป็นการกระทาโดยพลการและไม่ได้รายงานตามขั้นตอน เพื่อขออนุญาตต่ อผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วน
ราชการทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงก่อน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐๙. เจ้ าหน้ าที่บั น ทึกข้อมูล ๔ ไม่จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานส่งสานักงานอัยการเขตล่าช้าไม่ตรงตามกาหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งทางราชการได้
ดาเนินการเร่งรัดและว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็มิได้ปรับปรุงแก้ไขแต่ยังไม่เป็นผลถึงกับ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๑๐. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๔ ได้ขออนุญาตหัวหน้าสถานีอนามัยนารถยนต์ของทางราชการ
ไปราชการ ระหว่างทางได้ขับรถยนต์ชนสุนัข กันชนได้รับความเสียหายจึงนารถยนต์ ไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถยนต์
และนัดรับรถยนต์ในเช้าวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. แต่เวลา ดังกล่าวทางร้านยังไม่เปิด จนกระทั่งเวลา
๐๘.๐๐ น. ได้รับแจ้งว่ารถยนต์ของทางราชการถูกเจ้าหน้าที่ตารวจยึดไว้ พร้อมจับกุมตัวเจ้าของร้านซ่อ ม
รถยนต์กับพวกไว้ที่สถานีตารวจเพราะเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์อ้างว่าได้ยืมรถยนต์คันดังกล่าวมาจากเจ้าหน้าที่ผู้
นี้ จากการสอบสวนไม่ป รากฏว่าเจ้ าหน้าที่ผู้ นี้เคยเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ประกอบกับรถยนต์คันดังกล่ าว
มีร่องรอยการชนจริงจึงเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาของเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์จริง แต่กรณี
เป็นการซ่อมรถยนต์ราชการโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๑๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๔ มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการได้ปล่อยให้ญาติ
ของสามีนารถจักรยานยนต์ของทางราชการออกไปใช้ส่วนตัว หลังจากนั้นได้ลักรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไป
ต่อมาผู้ลักรถจักรยานยนต์ถูกจับกุมแต่ไม่สามารถนารถจักรยานยนต์ มาคืนแก่ทางราชการได้ เจ้าหน้าที่ ผู้นี้จึง
จัดซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ชดใช้ให้แก่ทางราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
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๑๑๒. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานสาธารณสุ ข ๖ และเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ๓ ได้ ร วบรวม
เงินส่วนตัวและนาไปซื้อยานอกบัญชียาหลัก จานวน ๑๕ รายการ มาฉีดให้บริการแก่ผู้ป่วยบนสถานีอนามัย
โดยคิดค่าบริการครั้งละ ๓๐ บาท แล้วนาเงินที่ได้ไปใช้จ่ายเป็นค่าสวัสดิการ เจ้าหน้าที่และพัฒนาสถานีอนามัย
เพราะว่าสถานีอนามัยตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและอยู่ในท้องที่ กันดาร ชาวบ้านมีความประสงค์ที่จะ
ได้รับบริการเหมือนโรงพยาบาลอื่น จึง ได้จัดบริการขึ้นและแจ้ งให้ผู้ต้องการฉีดยาทราบทุกครั้งว่าเป็นยานอก
บัญชียาที่เบิกไม่ได้
โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๑๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ นาเอกสารเรื่องการพัฒนาบุคลากรเข้าไปในห้องสอบในการ
สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับ ๖ ในวิชาความรู้ ความสามารถทั่ว ไป
ซึ่งพยานบุคคลที่เข้าสอบ ให้การสอดคล้องต้องกันว่ากระดาษดังกล่าวตกอยู่ใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่ผู้นี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นี้
ได้หยิบขึ้นมาและเรียกกรรมการคุมสอบแต่กรรมการคุมสอบไม่เ ห็น จึงวางกระดาษไว้บนโต๊ะแล้วทาข้อสอบ
ต่อไปจนกรรมการคุมสอบตรวจพบและเมื่อพิจารณาคาตอบของผู้ นี้กับ เอกสารดังกล่าว สามารถนาไปใช้
ประยุกต์ในการทาข้อสอบได้ แต่เนื้อหาของคาตอบของเจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นการตอบเท่าที่จาได้บางส่วนมากกว่าจะ
เป็นการคัดลอกหรือดัดแปลงจากเอกสาร ดังกล่าว จึงเชื่อว่าไม่ได้คัดลอกข้อความในเอกสาร
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๑๔. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาท้องที่ซึ่งตามนโยบายและหนังสือสั่งการ
ของทางราชการได้กาหนดไว้ว่า การก่อสร้างจะต้องเป็นการก่อสร้างโดยวิธีจัดทาเอง ด้วยแรงงานราษฎร
ตลอดจนใช้วัสดุและก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐาน ซึ่งระบุไว้ในคู่ มือ ปรากฏว่าการดาเนินการตามโครงการ
ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและหนังสือสั่งการของทางราชการ คือบางโครงการมีการจ้างแรงงานจากราษฎร
หมู่บ้านอื่นมาดาเนินการก่อสร้าง ทั้ง ๆ ที่แรงงานราษฎรของหมู่บ้านที่ก่อสร้างฝายประชาอาสาพร้อมที่ จะให้
ความร่วมมือในการก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้รับการร้องขอและแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านว่าตนจะมาดาเนินการให้เองโดย
ไม่ให้มาเกี่ยวข้องด้วย รวมทั้ง นาเครื่องจักรกลมาดาเนินการแทนการใช้แรงงานจากราษฎร ส่วนบางโครงการที่
ราษฎรได้มีส่วนร่วม วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างโครงการดังกล่ าวไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดการเอาใจใส่และ
ติดตามดูแลการส่ งมอบอุปกรณ์ ท าให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า หยุดชะงักบ่อยครั้ง เสี ยเวลาการ
ประกอบอาชีพของราษฎรที่ได้สละแรงงาน แรงกายมาจัดทาฝ่ายประชาอาสาโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ยังปกปิด
การประกาศประมูลงานของทางราชการ ซึ่งเป็น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔๑ (๑) โดยไม่ปรากฏหลักฐานการดาเนินการ เช่น หนังสือนาส่งประกาศ หลักฐานการนาส่ง
ทางไปรษณีย์ หลักฐานการส่งประกาศทางไปรษณีย์ตามระเบียบ หลักฐานการลงชื่อรับประกาศสอบราคาของ
ผู้รับ หรือบัญชีแจกจ่ายใด ๆ ซึ่งหากไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๑๕. นายอาเภอได้อนุมัติและลงนามออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ราษฎรรายหนึ่งโดย น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมี
เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม ๔๑-๒.๙๐ ไร่ โดยมิได้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๑๖. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ มีหน้าที่จ่ายเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท อดีตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วรายหนึ่ง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้หักเงินเพื่อชาระหนี้เงินกู้สามัญของอดีตเจ้าหน้าที่
ราชทั ณฑ์ ผู้ นี้ จ านวน ๘๖,๔๐๐ บาทตามเวลาที่ ก าหนดและจ่ ายเงิ น ค่ าซื้ อผ้ าเจ้ าหน้ าที่ ระดั บ ๑ จ านวน
๑,๒๐๐ บาท ล่าช้า
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน

๒๓

๒๔
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๑๑๗. นายช่างรังวัด ๕ ได้ออกไปทาการรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก)
ของผู้ขอรายหนึ่ง ทั้งที่ยังมิได้มีการยื่นคาร้องขอรังวัดตามระเบียบของทางราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๑๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ ยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายเพื่อจะเดินทางไปราชการ ต่างจังหวัด
แล้วของดการเดินทาง เพราะราษฎรเดินขบวนประท้วงและปิดกั้นถนนก่อนและในวันที่จะออกเดินทางไป
ราชการ แล้วไม่คืนเงินยืมล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาและไม่ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๑๙. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖ ได้เซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้างคลองส่งน้าสถานีสูบน้างวดสุดท้าย
ให้แก่ผู้รับเหมา โดยมอบเช็คให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิในการรับเงินและไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้รับเหมาดังกล่าว
มาประกอบแต่อย่างใด
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๒๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๖ ได้คืนหลักประกันสัญญาซึ่งเป็นหนังสือค้าประกันของธนาคารใน
วงเงิน ๑,๐๑๒,๖๙๗ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางไปก่อนข้อผูกพันตามสัญญา กล่าวคือ
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยจะต้องมีภาระในความรับผิด ในความชารุดบกพร่องภายในกาหนด ๒ ปี
แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้เข้าใจผิดในเรื่องกาหนดเวลาและระเบียบ ปฏิบัติ จึงได้คืนหลั กประกันให้ผู้รับจ้างไป ก่อนครบ
กาหนด ๒ ปีเป็นเวลา ๑๕ วัน โดยมิได้รายงานหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๔ (๒) เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๒๑. นายอาเภอ ไม่ตรวจตาสอดส่องดูแลสถานบริการมิให้มีผู้มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปีเข้าไปใช้บริการ
สถานบริ การตามนโยบายจั ดระเบี ย บสั ง คมของรัฐ บาล และเมื่อรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยและ
เจ้าหน้าที่ตารวจกองปราบเข้าไปตรวจสถานบริการแห่งหนึ่งพบว่ ามีสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการ
โดยปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการจานวนมาก
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๒๒. พัฒนาการอาเภอ ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็น
เหตุให้ เจ้ าหน้ า ที่ผู้ นี้ เบี ย ดบั งเงิน ส่ ง ใช้ คืนตามโครงการแก้ไ ขปัญ หาความยากจนไปเป็น ประโยชน์ส่ ว นตั ว
รวม ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๒๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุ ข ๖ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจาหน่ายบัตรประกันสุ ขภาพ
แก่ป ระชาชนในเขตรั บผิ ดชอบของตน แต่ได้ปฏิเสธการจาหน่ายบัตรประกันสุ ขภาพแก่ประชาชน ในเขต
รับผิดชอบ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีแผนงานโครงการที่ต้องเร่งปฏิบัติเป็นจานวนมาก เป็นเหตุให้
ประชาชนในเขตรับผิดชอบต้องไปซื้อบัตรประกันสุขภาพจากที่อื่น
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๒๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้จัดทาแบบรายงานการจัดซื้อวัสดุตามเอกสาร ใบส่งของที่ได้
ขอรับจากร้านค้าผู้ขายวัสดุ โดยอ้างว่าใช้ทดแทนใบส่งของเดิมที่สูญหาย และให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงลายมือชื่อในแบบรายงานขอซื้อที่จัดทาขึ้นในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งทาแบบบันทึก การตรวจรับพัสดุ โดย
มิได้มีการตรวจดูสิ่งของและได้ใช้เอกสารดังกล่าว ประกอบในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าตามใบส่งของ ซึ่งเป็น
การเบิกจ่ายซ้าซ้อน แต่ภายหลังร้านค้าได้คืนเงินดังกล่าวและได้นาเงินส่งคืนคลังแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
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๑๒๕. นั กพั ฒ นาชุม ชน ๕ มีห น้า ที่ค วบคุม การบริห ารงบประมาณโครงการและจัดซื้อ พัส ดุ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามข้อบังคับงบประมาณ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กาหนดไว้
แต่ได้ลงนามในฎีกาที่เจ้าหน้าที่เสนอมาเพื่อเบิกเงินตัดปีงบประมาณ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า ผู้รับจ้างยังทางานไม่แล้ว
เสร็จโดยยังไม่ได้ทาตอหม้ออีก ๑ ต้น และยังไม่ได้ติดตั้งมอเตอร์และเครื่องสูบน้า แต่หลังจากมีการร้องเรียน
แล้วได้มีการทาตอหม้อและติดตั้งมอเตอร์และเครื่องสู บน้าจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๑๒๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนการค้า ๗ ได้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
ในนามของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยไม่ ไ ด้ ดู ห ลั ก ฐานใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของเจ้ า หนี้ ก่ อ นเขี ย นเช็ ค เป็ น เหตุ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชานาเงินไปใช้ และเมื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับ บัญชานาเงินของทางราชการไปหมุนใช้ส่วนตัว ก็มิได้
ดาเนินการยับยั้งหรือดาเนินการทางวินัยเสียแต่แรก และในกรณีเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ก็มิได้ขีดคร่อม
เช็คหรือขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
๑๒๗. ช่างรั งวัด ๒ ได้ขออนุ ญาตเป็นลายลั กษณ์อักษรต่อผู้ บังคับบัญชาเพื่อนาเอกสาระส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานออกไปปฏิบัติงานที่บ้านพัก แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสาร
สาคัญดังกล่าว เป็นเหตุให้เอกสารดังกล่าวนั้นถูกบุคคลอื่นนาไปเผาทาลายสูญหาย
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๑๒๘. เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี ๕ ต้ อ งการเปลี่ ย นสายงานเป็ น พั ฒ นาการ จึ ง แกล้ ง ท าให้
งานบกพร่อง เช่น ไม่เสนอหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานทางราชการ ไม่หักหรือเก็บเงิน ค่าเช่าซื้อ
รถจั ก รยานยนต์ อี ก จ านวน ๑๒ คน รวมเป็ น เงิ น ๑๓๓,๑๐๐ บาท จนทางราชการทวงถาม จึ ง ได้ อ อก
ใบเสร็จรับเงินและนาเงินส่ งคลั งจังหวัดในวันรุ่งขึ้น รวมทั้งเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือส่ งคืน ทางราชการจน
ครบถ้วนแล้ว
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๑๒๙. บุคลากรในสังกัดโรงเรียนไม่ได้สแกนลายนิ้ วมือ เข้า – ออก ซึ่งตามระเบียบจะต้องรายงาน
สาเหตุการไม่สแกนนิ้วมือตามแบบ ๑ ให้ทันภายในกาหนดเวลา แต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ราบงานสาเหตุการไม่
สแกนนิ้วมือตามแบบ ๑ ให้ทันภายในกาหนดแต่อย่างใด
ผลการดาเนินการทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน

ฐาน “จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ มติ ค.ร.ม. และ
นโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ วรรคสอง กาหนดให้ “ การปฏิบัติห น้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางรัฐบาล อั นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ

๒๕

๒๖
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๒. จงใจไม่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๑๓๐. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ที่ทาการปกครองอาเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้เพิ่มชื่อบุคคล ไม่ทราบ
สัญชาติให้ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน (ท.ร.๑๔) จานวน ๔ ราย อันเป็นการจงใจ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ สานักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขา พ.ศ. ๒๕๓๕
โทษ ปลดออก
๑๓๑. พั ฒ นาการจั ง หวั ด ในฐานะประธานกรรมการกองทุ น ไม่ ค วบคุ ม การมาปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ประสานงานโครงการและปล่อยปละละเลย เป็นเหตุให้ผู้ประสานงานปลอมลายมือชื่อผู้มีอานาจ เบิกเงินจาก
บัญชีโครงการไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวเกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อพบข้อบกพรองแล้วกลับเพิกเฉยไม่
รายงานหรียดาเนินการใด ครั้นเมื่อถูกทวงถามก็รายงานโดยตบแต่งบัญชีแบบรายงานาเพื่อให้รู้ว่ามีการถอนเงิน
ออกมาโดยไม่ถูกต้อง อีกทั้งเมื่อถูกเร่งรัดกแสร้งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น แล้วยกเล็กใน
ภายหลัง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ลงนามอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบ ควบคุมเอกสารเบิกเงินที่ผู้ประสานงานฯ ผู้นี้
ได้ปลอมแปลงขึ้น รวมทั้งนาหลักฐานที่เคยเบิกจ่าย ให้แก่ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งมาเบิกซ้าให้อีกแห่งหนึ่ง
โทษ ปลดออก
๑๓๒. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด ได้ขับรถยนต์ตู้ซึ่งเป็นรถยนต์ของทางราชการไปใช้ธุรกิจส่วนตัว
เพียงลาพัง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และเกิดอุบัติเหตุทาให้รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้และได้เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
ไปราชการรวม ๗ วัน เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท ไปโดยไม่มีสิทธิ
โทษ ปลดออก
๑๓๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ ๗ ได้นาเงินจากตู้นิรภัยสานักงานในส่วนของกองทุนเงิน
ทดแทน จานวน ๑๐,๕๐๐ บาท ออกไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนอีกทั้งยังลงนามสั่งจ่ายเช็คธนาคารของกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จานวน ๔ ฉบับ โดยไม่ได้กรอกข้อความใดลงในเช็คดังกล่าว เป็นเหตุให้มี
ผู้นาเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินและนาเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
โทษ ปลดออก
๑๓๔. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งได้กระทาผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ปลดออก
๑๓๕. ข้าราชการคองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่ง เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนักบริหารงานคลัง ๖
กระทาความผิดวินัย กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาข้าราชการรายดังกล่าว กับพวก กระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทาการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลอื่น
เป็นผู้มีสิทธิเข้าทาสัญญาในโครงการจักซื้อถุงสาหรับใส่เครื่องอุปโภค - บริโภค โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสพนวนการไต่

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าการกระทาของข้าราชการรายดังกล่าว มีมูลความผิดวิ นัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่าง้รายแรง
โทษ ปลดออก
ฐาน “ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ”
ข้อ๑๑ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย
๒. ไม่ ป้ อ งกั น ภั ย นตรายซึ่ ง จะบั ง เกิ ด แก่ ป ระเทศชาติ จ นเต็ ม
ความสามารถ
บทบัญญัติมาตรานี้ บัญญัติให้ บุลลากรในสังกัดต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษในการปฏิบัติ ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว นอกเหนือจากหน้าที่ราชการตามปกติ
- สาหรับกรณีตัวอย่างของการกระทาผิดวินัยตามข้อนี้ ยังตรวจสอบไม่พบการกระทาผิด
ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ”
ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งกาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทาง
ราชการ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีความลับของทางราชการ
๒. นาความลับของทางราชการไปเปิดเผย

๑๓๖. บุคลากร ๘ ว ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ตามมติ อ.ก.ค. จั งหวัดได้เปิดเผยรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลื อ กตาแหน่ง อาจารย์ ใ หญ่
ก่อนเสนอผู้มีอานาจ ลงนามประกาศผลการคัดเลือก และในการนี้ก็ได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ผิดพลาด ลดลงไปจากจานวน ๓๖ ราย เป็นจานวน ๒๒ ราย
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๓๗. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๕ เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารลับและเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารลับของศูนย์ฯ ได้นาเอกสารการร้องเรียนไปให้สามีซึ่งผู้ถูกร้องเรียนกล่าวโทษ เรื่องพฤติการณ์
ของข้าราชการในการล่าสัตว์หวงห้าม (ช้าง) ทราบ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๓๘. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๔ ได้เปิดเผยความลับและสาเนาเอกสารลับของทางราชการ ที่เป็นชื่อบุคคล
ไปให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และเมื่อผู้บังคับบัญชาเรียกมาสอบถาม ก็ได้ให้ถ้อยคาปกปิดข้อเท็จจริง

๒๗

๒๘

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๑๒ วรรคสอง กาหนดให้ “การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการ อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยร้ายแรง
๑. มีความลับของทางราชการ
๒. นาความลับของทางราชการไปเปิดเผย
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

- สำหรับกรณีตวั อย่ำงของกำรกระทำผิดวินยั ตำมข้ อนี ้ ยังตรวจสอบไม่พบกำรกระทำผิด

ฐาน “ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา”
ข้ อ ๑๓ วรรคหนึ่ ง ก าหนดให้ “ ข้ าราชการองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดต้ องปฏิบั ติ ตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหารแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
หรือเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และ
เมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตาม ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
๒. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ
๓. เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว

๑๓๙. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไปโดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการ
รวม ๙ วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเตรียมการเลือกตั้ง สส .และมีประชาชนมาติ ดต่อขอรับบริการงาน
บัตรและทะเบีย นเป็นจานวนมาก ทุกวัน อีกทั้ง นี้ นายอาเภอผู้บังคับบัญชาได้มีหนังสือเวียนให้ข้าราชการ
ฝ่ายปกครองทุกคนมาปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๐. นักประชาสัมพันธ์ ๔ ขาดราชการไป รวม ๖ วัน ทั้งที่ทราบว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลา
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๑. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งไปตรวจราชการ เกี่ยวกับ
การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. และให้แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทาบัตรประจาตัวประชาชน โดยให้แยกโต๊ะ
รับคาร้องขอมีบัตรออกเป็น ๒ โต๊ะ โต๊ะแรกเป็นงานที่ปฏิบัติได้ทันทีไม่ต้องรอ โต๊ะที่สองเป็นงานที่ต้องใช้เวลา

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ในการสอบสวนหรือต้องมีผู้มารับรองและนายอาเภอได้มีบันทึกสังการให้จัดระบบการรับคาขอมีบัตรตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งการ ต่อมาพบว่าไม่ปฏิบัติตามที่ได้สั่งการไว้ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ไ ปขอรับบริการทาบัตร
ประจาตัวประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและล่าช้า
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๒. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ ได้รับทราบคาสั่งให้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบในการ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดส่วนราชการหนึ่ง แต่กลับไม่ไปปฏิ บัติหน้าที่
ควบคุ ม การสอบในวั น ดั ง กล่ า ว โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรและไม่ แ จ้ ง ให้ ฝ่ า ยวางแผนอั ต ราก าลั ง หรื อ
ผู้บังคับบัญชาทราบเหตุขัดข้องเพื่อจะได้มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๓. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๖ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาแรงงาน ในลักษณะ
เป็นตัวแทนนายหน้าโครงการสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณบ้านพักพัฒนาการอันเป็น การไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๔๔. เจ้ าหน้ าที่ธุร การ ๔ น าสิ นค้าอุปโภคและบริโ ภคจากร้านค้าภายนอกเข้ามาจาหน่ ายให้ แก่
เจ้าหน้าที่ที่ทางานอยู่ด้วยกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้เคยมีคาสั่งกาชับสั่งห้ามเจ้าหน้าที่นาสินค้าเข้ามาจาหน่าย
ภายในอาคาร และเคยเรียกเจ้าหน้าที่ผู้นี้มาว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแล้วก็ยังไม่เข็ดหลาบ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๔๕. ช่างรังวัด ๔ สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูนไม่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และ
มิได้มอบหมายหรือแลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่น
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๖. ช่างรังวัด ๔ เข้ามาพักอาศัยหลับนอนในกรมโดยไม่มีหน้าที่ซึ่งผู้บังคับบัญชาเคยสั่งห้ามและว่า
กล่าวตักเตือนเป็นหนังสือในกรณีดังกล่าวแล้วแต่กลับฝ่าฝืนคาสั่งของผู้บังคับบัญชาในเรื่องดังกล่าวอีก กับทั้งได้
ใช้วาจาหยาบคายไม่สุภาพต่อพนักงานรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นสุภาพสตรีอีกด้วย
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๗. วิศวกรโยธา ๖ ไม่ได้ออกแบบแปลนพร้อมประมาณค่าก่อสร้างร่องระบายน้าและตระแกรง
เหล็ ก ส าหรั บ ปิ ดทับร่ องระบายน้าบริเวณโรงช้างรอบพระราชฐานชั้นนอก พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ให้ครบถ้วนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๘. วิศวกรโยธา ๕ ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรปรากฏว่าก่อนวันที่จะอยู่เวร ได้ป่วยกะทันหันมีอาการ
ท้องเสีย อาเจียน เมื่อถึงกาหนดจะต้องอยู่เวรมิได้มาอยู่เวรและมิได้แจ้งห้องเวรทราบกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมา
แจ้งห้องเวร พบว่าได้มีการรายงานการขาดเวรแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔๙. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า ๖ ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
โดยไม่แสดงเหตุผล เมื่อผู้อานวยการกองมีคาสั่งโดยตรงให้ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ ก็ไม่ยอมรับ ทราบคาสั่งนั้น
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๕๐. นายแพทย์ ๔ หลังจากที่โรงพยาบาล มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งแพทย์ด้วย
ทุกคนในโรงพยาบาลมาเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. และเมื่อเซ็นชื่อแล้วต้องอยู่ปฏิบัติงาน

๒๙

๓๐

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ภายในโรงพยาบาลโดยแพทย์ให้เริ่มตรวจคนไข้ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ก่อนที่จะ
ตรวจคนไข้ แพทย์ทุกคนต้องมาพบปะหารือกันเกี่ยวกับการตรวจคนไข้ประจาวันที่ห้องพักแพทย์ ปรากฏว่าเมื่อ
นายแพทย์ผู้นี้ได้เซ็นชื่อในสมุดลงเวลาทางานแล้วได้ออกไปรักษาคนไข้ที่คลีนิคส่วนตัวในช่วงเวลา ๐๘.๓๐๐๙.๐๐ น. เกือบเป็นประจา
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๕๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลื อกตั้งกานัน ตามคาสั่ ง
อาเภอ แต่ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งดังกล่าว
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๕๒. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้รับคาสั่งจากนายอาเภอหนองบัวระเหวให้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการข่าว แต่ไม่ได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๕๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ หลีกเลี่ยงการเซ็นชื่อรับทราบ(ทั้งที่สามารถเซ็นชื่อรับทราบ
คาสั่งได้) คาสั่งจังหวัด เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการด้วยการลาป่วยติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง รวม ๘ ครั้ง
เป็นเวลา ๓๘ วันทาการหลังจากที่ได้รับคาสั่งโดยไม่แจ้งที่อยู่ที่แท้จริงลงในใบลาป่วย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๕๔. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๓ ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปทาธุระส่วนตัว แต่ผู้บังคับบัญชาไม่
อนุญาต และสั่งให้รอเข้าร่วมประชุมพัฒนากรประจาเดือน แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่รอและออกไปทาธุระส่วนตัว
หลังจากนั้นก็ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก ๙ วัน เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ก็ไม่ยื่นใบลาตามระเบียบ
ของทางราชการ นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ขาดราชการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังไม่มาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๕๕. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้ทาการจดทะเบียนขายที่ดิน รวม ๘ โฉนด ซึ่งมีราคาประเมินทุนทรัพย์
จานวน ๑๑,๒๙๓,๐๐๐ บาท เกินอานาจหน้าที่ อีกทั้งไม่ได้เสนอหนังสือมอบอานาจให้ผู้มีอานาจสั่งการ และทา
การประเมินราคาทรัพย์สินด้วยตนเองโดยไม่มีอานาจ ทั้งที่ในวันดังกล่าวผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือขึ้นไป
ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานที่ดิน
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๑๓ วรรคสอง กาหนดให้ “การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยร้ายแรง
๑. มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
๒. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ
๓. เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
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๕. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๑๕๖. เจ้ าพนั กงานปกครอง ๕ จังหวัดส่ งให้ เจ้าหน้าที่ผู้ นี้ไปประจาที่ศาลากลางจังหวัด เพราะมี
พฤติ ก ารณ์ ฝึ ก ใฝ่ ห รื อ กระท าการช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุน ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ พรรคการเมื อ ง จนกว่ า
การเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้มิได้ไปประจาที่ศาลากลางจังหวัดตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด
ต่อมาจังหวัดได้รับรายงานจากอาเภอว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ขาดราชการไปรวมระยะเวลา ขาดราชการ ๓๖ วัน
ติดต่อกัน และไม่กลับมาอีกเลย ซึ่งอาเภอได้พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้นี้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
โทษ ไล่ออก
๑๕๗. เจ้าหน้าธุรการ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของจังหวัด ที่สั่งให้ย้ายไปดรงตาแหน่งเจ้าหน้าธุรการ
ณ สานักงานเกษตรแห่งอื่น ภานใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง โดยยกเอาความบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ของคาสั่งว่าเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทาให้สานักงานเกษตรที่ข้ าราชการผู้นี้จะต้องย้ายไปขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและข้าราชการผู้อื่นต้องรับภาระงานแทน ทาให้เสียระบบการปกครองบังคับบัญชาก่อให้เกิดความ
เสียหายในการบริหารราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ให้ออก
ฐาน “กระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน”
ข้อ.๑๔ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทา
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ชั่วครั้งคราว”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข้อยกเว้น กรณีที่การปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
แต่ ไ ม่ เ ป็ น ความผิ ด วินั ย ตามข้ อ นี้ จ ะต้ อ งเข้ า ลั ก ษณะกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
- ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา
- ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว

๑๕๘. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ รับหนังสือร้องเรียนเรื่องขอถอดเครื่องพันธนาการจากผู้ต้องขัง แล้ว
จัดส่งไปกรมราชทัณฑ์ โดยไม่ผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย แต่ไม่ปรากฏว่าได้กระทาไปโดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๕๙. ช่างรังวัด ๔ ได้รับคาขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม จานวน ๖ แปลง ซึ่งผู้ขอแบ่งแยกไม่มี
สิทธิในที่ดิน และจนหน้าที่ดังกล่าวได้กระทาการดังนี้ (๑)เรียกเก็บเงินมัดจารังวัดและออกใบเสร็จรับเงินค่า
มัด จ ารัง วัด โดยตนเองไม่ม ีห น้า ที ่ (๒)ไม่เ สนอเรื ่อ งราวให้เ จ้า หน้า ที ่บ ริห ารงานที ่ด ิน อ า เภอซึ ่ง เป็น
ผู้บังคับ บัญชาพิจารณาสั่งการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (๓)ในการรังวัดที่ดินแต่ล ะแปลงได้กาหนดวันทาการ
รังวัดมากเกินความจาเป็น
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน

๓๑

๓๒
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ฐาน “รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”
ข้ อ ๑๕ วรรคหนึ่ ง ก าหนดให้ “ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ต้ อ งไม่ ร ายงานเท็ จต่อ
ผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๒. การรายงานดังกล่าวนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็น
การปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรที่จะต้องรายงานให้ทราบด้วย

๑๖๐. สรรพากรอาเภอ ๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการขุดลอกขยายล าห้ วย
ร่วมกับข้าราชการกรมอื่นอีก ๒ คน ได้รายงานผลการตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จแล้ว มี
ปริ มาณงานถูกต้องตามโครงการ แต่ความเป็นจริงปรากฏว่าผลงานโครงการขาดหายไปบางส่วน แต่การ
รายงานดังกล่าวไม่ใช่สาเหตุโดยตรงให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับจ้าง
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๖๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕ ได้กระทาผิดวินัยในเรื่องดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
- ไม่รายงานให้จังหวัด และหรือสานักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กานัน ผู้ใหญ่บ้าน (ฌ.ก.น.) ได้รับ
ทราบถึงการถึงแก่กรรมของสมาชิกเป็นเหตุให้ทายาทของสมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ ล่าช้า
- ไม่จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้จัดส่งหลักฐานของบุตรสมาชิกรายหนึ่ง ไปขอเบิกเงิ นดังกล่าวที่จังหวัด
แล้วหรือยัง
- แก้ ไ ขข้ อ ความในทะเบี ย นส่ ง หนั ง สื อ ของอ าเภอ จากเรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
รับเงินเดือนและเงินอื่น ๆ เป็นเรื่องการรายงานการถึงแก่กรรมของสมาชิก ณ.ก.น. เพื่อประโยชน์ให้แก่ ตนเอง
ในการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเมื่อมีการร้องเรียน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๖๒. พยาบาลเทคนิ ค ๕ ได้ ข อลาป่ ว ยต่ อ ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจ าพร้ อ มเสนอใบรั บ รองแพทย์
ซึ่งผู้บังคับบัญชาอนุญาตการลาป่วย แต่ข้าราชการผู้นี้ได้รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสถานที่ที่ตนเอง
ไปพักรักษาตัว
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๖๓. เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ๒ ได้ เ ขี ย นเพิ่ ม วั น ควรพั ก ในใบรั บ รองแพทย์ จาก ๑ วั น
เป็น ๒ วัน ด้วยตนเอง โดยมิได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้ตรวจรักษา
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๖๔. นิติกร ๖ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยให้เป็นผู้จัดทารายงานการสอบสวน ตามมติคณะกรรมการสอบสวน โดยได้จั ดทารายงานการสอบสวนให้
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานการสอบสวน แล้วเสนอรายงานการสอบสวนต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยมิได้นาเอาบันทึกความเห็นแย้งของตนแนบเสนอไปด้วย เมื่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ได้บันทึกความเห็นต่อท้ายความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนและลงชื่อแล้วจึงได้นา
บันทึกความเห็นแย้งของตนแนบไว้ท้ายบันทึก เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
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โทษ ภาคทัณฑ์
๑๖๕. พัฒ นาการอาเภอ เป็ น ผู้ บังคับบัญชาชั้นต้นเมื่ อรู้ว่า มีค รัว เรื อนยากจนไม่ ได้รั บเงิ นยื ม ตาม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ก็ ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปล่อยเวลาให้
เนิ่นนาน กลับผ่านรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอจังหวัดว่ามีการดาเนินการตามโครงการนี้ครบถ้วน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๖๖. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ ไม่ได้ไปปฏิบัติราชการหลายครั้ง รวม ๑๕ วัน ไม่ติดต่อกัน
โดยไม่ได้ยื่นใบลาและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และได้ยื่นหนังสือนาส่ง ใบลาป่วย โดยได้ปลอมลายมือ
ชื่อของหัวหน้าสถานีอนามัย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๖๗. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ๒ ได้ขออนุญาตลากิจต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลจานวน ๓ วัน โดยให้เหตุผล
ว่า จะไปกรุงเทพฯ รับบิดาซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัด แต่ผู้บังคับบัญชาทราบ
ภายหลังว่า ในช่วงวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้ไปรับบิดาที่กรุงเทพฯ ตามที่กล่าวอ้างไว้ จึงยกเลิกการลาดังกล่าว ซึ่ง
การกระทาของเจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นเหตุให้หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องออกไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ต้องถูกยกเลิกอย่างกะทันหันเพราะขาดเจ้าหน้าที่ทาให้ประชาชนที่มารอรับบริการเกิดความไม่พอใจและเสียเวลา
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๖๘. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๒ วัน
โดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เข้าร่วมสัมมนาในช่วงเช้าของวันแรก หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาอีกเลย เจ้าหน้าที่ผู้นี้
ชี้แจงว่าได้เข้าร่วมสัมมนาเฉพาะวันแรกช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายท้องเสียจึงกลับไปที่สถานีอนามัยและเข้าร่ วมประชุม
ในวันที่ ๒ ซึ่งต่างจากที่เคยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่า วันที่ ๒ อาการยังไม่ดีขึ้น จึงไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ ๒
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๖๙. สาธารณสุขอาเภอขออนุมัติซื้อวัสดุมากกว่าความเป็นจริง จัดหาใบเสร็จรับเงินอันเป็นเท็จมา
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บัง คับบัญชา เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ไม่มีเจตนาทุจริตเพราะได้นา
เงินค่าวัสดุส่วนที่เกินไปใช้ในการปรับปรุงสนามหญ้าซึ่งไม่ได้ขออนุมัติ ปรับปรุง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๗๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๕ ได้ขับรถยนต์ราชการออกนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ เดินทางกลับไปอีก
จังหวัดหนึ่ง โดยอ้างว่าได้รับแจ้งจากภรรยาว่าบุตรชายป่วยหนัก ระหว่างทางเดินทางได้ขับรถยนต์โดยประมาท
เป็นเหตุให้เกิดการเฉียวชนกับรถยนต์ของบุคคลอื่นทาให้รถยนต์ราชการ ได้รับความเสียหายโดยข้าราชการผู้นี้
ได้ทาการซ่อมรถยนต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๗๑. เจ้ าหน้ าที่ป กครอง ๔ เป็นผู้ ช่ว ยคณะกรรมการการเงินและเก็บรั กษาข้าวสารในโครงการ
ข้าวสารราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดได้นาข้าวสารตามโครงการฯ จากโรงสีข้าวไปให้บุคคล
อื่นจาหน่าย อันเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ และทาเอกสารเท็จเพื่อแสดงว่านาข้าวสารไปให้ประธาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนาไปจาหน่าย อีกทั้งได้ขาดราชการไป รวม ๘ วัน
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๑๗๒. นายช่างเครื่องกล ได้ตกลงกับอู่ซ่อมรถยนต์ของทางเอกชนให้เปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซินเป็น
เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล และสั่ ง การให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจั ด ท าเอกสารขออนุ มั ติ จ้ า งโดยวิธี ตกลงราคาเพื่ อ ซ่ อ ม
เครื่องยนต์และปะผุตัวถังตามวิธีการปกติ โดยมิได้กล่าวถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้ให้

๓๓

๓๔
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ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทาแบบตรวจรับสิ่งของโดยลงนามในฐานะผู้ตรวจสอบรายการซ่อมและฐานะหัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรมเครื่องกลรับรองว่ามีการซ่อมจริง อันเป็นการกระทานอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ และปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง แต่เนื่องจากได้กระทาไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะประหยัดงบประมาณน้ามัน
เชื้อเพลิงและได้ชดใช้เงินเต็มตามจานวนที่ทางราชการต้องจ่ายให้แก่อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นเงิน ๘๕,๔๗๐ บาทคืน
แก่ทางราชการแล้ว
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๑๕ วรรคสอง กาหนดให้ “การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ลักษณะความผิด
วินัยร้ายแรง
องค์ประกอบความผิด
๑. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๒. การรายงานดังกล่าวนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็น
การปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรที่จะต้องรายงานให้ทราบ
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๑๗๓. ปลัดอาเภอ ได้จัดทาคาขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านและใบเบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยแสดงข้อความอัน
เป็ น เท็จ ระบุ ว่า ระหว่าเดือนก.ย. พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ค. ๒๕๒๖ ได้เช่าบ้านในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท
โดยปลอมลายมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงินค่าเช้าบ้าน และบ้านเช่าทั้งสองไม่ ปรากฏว่ามีอยู่จริงเป็นเพียง
เลขที่บ้านที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ ได้จัดทาทะเบียนบ้านขึ้นมาเองเพื่อความสะดวกในการเบิกค่าเช่าบ้าน และได้ใช้
เอกสารที่ได้จัดทาขึ้นเองดังกล่าวเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ทาให้ทางราชการหลงเชื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ให้ไปเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
๑๗๔. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ศาล ได้ทารายงานเสนอต่อศาลว่าได้ส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องให้ แก่
จาเลยในคดีแพ่งโดยวิธีการปิดหมายแล้ว ซึ่งความจริงยังได้ได้ส่งหมายต่อมาโจทก์ขอให้ศาลสั่งว่าจาเลยขาดนัด
ยื่นคาให้การและนัดสืบพยานโจทก์ เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ปลดคาร้องดังกล่าวออกจากสานวนของศาล ทั้งนี้เพื่อให้
ประโยชน์แก่จาเลยที่ได้มีโอกาสยื่นคาให้การ เป็นผลให้เมื่อถึงวันนัดหมายโจทก์จึงคัดค้านการดาเนินการบวน
พิจารณาของศาล ซึ่งการกระทาดังกล่าวทาให้เสียความเที่ยงธรรมในการดาเนินกระบวนพิจารณา และนาความ
เสื่อมเสียมาสู่สถาบันศาล อันเป็นสถาบันที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
โทษ ไล่ออก
๑๗๕. พนักงานจ้างทั่วไปได้แก้ไขใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบใบลาป่วย เพื่อให้ตนเองสามารถลาป่วย
ได้เพิ่มขึ้น อันเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๑๗๖. นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนายช่างยา ๕ ได้รับคาสั่งให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงาน ได้ทาบันทึกควบคุมการปฏิบัติงาน ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาแล้ว
เสร็จ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รีบจ้างไม้ได้เข้าดาเนินการตามข้อตกลงการจ้าง กรณีนี้เป็นการตรวจรับงานอัน
เป็นความเท็จ เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้
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ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้
ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั้วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
ฐาน “ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”
ข้อ ๑๖ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีระเบียบและแบบธรรมเนียมกาหนดข้าราชการปฏิบัติ
๒. ไม่ได้ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

๑๗๗. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ ได้ขาดราชการเป็นเวลา ๓๒ วัน เนื่องจากป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและ
เบาหวาน แต่เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการแล้วก็มิได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามระเบียบ
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๗๘. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ๓ ได้บันทึกขออนุมัติไปราชการ จานวน ๕ วัน แต่ได้ไปราชการก่อนที่
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ต่อมาได้รับอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ และได้เข้ารับ
การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้ลาพักได้ แต่ไม่ยื่นใบลาตามระเบียบ
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๗๙. เจ้าหน้าที่วิเ คราะห์น โยบายและแผน ๔ ได้ข าดราชการไปตั้ง แต่วัน ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๔๑
ถึง วัน ที่ ๑๔ ธัน วาคม ๒๕๔๑ รวมเป็น เวลา ๖๔ วัน เนื่อ งจากป่ว ยเป็น โรคทางจิต เวชหรือ โรคซึม เศร้า
เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ไม่ได้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๐. เจ้าหน้าที่บ ริห ารงานที่ดิน ๕ ยื่นใบลาพักผ่อนแล้วไม่รอให้ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในใบลา
ก่อ นและการยื ่น ใบลาป่ว ยล่า ช้า อัน เป็น การไม่ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บว่า ด้ว ยการลาของข้า ราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๑. นายช่ า งส ารวจ ๖ เดิ น ทางไปต่ า งประเทศ จ านวน ๓ วั น โดยมิ ไ ด้ ข ออนุ ญ าตเดิ น ทางไป
ต่างประเทศต่อผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ เพียงแต่ขออนุญาตลาพักผ่อน
ต่อผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๒. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๗ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา
และประชาชนผู้ติดต่อราชการ ไม่สุภาพอ่อนโยนมักจะพูดเสียงดังและตาหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าราษฎรทา
ให้ดูคล้ายกับทะเลาะกัน ราษฎรบางรายเมื่อได้ยินแล้วอาจเข้าว่าพูดกระทบตนจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดและ
เกิดกรณีร้องเรียนขึ้นได้ อันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการในส่วนจรรยาบรรณต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อประชาชน และสังคม
โทษ ภาคทัณฑ์

๓๕

๓๖

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๑๘๓. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของทางราชการที่ปลัดอาเภอมอบไว้ ให้ใช้ติดต่อ
กับส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตอาเภอ กลับนารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขับไปบ้านพักระหว่างทางเกิดประสบ
อุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉียวชนทาให้รถจักรยานยนต์ล้มลงชารุดเสียหาย แต่ได้มีการซ่อมแซมคืนกลับสภาพเดิมแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๔. เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ได้แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนของข้าราชการระดับ ๓-๔
ไปร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลา เนื่ อ งในวั น ปิ ย ะมหาราชและเนื่ อ งในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๕. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ ได้เบิกเงินงบประมาณเพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ เมื่อรับเงินมาแล้วได้
นาไปฝากเจ้าหน้าที่รักษาเงินเก็บไว้ในตู้นิรภัย และแจ้งให้เจ้าหนี้มารับเงินแต่เจ้าหนี้มารับในเวลาที่ผู้รักษาเงิน
ไม่อยู่เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงได้จ่ายเช็คส่วนตัวชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๖. พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ๓ เป็ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ท าส านวนและสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ ง
ในคดีอาญาที่เด็กชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหาและเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นผู้เสียหายในการสืบเสาะข้อเท็จจริงในคดี
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ทาหนังสือเชิญฝ่ายผู้เสียหายไปพบโดยเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือตนเองไม่จัดพิม พ์เ ป็น
หนังสือราชการ ไม่อธิบายและให้คาแนะนาฝ่ายผู้เสียหายถึงขั้นตอน ในการดาเนินคดีให้ชัดเจน
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๘๗. เจ้ าหน้ าที่พัฒ นาชุมชน ๓ ไม่มาอยู่เวรรักษาอาคารและสถานที่ราชการในตอนเย็นถึ ง เช้ า
วันรุ่งขึ้นโดยให้เหตุผลว่าท้องเสียและไม่ได้รายงานให้นายอาเภอทราบทันทีในวันรุ่งขึ้น
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๘๘. พยาบาลวิชาชีพ ๕ ได้ออกใบรับรองแพทย์กับบุคคลอื่น ทั้งที่ตนเองไม่มีอานาจหน้าที่เพราะการ
ออกใบรับรองแพทย์เป็นหน้าที่ของแพทย์เท่านั้น
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๘๙ วิ ศ วกรโยธา ๗ และนายช่ า งโยธา ๔ ใช้ ร หั ส ลั บ (*๐) ในการโทรศั พ ท์ ท างไกลโดยพลการ
ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องราชการและเรื่องส่วนตัวและมิได้จดบันทึกการใช้โ ทรศัพท์ทางไกลไว้เ ป็น
หลักฐานซึ่งบุคคลทั้งสองได้ร่วมกันชดใช้ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลคืนให้แก่ทางราชการแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๙๐. เจ้าพนักงานการคลั ง ๕ ได้ยืมเงินจาก กอ. รมน. จว. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน
๖๐,๙๖๐ บาท แล้ ว ไม่ ส่ ง ใช้เ งิ น ยื ม คื น ตามที่ ก าหนดในสั ญ ญาการยืม เงิ น แต่ ไ ด้ น าเงิ น ดั ง กล่ า วไปใช้จ่าย
หมุ น เวี ย นในส านั ก งาน จนเจ้ า หน้ าที่ ส านั ก งานตรวจเงิ นแผ่ น ดิ นได้ ต รวจสอบและเร่ง รัด ให้ ส่ งใช้คื น และ
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้นาเงินส่งใช้คืนแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๙๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ ถูกฟ้องคดีอาญา ฐานออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงิน
ตามเช็ค และเจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเหตุให้ ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ โดยมิชอบด้วยระเบียบของราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ฐาน “ละทิ้งหน้าที่ราชการ”
ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้ แก่
ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่ได้”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

๑๙๒. เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ๔ ไม่ ไ ปร่ ว มเตรี ย มจั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการเนื่ อ งใน
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติและไม่มาปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๒ วันพฤติการณ์เป็นการกระทาผิดวินัย
ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๙๓. นักวิชาการสาธารณสุข ๕ ใช้เวลาราชการไปทาธุระส่วนตัวบ่อยครั้ง ทาให้งานประกันสังคมที่
ได้รับมอบหมายคั่งค้างจานวนมาก เมื่อผู้บังคับบัญชาติดตามเร่งรัดก็ไม่รีบปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๙๔. พยาบาลเทคนิค ๓ ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลแต่ตลอดระยะเวลาการสัมมนา เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาตามกาหนดการแต่อย่างใด
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๙๕. เจ้าพนักงานการเกษตร ๖ มาเซ็นชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการบ่อยครั้งและเสพสุราจนมี
อาการมึนเมาแล้วมาปฏิบัติหน้าที่ราชการบ่อยครั้ง
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๙๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัย ไม่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ใน
วันอาทิตย์ ซึ่งตรงกับเวรของข้าราชการผู้นี้ทาให้ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไปใช้บริการในวัน
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาล เป็นเหตุให้ราษฎรรวมตัวกันชุมนุม
ประท้วงบริเวณหน้าสถานีอนามัย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๑๙๗. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ ไม่สนใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มักจะหาสาเหตุหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติงาน เช่น ออกจากสานักงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เวลามีงานมากและ
เร่งด่วนก็จะลาป่วยปล่อยให้ผู้อื่นปฏิบัติงานในหน้าที่แทนทาให้งานเสร็จล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่ทางราชการ
กาหนด เวลาปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีอาการมึนเมาสุรา พูดจาเอะอะโวยวาย ผู้บั งคับบัญชาได้เคยตักเตือนเสมอมา
แต่ก็ไม่เชื่อฟัง จึงได้ทาทัณฑ์บนไว้ก็ไม่หลาบจา จึงได้ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ก็ยังไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ยังคงไม่
สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและยังคงมึนเมาสุราขณะมาปฏิบัติหน้าที่ และมักหาเหตุหลีกเลี่ยงงาน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๙๘. ช่างรังวัด ๔ ได้รับคาสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น
แต่ไม่ได้อยู่เวรยามรักษาการณ์ตลอดเวลา โดยออกไปจากสานักงานฯ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเหตุให้มีคนร้ายงัด
ห้องการเงิน และโต๊ะทางานของเจ้าหน้าที่การเงินในสานักงานฯ แต่ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการสูญหาย

๓๗

๓๘
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โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๑๙๙. เจ้ าหน้ าที่ บั นทึกข้อมูล ๒ ลาหยุดราชการเป็นประจาจนไม่มีสิ ทธิ ได้รับการพิจารณาเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนประจาปีติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ทาหนังสือทัณฑ์บนไว้ว่าจะตั้งใจปฏิบัติราชการและจะ
ไม่ลาหยุดราชการบ่อยครั้งเป็นประจาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังคงประพฤติตนเหมือนเดิม
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๐๐. เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ๓ ศาลภาษีอากรกลาง ได้ลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตอนเช้า แล้วละทิ้ง
หน้าที่ราชการออกไปธุระนอกสถานที่ทางานทั้งวัน โดยไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา
โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๐๑. เจ้าหน้าที่ปกครอง รวม ๓๐ วัน และได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ และได้ยื่นใบลา
ป่วยต่อนายอาเภอเพื่อขอลาป่วย รวม ๓๐ วันทาการ โดยมีใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจรักษารับรองว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบและแรงดันโลหิตต่าควรพักรักษาตัวเป็นเวลา ๑๕ วัน มายืนประกอบ และ
อ้างว่าอีก ๑๕ วันตนขาดรายการไปเนื่องจากตนได้ตกเลือดมีอาการหน้ามืด เป็นลม อ่อนเพลีย จึงได้พักรักษาตัว
ต่อไป โดยมิได้ไปพบแพทย์และไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานทราบ แต่นายอาเภออนุมัติให้ลาป่วยได้
เพียงเท่าที่แพทย์ให้ความเห็นเท่านั้น คือ ๑๕ วัน จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการไป ๑๕ วัน
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๒๐๒. เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ๕ ได้ ล ะทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการไม่ ติ ด ต่ อ กั น รวมทั้ ง สิ้ น ๔๖ วั น
โดยไม่ทราบสาเหตุและโดยไม่ได้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์
ออมทรัพย์และธนาคารรวม ๓ แห่งแล้วไม่ชาระหนี้ตามสัญญาจึงถูกเจ้าหนี้ทวงถามให้ชาระหนี้ ทาให้ขาดความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๗ วรรคสอง กาหนดให้ “การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติ ดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้า
วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ลักษณะความผิด
วินัยร้ายแรง
องค์ประกอบความผิด
ลักษณะที่หนึ่ง
๑.๑ มีหน้าที่ราชการ
๑.๒ ละทิง้ หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๑.๓ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑.๔ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ลักษณะที่สอง
๒.๑ มีหน้าที่ราชการ
๒.๒ ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นระยะเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกิน
กว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร / โดยมีพฤติการณ์อัน
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
๒.๓ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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๒๐๒. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๓ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการจานวน ๑๖ ครั้ง เป็นเวลา ๔๕ วัน โดยเฉพาะ
ในครั้งที่ ๖ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา ๓๑ วัน
โทษ ปลดออก
๒๐๓. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๑ อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และถูกดาเนินการทางวินัย
ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔ ในระหว่างรอคาสั่งอนุญาตให้ล าออก
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไปตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก
เลยเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน
โทษ ไล่ออก
๒๐๔. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ ได้รับคาสั่งให้ไปรักษาการในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ ที่เรือนจา
อีกแห่งหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาได้ทาหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้ รับมอบหมาย แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้
ไม่ยอมรับหนังสือส่งตัว และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งสองแห่งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการ
สืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
โทษ ไล่ออก
๒๐๕. นักข่าว ๕ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเจ้าสั งกัดและสานักงาน ก.พ. ให้ ลาไปศึกษาต่ อระดับ
ปริ ญ ญาโท ณ ประเทศออสเตรเลี ย ด้ ว ยทุ นส่ ว นตั ว โดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นระหว่า งลาศึ ก ษาต่ อ แต่ เ มื่ อ ครบ
กาหนดการลาศึกษาต่อดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
โทษ ไล่ออก
๒๐๖. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งคนงาน ขาดราชการเป็นเวลาติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐ ขาดราชการติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกิด ๗ วัน
โทษ ไล่ออก
๒๐๗. พนักงานจ้างตาภารกิจขาดราชการติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถติดต่อ ได้และไม่
กลับมาปฏิบัติราชการอีก เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลา
ติดต่อกันเกิด ๗ วัน
โทษ ไล่ออก
๒๐๘. พนักงานจ้างทั่วไปขาดราชการติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถติดต่อได้ เป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกิด ๗ วัน
โทษ ไล่ออก
๒๐๙. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขาดราชการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒๒ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๗
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โทษ ไล่ออก
๒๑๐. ลูกจ้างประจาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้ง แต่วันที่ ๒๔ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗ รวมจานวน
๒๖ วัน ในคราวเดียวโดยไม่ได้ยื่นใบลากิจก่อนหยุดปฏิบัติราชการ อันเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางราชการและไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ในตอนกลางคืน อันเป็นเหตุเดียวกันแต่ได้กระทาผิด

๓๙

๔๐
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หลายอย่าง ทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน
ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงเห็นสมควรลงโทษปลดออกจากราชการ
โทษ ปลดออก
๒๑๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่มาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๔ - ๒๖, ๓๐, มิ.ย. และวันที่
๑ – ๔, ๗ - ๙, ๑๕ – ๑๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๗ วัน โดยพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจละทิ้ง
หน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
โทษ ไล่ออก
๒๑๒. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด อบจ.แห่งหนึ่ง มีพฤติการณ์จงใจมาลงลายมือชื่อใน
สมุดบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่เข้าปฏิบัติราชการ ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือน เมษายน นอกจากนี้
ยังมีพฤติการณ์ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา ที่สั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งช่างสารวจ แต่ข้าราชการราย
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
โทษ ไล่ออก
ฐาน “ไม่สุภาพเรียบร้อย / ไม่รักษาความสามัคคี / กลั่นแกล้งกัน / ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ”
ข้อ ๑๘ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี
และไม่ ก ระท าการอย่ า งใดที่ เ ป็ น การกลั่ น แกล้ ง กั น และต้ อ งช่ ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
มีพฤติการณ์ณือน่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
- ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
- กลั่นแกล้งกัน
- ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ

๒๑๓. นักพัฒนาชุมชน ๖ พูดผ่านเจ้าหน้าที่ห้องทางานนายอาเภอที่บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอว่า
“ไอ้รถคันขาวมันไปไหน” และ “รถคันนี้ผ่านบ้านจะยิงหัวมัน ” ซึ่งนายอาเภอก็ใช้รถยนต์สีขาว และ จอด
บริเวณที่ว่าการอาเภอเป็นประจา เป็นพฤติการณ์ ไม่สุภาพเรียบร้อย
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๑๔. เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด (สาขา) ไม่ ส ามารถปกครองดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ป ฏิบั ติงาน
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ด้ ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ งตามท านองคลองธรรม เกิ ด ความขั ด แย้ ง ในการ
ปฏิบั ติงาน เป็ น ผลทาให้ ผู้ ใต้บั ง คับ บั ญชาขาดขวัญ กาลั ง ใจในการปฏิบั ติง าน และขาดความสามั ค คี เป็น
พฤติการณ์ ไม่สุภาพเรียบร้อย
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๑๕. นายช่างรังวัด ๕ ร่วมรับฟังการให้นโยบายการรังวัดจากนายช่างใหญ่และระหว่างที่ได้ รับฟังได้หลับ
และส่งเสียงรบกวนที่ประชุม นายช่างใหญ่จึงให้รายงานตัว และอนุญาตให้ออกจาก ห้องประชุมได้ หากไม่ประสงค์จะ
ฟัง สักครู่เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงขออนุญาตพูด และพูดว่า “ผมฟังมา ๒๐ ปีแล้วครับ” เป็นพฤติการณ์ ไม่สุภาพเรียบร้อย
โทษ ภาคทัณฑ์

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๒๑๖. นิติกร ๘ ได้เรียกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ เข้าไปในห้องทางานของผู้อานวยการแล้วด่าว่า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ด้วยถ้อยคาหยาบคายต่อหน้าผู้อานวยการ เมื่อเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ๖
เดินออกจากห้องทางานของผู้อานวยการ ก็ยังตามมาด่าว่าด้วยถ้อยคาหยาบคาย อื่น ๆ ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
อีก นอกจากนั้นผู้นี้ยังได้นารถยนต์ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวด้วย มีพฤติการณ์ไม่สุภาพเรียบร้อย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๑๗. เจ้ า พนั ก งานปกครอง ๕ ได้ ท ะเลาะโต้ เ ถี ย งและพู ด จาเสี ย ดสี ด้ ว ยถ้ อ ยค าหยาบคายต่ อ
เพื่อนข้าราชการหญิงรายหนึ่ง อีกทั้งยังชอบดื่มสุราในเวลาพักเที่ยงกับผู้ที่มาติดต่อราชการเป็นประจา และเมื่อ
กลับเข้าทางานตอนบ่ายจะมีอาการมึนเมา ส่งเสียงดัง และพูดจาด้วยถ้อยคาไม่สุภาพ มีพฤติการณ์ไม่สุภาพ
เรียบร้อย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้เคยว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๑๘. เจ้ า หน้ า ที่ ธุ รการ ๓ ได้ ชี้ หน้ าด่ าทอข้ าราชการหญิ งคนหนึ่ งในระหว่ างเวลาปฏิ บั ติ ราชการ
ด้วยถ้อยคาหยาบคายต่อหน้าเพื่อนข้าราชการหลายคน โดยใช้ถ้อยคาว่า “มึงเดินข้ามหัวกู มึงรู้หรือเปล่า มึงทา
อย่างนี้มาหลายครั้งแล้ว ไอ้เด็กเหี้ย ไอ้สัตว์ ยังจะมองหน้าอีกเดี๋ยวตบหัวแม่งเลย” มีพฤติการณ์ไม่สุภาพเรียบร้อย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๑๙. เจ้ าหน้ าที่บ ริห ารงานสรรพสามิต ๔ และเจ้าหน้าที่พัส ดุ ๓ ได้ ทะเลาะวิว าทชกต่อยทาร้าย
ร่างกายกัน บริเวณอาคารสโมสร หลังจากนั้นได้ทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายกันต่ออีกที่บริเวณประตูทางเข้า
กรม สาเหตุมาจากพื้นเมาสุรา เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ คน
๒๑๙.ช่างโยธา ๓ ได้เกิดโต้เถียงกับวิศวกรโยธา ๖ ผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ เดียวกัน เป็นเหตุให้เกิด
บันดาลโทสะ จึงได้ชกต่อยทาร้ายร่างกายผู้ร่วมงาน เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี ซึ่งผลคดีถึงที่สุด
ศาลได้พิพากษาลงโทษปรับผู้นี้เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๒๐. พยาบาลวิชาชีพ ๔ และพยาบาลวิชาชีพ ๕ ทะเลาะวิวาทกัน ณ ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดย
พูดจาหยาบคายโต้เถียงและขว้างปาสิ่งของใส่กัน และได้รับบาดเจ็บฟกช้าทั้งคู่ สาเหตุเกิดจาก ความไม่พอใจ
กันเป็นส่วนตัวมาก่อน เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ คน
๒๒๑. พยาบาลวิชาชีพ ๔ ได้พูดจาหยาบคายและข่มขู่เพื่อนข้าราชการด้วยกัน เป็นพฤติการณ์การไม่
รักษาความสามัคคี
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๒๒. นิติกร ๗ ว ได้ถูก นัก วิช าการเงิน และบัญ ชี ๔ เรีย กเก็บ เงิน เงิน ค่า ใช้โ ทรศัพ ท์ร าชการใน
เรื่ องส่ ว นตัว จานวน ๕๘ บาท โดยแจ้ งว่าจะรีบรวบรวมนาไปชาระให้ แก่ อ งค์ การโทรศั พท์ นิติกรฯ แจ้ง
ว่าจะชาระให้ ใ นช่ว งบ่า ย นั กวิช าการเงิน ฯ จึงแจ้งให้ ไ ปคุย กั บผู้ บัง คั บบั ญชาก็ แล้ ว กั น ต่อมานิติก รฯ ขึ้น
ไปพบ ผู้ บั งคับ บั ญชาแล้ ว ออกมาและได้ชาระเงิน ค่าโทรศัพ ท์ให้จานวน ๖๐ บาท และได้รับเงินทอน ๒
บาท นิติก รฯ ได้ใ ช้นิ้ว ชี้ห น้า นัก วิช าการเงิน ฯ และพูด ว่า ให้เ อาเงิน ไปชาระเดี๋ย วนี้ แต่เ จ้า หน้า ที่นั่ ง เฉย
นิติก รฯ จึง ใช้นิ้ว จิ้ม หน้า เจ้ า หน้ า ที่พ ร้อ มพูด ตะคอกให้รีบ นาเงิน ไปชาระเดี๋ย วนี้ นัก วิช าการเงิน ฯ จึง พูด
ว่า เรื่อ งของกู มึง ไม่เ กี่ย ว นิติก รฯ จึง ชกหน้า เจ้า หน้า ที่ห นึ่ง ครั้ง เป็น พฤติก ารณ์ก ารไม่รั ก ษาความ
สามัคคี
โทษ ตัดเงินเดือน นิติกรฯ ว ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน

๔๑

๔๒
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๒๒๓. เจ้าหน้าที่ส ถิติ ๔ ผู้ บั งคับบัญชาได้ อนุ มัติ ให้ เจ้าหน้า ที่ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ รวม ๓
หน่ว ยงาน ซึ่ง มีผู้นี้แ ละลู ก จ้า งชั่ว คราวรวมอยู่ด้ ว ย ต่อ มาเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ขณะที่ลูก จ้ า ง นั่ง
ปฏิบ ัติง านอยู ่ใ นห้อ งคอมพิว เตอร์ ผู ้นี้ไ ด้นางานของหน่ว ยงานมาให้ล ูก จ้า งแก้ไ ข ในขณะที่ล ูก จ้า ง
ปฏิบัติง านของบุ ค คลอื่น อยู่ แต่ผู้นี้ก็เ ร่ง รัด เพื่อ ให้ลู ก จ้ า งแก้ ไ ขงานในขณะนั้น ให้ ไ ด้ จึง ได้ก ล่า ววาจาไม่
สุภ าพและลูก จ้า งก็ไ ด้ต อบโต้ ทาให้ผู้นี้โ มโหยกเท้า ถีบ เข้ า ไปที่เ ก้า อี้ ที่ลู ก จ้า งนั่ง อยู่ แ ละ พลาดโดนแขน
ด้ว ย เจ้า หน้า ที ่ อื ่น ที ่อ ยู ่ ใ นที ่เ กิด เหตุ จ ึ ง ได้ ข ั ด ขวางทั ้ง สองฝ่า ย ไว้ เป็น พฤติก ารณ์ก าร ไม่ร ั ก ษา
ความสามัค คี
โทษ ตัดเงินเดือนเจ้าหน้าที่สถิติฯ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๒๓. นายช่างรั งวัด ๕ ได้ดื่มสุ รามึนเมานอกเวลาราชการ และมักพูดจาเสี ยงดั ง เอะอะโวยวาย
ทะเลาะกับ ผู้ ร่ ว มงานบ่ อ ยครั้ ง อีก ทั้ง ปฏิบั ติ ง านได้ ผ ลงานน้ อ ยกว่า ที่ ค วรจะได้ ต ามที่ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา
มอบหมาย เป็น พฤติก ารณ์ก ารไม่ร ัก ษาความสามัค คี แ ต่พ ยานหลัก ฐานยัง ไม่ พ อฟัง ได้ว ่า หย่ อ น
ความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบั ติ ห น้ าที่ ร าชการ ต่อไป
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๒๔. เจ้าพนัก งานราชทัณ ฑ์ ๕ ได้พูด จาโต้เ ถีย งกัน กับ อนุศ าสนาจารย์ ๑ ในเรื่อ งที่นาผู้ต้อ งขัง
ออกจากกองงานไปโดยไม่ แ จ้ง ให้ ท ราบ ทาให้ก ารจ่า ยแรงงานผู้ต้ อ งขั ง ไปตามหน่ว ยงานต่า ง ๆ ไม่
ถูก ต้อ ง เป็น เหตุใ ห้ผู ้นี ้เ กิด บัน ดาลโทสะใช้ม ื อ ผลั ก ร่า งกายอนุ ศ าสนาจารย์ จ า นวน ๑ ครั ้ง เป็น
พฤติ การณ์การไม่รั ก ษาความสามั ค คี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๒๕. เจ้าหน้าที่ร าชทัณ ฑ์ ๔ ได้ใ ช้อ าวุธ ปืน พกของตนข่ม ขู่เ จ้า หน้า ที่บ ริห ารงานราชทัณ ฑ์ ๕
บริ เวณบ้ านพักข้าราชการ และตอนเย็ นหลั งปีใหม่ ๑ สั ปดาห์ ก็ได้ใช้อาวุธ ปืนพกของตนเองยิงที่บริ เ วณ
หน้า เรือ นจ าจ านวน ๒ นัด โดยไม่มีเ หตุผ ลอัน สมควร และเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เศษของวัน
เดีย วกัน ได้พ กอาวุธ ปืน ไปข่ ม ขู่ เ พื่อ นเจ้ า หน้ า ที่ ที่บ ริเ วณบ้า นพัก ผู้บัญ ชาการเรื อ นจา เป็น พฤติก ารณ์
การไม่รั กษาความสามัค คี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๒๖. นายช่างเทคนิค ๕ ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลการติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ
ตามโครงการอนุ รั กษ์พลังงาน นอกเวลาราชการจนแล้ว เสร็จแต่เจ้าหน้าที่ผู้ นี้ได้ต่อรอง แต่ผู้บังคับบั ญชา
ไม่ต กลงด้ว ย และย้าให้อ ยู่จ นกว่า ช่า งของบริษัท จะทางานแล้ว เสร็จ ผู้บัง คับ บัญ ชาจึง ได้เ ดิน ไปข้า งล่า ง
เพื่อจะกลับบ้ าน เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงเดินตามลงไปเพื่อชี้แจงเหตุผ ลอีกครั้ง แต่ผู้บังคับบัญชา ไม่ยอมรับฟั งจึ ง
ได้เกิด การโต้เ ถีย งกัน ขึ้น ทาให้เ จ้า หน้า ที่ผู้นี้ลุ แ ก่โ ทสะ และชกต่อ ยผู้บัง คับบัญชาล้ม ลง และมีเ ลือ ดไหล
ออกจากจมูก เป็นพฤติการณ์การไม่รั กษาความสามัคคี
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๒๒๗. นักวิชาการพัฒ นาชนบท ๖ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อ มูล ๓ ได้ร่ว มกันนาสาเนาหนังสื อศู น ย์
ศิ ล ปาชีพ ส่ง ไปให้ส่ว นราชการโดยทางโทรสารที่บ้า นโดยพลการ ทั้ง ที่บุค คลทั้ง สอง ไม่มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง
กับ เอกสารดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใดเป็น การกระทาที่ ไ ม่ส มควรและมีเ จตนากลั่ น แกล้ ง ให้ ห น่ว ยงาน และ
ผู้ป ฏิบัติง านได้รับ ความเสีย หายและเสีย ชื่อ เสีย ง ตลอดจนทา ให้ผู้บัง คับ บัญ ชา เหนือ ขึ้น ไปเกิด ความ
เข้าใจผิ ดและเป็ น เหตุให้ เ กิด ความวุ่น วายขึ้น
โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
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๒๒๘. พนักงานทันตสาธารณสุข ๔ ได้ฝากเงินค่าบริการทั นตกรรม จานวน ๒,๑๘๐ บาท ให้เพื่อน
ข้าราชการคนหนึ่งในตอนเช้าเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินต่อไป เพราะว่าต้องออกหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่
เมื่อกลับจากปฏิบัติงานมาถึงห้องทันตกรรม พบว่าลิ้นชักเงินค่าบริการทันตกรรมไม่ได้ล็อคไว้ และมีเงินอยู่ใน
กระป๋อง จึงคิดกลั่นแกล้งเพื่อนข้าราชการผู้นี้ โดยนากระป๋องเงินไปซ่อน แต่เกิดปวดท้องกะทันหัน จึงเดินไป
เข้าห้องน้าบนบ้านพัก หลังจากนั้นจึงลงมาทางาน โดยไม่ได้ หยิบเอากระป๋องเงินที่วางบนหลังตู้เย็นมาด้วย
ปรากฏว่าเพื่อนข้าราชการผู้นี้ได้รายงานเรื่อง กระป๋องเงินหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว จึงเกิดความกลัวไม่
กล้าบอกความจริงว่าตนเอง เป็นคนเอาไปซ่อน จนกระทั่งมีการค้นพบกระป๋องเงินวางบนหลังตู้เย็นในบ้านพัก
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๒๙. นายอาเภอ บีบบังคับให้เทศบาลต้องทาตามความเห็นของตนโดยเพิ่มข้อความตามหนังสือของ
จังหวัดที่มถี ึงเทศบาลให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับปลัดเทศบาล โดยมิได้ส่ง
รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เทศบาล สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติ และ
เมื่อเทศบาลขอรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบ การพิจารณาก็ไม่ยอมส่งเอกสารดังกล่าวให้ แต่ได้
ตั้งเงื่อนไขให้เทศบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงก่อน แล้วให้ประธานคณะกรรมการสอบวินัย
ขอเอกสารมาจึงจะส่งให้ และยังมีหนังสือเร่งรัดให้เทศบาลดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับ
ปลัดเทศบาลผู้นี้อีก พร้อมกับแจ้งว่า หากไม่ดาเนินการก็จะถือว่านายกเทศมนตรีมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่อีกด้วย เป็นพฤติการณ์กลั่นแกล้งกัน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๓๐. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น ๓ ได้ ท าหนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นกล่ า วหาเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น ๔ ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ หั ว หน้ า
ว่าเรียกและรับเงิน เป็นค่าตอบแทนในการดาเนินการเกี่ยวกับที่ดินจากราษฎร และนาหนังสือร้องเรียนไปให้
ราษฎรคนดังกล่าวลงชื่อเป็นผู้ร้องเรียน โดยที่ ราษฎรคนดังกล่าวไม่ทราบข้อความในหนังสือร้องเรียนและไม่มี
เจตนาจะร้องเรียนแต่อย่างใด เป็นพฤติการณ์กลั่นแกล้งกัน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๓๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน ๖ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างขาดมนุษย์สัมพันธ์ และใช้
อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ ทาให้ไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้นาท้องถิ่น ผู้มาติดต่อประสานงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกจากนั้นยังไม่ให้คาปรึกษาหารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทาได้ยาก
เป็นพฤติการณ์ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๓๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ ไม่ตั้งใจทางานการเงินและบัญชีเงินบารุงสถานีอนามัย ซึ่งตนเอง
มีหน้าที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทาให้การส่งมอบงานแก่ผู้รับ เพื่อปฏิบัติต่อล่าช้าประมาณ
๕ เดือน และทางานไม่สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
ฐาน “ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ”
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้
ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วย
ความสุภาพ”

๔๓

๔๔
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ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้
การสงเคราะห์ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
๒. กระทาแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

๒๓๓. เจ้าหน้าที่ขนส่ง ๒ ผู้นี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขอต่ออายุทะเบียนรถและ แบบคาขอ
โอนและรับโอนรถยนต์คันหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงรับคาขอไว้และแจ้งประชาชนผู้มาติดต่อว่า
ให้มาชาระเงินค่าธรรมเนียมในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากหมดเวลารับชาระเงิน ทั้งที่ในวันเดียวกันนั้นได้มีรถยนต์คันอื่น
อีก จานวนทั้งสิ้น ๗ คัน มายื่นขอต่ออายุทะเบียนรถ ภายหลังอีกโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ลงรับคาขอต่อจากรถคัน
ดังกล่าวและรถทั้ง ๗ คันดังกล่าวสามารถดาเนินการต่ออายุทะเบียนรถจนแล้วเสร็จได้ในวันเดียวกัน แสดงให้
เห็นถึงความไม่เป็นธรรม ในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๓๔. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ไม่ชี้แนะราษฎรผู้มาติดต่อราชการให้ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่จะไปดาเนินการ
ใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดีแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นเหตุให้ราษฎรไม่เข้าใจและเกิดการร้องเรียน
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๓๕. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๕ ได้ปล่อยให้ราษฎร ๒ คน ซึ่งมาติดต่อขอจดทะเบียนนิติกรรม ในการ
ซื้อขายที่ดิน เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นั่งคอยตนเองเพื่อลงนามผ่านเรื่อง และไม่ได้แจ้งให้ราษฎรทั้งสองทราบ
ว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ที่รับจานองที่ดินที่มาลงชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งเวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงมาที่สานักงานฯ และแจ้งให้ราษฎรทราบเรื่องดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่
ธนาคารเดินทางมาลงชื่อในเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงลงนามผ่านเรื่องให้
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๓๖. นักวิชาการที่ดิน ๕ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจกโฉนดที่ดิน และ น.ส. ๓ ก.
และให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์สลับกัน มักจะพูดจาเสียงดัง ทาให้บางครั้งราษฎรที่มาติดต่อราชการเกิด
ความตกใจและมิได้ชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดให้ราษฎรเข้าใจอย่างถ่องแท้
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๓๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง ๖ บ่ายเบี่ยงไม่รับรองแนวเขตที่ดินด้านติดทะเลของราษฎร รายหนึ่ง
ซึ่งของวัดรวม น.ส. ๓ ก. โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถทาการตรวจสอบรายการตามหลัก แผนที่แสดงสิทธิครอบครอง
เต็มได้ เนื่องจากเป็นสาเนาภาพถ่าย และปล่อยให้ราษฎรผู้นี้มาติดต่อ ราชการโดยไม่มีความคืบหน้าหลายครั้ง เป็น
เหตุให้ราษฎรผู้นี้ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา จึงมีการมอบหมายให้ผู้อื่นไปดาเนินการแทนและได้ระวังแนวเขตในที่สุด
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๓๗. เจ้ าหน้ าที่ที่ดิ น ๔ ได้แจ้ งต่อผู้ รั บมอบอ านาจจากผู้ รั บจ านองและเจ้ า ของที่ ดินผู้ จานองว่ า
ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะที่ดินอาเภอไม่อยู่ลาหนึ่งสัปดาห์ บุคคลดังกล่าวจึงได้เดินทางกลับต่อมาบุคคล
ดังกล่าวได้ไปติดต่อยื่นคาขอจดทะเบียนจานองอีกครั้ง โดยได้ยื่ นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้นี้ เมื่อเวลาประมาณ
๐๙.๐๐ น.เศษ แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.เศษ และอ้างว่าชื่อ-สกุล
ของเจ้าของที่ดินในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และลายเซ็นชื่อ ผู้มอบอานาจใช้ปากกาคนละสี
กับข้อความในหนังสือมอบอานาจ จึงใช้ไม่ได้และให้ผู้ขอแก้ไข จนผู้รับมอบอานาจจากผู้รับจานองได้โทรศัพท์
ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน จึงได้ดาเนินการให้แก่ผู้ขอ แล้วเสร็จเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.เศษ ลักษณะเป็น
การหน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลั่งไม่ดาเนินการ เรื่องจดทะเบียนจานองที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควร
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
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๒๓๘. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๖ ได้ต่อว่าราษฎรรายหนึ่งว่า “ไม่มีความรับผิดชอบ” เกี่ยวกับเรื่องที่
นางบุญนาคฯ มาติดต่อขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน นอกจากนี้มิได้ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นเรื่องราว
การขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินดังกล่าวในคราวที่ราษฎรผู้นี้มาติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ไม่มาปฏิบัติงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังมาทางานสาย ๒ ครั้ง โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๓๙. นายตรวจศุลกากร ๕ มีหน้าที่ตรวจสอบพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก แต่เมื่อมี ผู้มายื่นใบขน
สินค้ากลับไม่อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จนไม่สามารถปฏิบัติพิธีการ ให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วได้ และ
เมื่อกรมศุลกากรดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้นี้กลับทาหนังสือ ใส่ร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๒๔๐. นายอาเภอ ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างวัดกับผู้ใหญ่บ้านกับพวกที่ห้อง
ทางานของตนเอง ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่พอใจไวยาวัจกรวัต โดยกล่าวหาว่านาความเท็จเรื่องพระ
รูปหนึ่งเป็นพระไม่มีใบสุทธิ์มาบอกกับตน จึงได้พูดกับไวยาวัจกรวัดว่า “ไอ้สัตว์ ถึงโกหกกู เดี๋ยวกูขว้างด้วย
โทรศัพท์” พร้อมกับแสดงกริยาจะขว้างโทรศัพ ท์ที่ถือใส่ด้วย เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชนผู้ติดต่อ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๔๑. นายช่างรังวัด ๕ ได้พูดจาโต้ตอบกับหญิงสาวซึ่งมากับมารดา เกี่ยวกับการตรวจสอบหนังสื อ
รับรองการทาประโยชน์แล้วออกโฉนดที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้พูดว่า “นาแปลงใหญ่ ไม่อยากซื้อ อยากซื้อนา
แปลงเล็ก” ซึ่งเป็นคาพูดส่อไปในทางทะลึ่งลามก ทาให้หญิงสาวได้ยินแล้วได้รับความอับอาย เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๑๑
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๔๒. นายช่างรังวัด ๕ ก่อการทะเลาะวิวาทกับอดีตคนงานรังวัดซึ่งมาติดต่อเรื่องรังวัด แบ่งแยกของ
บริ ษัทแห่ งหนึ่ ง ต่อมาเจ้ าหน้ าที่ผู้ นี้ ได้ พากลุ่ มบุ คคลภายนอกประมาณ ๓ - ๔ คน ไปนั่งดื่มเบียร์ที่โรงงาน
สานักงานที่ดินเพื่อข่มขู่อดีตคนงานรั งวัด สาเหตุเกิดจากการยั่วยุ ท้าทายของอดีตคนงานรัง วัด จนต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตารวจให้มาคุมสถานการณ์มิให้เกิดเหตุร้ายขึ้น นอกจากนี้ยังได้ใช้กริยาไม่สุภาพในการว่ากล่าวตักเตือน
เจ้าหน้าที่ผู้อื่นกรณีได้นาระวางแผนที่ ออกไปถ่ายเอกสารโดยไม่ได้ขออนุญาตจากตน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับ
ดูแล การจัดเก็บรักษา หลักฐานการรังวัดและระวางแผนที่ เป็นเหตุทาให้เกิดการโต้เถียงกันในสานักงานที่ดิน
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๔๓. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น ๔ กล่ า วถ้ อ ยค าต่ อ ผู้ ม าติ ดต่ อ ราชการว่า “เฒ่ า บ้ า นนอกไม่ รู้ป ระสี ประสา
ไม่รู้เรื่องรู้ราว เดี๋ยวจะจับเข้าคุก เข้าตาราง ซึ่งได้ทามาหลายคนแล้ว ไม่ทาให้” ซึ่งเป็นการให้บริการประชาชน
ต่ากว่ามาตรฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ขาดความสานึก อดทน อดกลั้น ขาดสติ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๔๔. นักวิชาการที่ดิน ๕ เป็น ผู้ส อบสวนการจดทะเบียนขึ้นเงินจานองครั้งที่ ๑ ระหว่างผู้จานอง
กับผู้รับจานอง ได้ใช้อารมณ์ มี สีหน้าไม่พอใจ และแสดงวาจาไม่สุภาพโดยพูดว่า “ก่อนเที่ยง เรียกแล้วไป
ไหน ทาไมไม่มา เดี๋ยวให้ไปทาใหม่เสียเลย” เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ตรวจสอบหลักฐาน และได้ขอบัตรประจาตัว
ประชาชนของสามีผู้รับานอง ผู้รับจานองจึงขอให้ตรวจสอบจากหลักฐานที่ได้เคยยื่นไว้ครั้งที่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้
นี้ยังคงใช้อารมณ์ แสดงสีหน้าไม่พอใจเช่นเดิม โดยใช้วาจา ไม่สุภาพว่า “เรื่องใหม่ ต้องแสดงหลักฐานใหม่
ของเก่าผิดใช่ไม่ได้” จนผู้รับจานองได้นาหลักฐาน มาแสดงใหม่ จึงยินยอมดาเนินการให้
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน

๔๕

๔๖

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๒๔๕. พนักงานคุมประพฤติ ๖ว ใช้กริยาวาจาที่ไม่สุภาพในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามจาเลย และผู้
ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งมีพฤติกรรมใช้อานาจปกครองบังคับบัญชาที่ไม่เหมาะสม ใช้ว าจา ไม่สุ ภ าพ
เกรี้ยวกราด และใช้อารมณ์รุนแรงกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และทาให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานเสื่อมเสียอีกด้วย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๔๖. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ จ่ายบัตรคิวคาขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรรายหนึ่ ง
เมื่อบุตรสาวของราษฎรซึ่งร่วมไปด้วย ได้สอบถามขั้นตอนดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้นี้กลับให้
คาแนะนาด้วยน้าเสียงไม่พอใจ และเมื่อราษฎรนาเรื่องไปลงชื่อที่โต๊ะทางานของตน กลับแสดงอาการหงุดหงิด
และไล่ให้ไปลงชื่อที่อื่น” นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังชอบโต้เถียง กับผู้ร่วมงาน และนาสิ่งของไปวางขายให้แก่
ราษฎรซึ่งมาติดต่อราชการในระหว่างเวลาราชการบนสานักงานที่ดิน อันเป็นการไม่ใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง”
ข้อ ๑๙ วรรคสอง กาหนดให้ “การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ลักษณะความผิด
วินัยร้ายแรง
องค์ประกอบความผิด
๑. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง
๒. เป็นการกระทาต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ
๓. กระทาโดยมีเจตนา (กระทาโดยรู้ตัวว่าได้กระทาสิ่งใดอยู่)
- สาหรับกรณีตัวอย่างของการกระทาผิดวินัยตามข้อนี้ ยังตรวจสอบไม่พบการกระทาผิด
ฐาน “กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน”
ข้อ ๒๐ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทา
การหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์ อันอาจ
ท าให้ เ สี ย ความเที่ ย งธรรม หรื อ เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข อง
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ

๒๔๗. ช่างโยธา ๓ มีส ่ว นร่ว มรู้เ ห็น กับ ภรรยาของตน จดทะเบีย นจัด ตั้ง ห้า งหุ ้น ส่ว นจ ากัด และ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้ร่วมเป็น หุ้น ส่วนด้วย โดยใช้ส ถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ซึ่งเป็นเลขที่เดียวกับ สถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการนั้น
โทษ ภาคทัณฑ์

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๒๔๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง ๖ ครั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ ได้ให้บุตรชายนารถยนต์
ของตนไปให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเช่าทดสอบขับรถภาคปฏิบัติและบุตรชายยังได้ ดาเนินกิจการร้านถ่ายรูป
ถ่ายเอกสาร และเคลือบบัตร ที่บริเวณข้างสานักงานโดยได้ต่อไฟฟ้าจากบ้านพักของเจ้าหน้าที่ผู้นี้มาใช้และทา
การเปิ ดรั ว ลวดหนามของสานั ก งานฯ เป็นทางเข้ า ออก เพื่อดาเนิน กิ จ การโดยบุ ตรชายจะเข้ า ไปชั ก ชวน
ผู้ มาติดต่อราชการให้ ใช้ บ ริ การกิจ การของบุ ตรชาย และกีดกัน ไม่ใ ห้ บุ ค คลอื่ นน ารถมาให้ เช่ าขั บ ทดสอบ
ประกอบกับผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้นี้ไปแจ้งบุตรชายให้เล็กกระทาการดังกล่าว และให้ปิดรั้วลวด
หนามของสานักงานฯ ไว้เหมือนเดิม แต่ก็มิได้ดาเนินการแก้ไขตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๔๙. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๒ และเจ้าพนักงานปกครอง ๖ ได้ยินยอมให้คนญวนอพยพที่ได้รับอนุญาต
ให้ได้สัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ไปแล้ว ใช้นามสกุลที่ตนเป็นเจ้าของ
รวม ๘๑ ราย และจานวน ๔๖ ราย ตามลาดับ โดยไม่ได้เรียกหรือรับเงิน เป็นค่าตอบแทนในการให้บุคคล
ดังกล่าวใช้นามสกุลร่วม
โทษ ภาคทัณฑ์ทั้ง ๒ ราย
๒๕๐. เจ้ าหน้ าที่ ป กครอง ๓ เป็ นผู้ รั บเรื่ องค าขอมี บั ตรประจ าตั ว ประชาชนของราษฎรรายหนึ่ ง
เมื่อได้ดาเนินการจัดทาบัตรประชาชนเสร็จแล้ว ก็ได้ขอให้ราษฎรผู้นี้ช่วยซื้อบัตรงานบอลในราคา ๖๐๐ บาท แต่
ราษฎรผู้นี้ปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงได้ขอให้ซื้อในราคา ๓๐๐ บาท ราษฎรผู้นี้จึงยอมจ่ายเงิน ซื้อโดยที่ ไม่เต็มใจ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๕๑. นายอ าเภอ ไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ ในเช็ ค เบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งตามโครงการพั ฒ นาต า บล
ที่ พั ฒ นาการอ าเภอน าเสนอเบิ ก จ่ า ยให้ แ ก่ ส ภาต าบล รวม ๖ ต าบล (ผู้ ร้ อ ง) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
สภาตาบลซื้อเหรีย ญทองคา (ย่าโม) ที่จังหวัดจัดทาขึ้น ตาบลละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๓,๙๙๙ บาท เพื่อนาเงิน
รวบรวมจัดสร้างอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี (ย่าโม) ผู้ร้องไม่ยินยอมและติดตามทวงเงินหลายครั้ง จนกระทั่ง
ผู้ร้องได้ทาการร้องเรียนและสื่อมวลชนลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงยินยอมเบิกจ่ายเงินให้แก่สภา
ตาบลทั้ง ๖ ตาบลรับไป
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๕๒. นักวิชาการที่ดิน ๖ ได้ใช้เวลาราชการบางโอกาสไปติดต่อหรือเกี่ยวข้องในธุรกิจเกี่ยวกับ ที่ดิน
ด้วยการเป็นตัวแทนของบริษัท โดยได้ใช้นามบัตรซึ่งระบุว่าตนอยู่สานักงานที่ดินพร้อมหมายเลข โทรศัพท์ของ
สานักงานฯ โดยฝ่าฝืนหนังสือเวียนกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๒๑๗๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๕๓. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้เป็นผู้รับเงินค่าจ้างทนายความ จานวน ๒,๐๐๐ บาท ไว้แทนคนงาน รังวัด
ทั้ ง ที่ รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ผู้ นั้ น มิ ไ ด้ มี อ าชี พ เป็ น ทนายความ แต่ เ ป็ น เพี ย งผู้ จั ด หาทนายความให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งโดยเรี ย ก
ค่าทนายความเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และได้รับเงินจากผู้ร้องไว้ จานวน ๓,๐๐๐ บาทแล้ว แต่ทนายความที่
จัดหามามีปัญหาล่าช้า จึงต้องไปติดต่อทนายความคนใหม่และขอค่าทนายความคืนก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงเป็น
เหตุให้เกิดการร้องเรียนขึ้น จนนายอาเภอต้องสั่งให้คืนเงิน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๕๔. เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ ๔ ยอมรับเงินจากผู้รับเหมาหรือผู้แทนส่วนราชการที่มาติดต่อ ขอเบิก
เงินจากสานักงานซึ่งนามามอบให้โดยเสน่หาเป็นครั้งคราว และนาเงินที่ได้รับดังกล่าว ไปรับประทานอาหาร
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน

๔๗

๔๘

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

๒๕๕. วิศวกร ๖ ได้อ อกไปตรวจสอบความปลอดภัย ร้า นจาหน่า ยก๊า ซในเขตรับ ผิด ชอบ และได้
แนะน าให้ร ้า นจ าหน่า ยก๊า ซที ่เ ก็บ ก๊ า ซเกิน ๕๐๐ ลิต ร ติด ตั ้ง เครื ่อ งส่ง เสีย งดัง เมื ่อ ก๊ า ซรั ่ว ยี ่ห ้อ หนึ ่ง
แล้ว เกลี้ย กล่อมให้ซื้อ เมื่อร้านจาหน่ายก๊าซตกลงที่จะติดตั้งก็เป็นผู้ติดต่อผู้จาหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ ดังกลาว
ให้ไปติดตั้ง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๕๖. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้เดินสารวจออกโฉนดที่ดินปรากฏว่ามีผู้เรียกรับเงินจากราษฎร เจ้าของ
ที่ดิน โดยอ้างว่าจะนาไปเป็น ค่าเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว ผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่ส อบสวนสิทธิ
ในท้อ งที่น่า จะทราบเหตุก ารณ์ดัง กล่า ว เพราะเรีย กเงิน จากหลายราย ประกอบกับ ขณะที่มีก ารคืน เงิน
ให้แก่ราษฎรเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแต่มิได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่ าวต่อผู้บังคับบัญชา
หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นการแก้ไขมีให้ราษฎรเกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๕๗. วิ ศ วกรโยธา ๖ ว เป็ น ผู้ รั บ ช่ ว งงานโครงการซ่ อ ม และงานขุ ด ลอกล าห้ ว ย ทั้ ง ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
มีเครื่องมือเครื่องจักรกลพร้อมกว่าและมีความสามารถทาได้อยู่แล้ว เพราะหากไม่ยอมให้ดาเนินการก็อาจไม่ได้
รับความสะดวกหรือถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และอาจทาให้
เกิดความเกรงใจของช่างควบคุมงานที่เป็นเพื่อนร่วมงานในกรณีที่การก่อสร้างอาจไม่ถูกต้องตามแบบและหรือ
ทาให้ผู้รับจ้างต้องจายอมให้เจ้าหน้าที่ผู้นี้เข้าดาเนินการในงานที่ขอรับช่วง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ฐาน “เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”
ข้อ ๒๑ กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้ จัด การ หรือ
ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
เป็นผู้จัดการผู้จัดการ , ผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือดารง
ต าแหน่ งที่ มี อ านาจตั ดสิ นใจเกี่ ยวกี บการด าเนิ นงานมี ลั กษณะงาน
คล้ายคลึงกับผู้จัดการผู้จัดการ , ผู้จัดการ ไม่ว่าจะมีเงินตอบแทนหรือไม่

๒๕๘. วิศวกรโยธา ๕ ได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจากัด และได้ถูกพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง
ฐานความผิดไม่จัดส่งงบดุลประจ าปี ไปยังนายทะเบียนภายในกาหนด และศาลแขวง พิพากษาว่าจาเลยมี
ความผิ ดตามพระราชบั ญญัติเกี่ย วกับ ห้ างหุ้ นส่ว นจดทะเบียนห้างหุ้ นส่ว นจากัด และบริษัทจากัด ให้ ปรับ
๒,๐๐๐ บาท ภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทดังกล่าว
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๕๙. รองปลั ด กระทรวง ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท จ ากั ด จ านวน ๒ แห่ ง โดยเป็ น กรรมการ
ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ทั้งได้มีการลงนามยื่นคาขอจดทะเบียนบริษัทฯ ต่อกรมทะเบียนการค้า
หลายครั้งหลายรายการ และเป็นตัวแทนบริษัททานิติกรรมในการซื้อที่ดินกับอีกบริษัท
โทษ ภาคทัณฑ์

คู่มือกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

ฐาน “ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง”
ข้อ ๒๒ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมือง หรือ กระทาผิดตามระเบียบส านั ก
คณะรัฐมนตรี ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรื อน
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

วินัยข้อนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติงานของทางราชการ ได้สาเร็จลงด้วยดี ไม่ต้องหวั่นไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และสามารถเข้ากับพรรคการเมือง ต่าง ๆ ได้ทุกพรรคการเมืองโดยไม่เกิดอุปสรรค
อันจะทาให้ราชการต้องได้รับ ความเสียหาย และให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า ด้ว ย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
๒๖๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงหน้าสหกรณ์การเกษตร กับกลุ่ม
ประชาชนที่ ร่ ว มชุ ม นุ ม ดั ง กล่ า วซึ่ ง ได้ ถื อ ป้ า ยผ้ า ที่ มี ข้ อ ความพาดพิ ง ถึ ง พรรคการเมื อ งพรรคหนึ่ ง และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อความดังกล่าวน่าจะก่อให้ เกิดความเข้าใจผิดและความรู้สึ กในแง่ลบแก่ พรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวและได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไปเข้าร่วมชุมนุม ประท้วงด้วย
โทษ ภาคทัณฑ์
ฐาน “กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว”
ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาชื่อเสียงของตน และ
รักษา เกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้ าที่ร าชการของตนมิให้ เสื่ อมเสี ย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยไม่ร้ายแรง
มีองค์ประกอบความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ไม่รักษาชื่อเสียงของตน
- ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
- กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

 ประพฤติชั่ว กรณี ประพฤติตนไม่เหมาะสม
๒๖๑. นายอาเภอ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต่อนายกรัฐมนตรีว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่หลายประการ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๖๒.เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท ๗ เป็นข้าราชการระดับ รองหัวหน้ายืมเงินจากผู้รับเหมา
หลายรายในจ านวนเงิน ที่สู ง โดยผู้ รั บ เหมาเหล่ านั้นเป็นผู้ ซึ่งติดต่อรับจ้างทางานกับส่ ว นราชการ ของตน

๔๙

๕๐

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ

อาจทาให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้อาศัยตาแหน่งหน้าที่เรียกเงินจากผู้รับเหมา เพื่อผลประโยชน์
บางประการอันเป็นการมิชอบ แม้ว่าการสอบสวนไม่ปรากฏว่าผู้นี้ได้กระทาการ โดยมิชอบแต่อย่างใด
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๖๓. นายช่างเครื่องกล ๗ ได้กล่าวถ้อยคาในลักษณะดูหมิ่นศาสนาอิสลามต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่เป็นชาวมุสลิมเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลามเกิดความไม่พอใจและเกิดความแตกแยก ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม และก่อให้เกิดความไม่พอใจของบุคคลผู้นับถือศาสนา
อิสลามโดยทั่วไปอีกด้วย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๖๔. พยาบาลเทคนิค ๔ (ชาย) ได้ขึ้นเวรดึกที่ตึกสงฆ์ เวลาเที่ยงคืนและได้ขึ้นไปชั้น ๒ ในห้องที่มีพระ
นอนป่วยอยู่ ๘ รูป และมีหญิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระซึ่งเป็นหลวงอา เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นี้พบหญิงผู้นี้นอนอยู่จึงปลุก
ขึ้นมาและถามว่า“มาเฝ้าใคร” หญิงผู้นี้ตอบว่า “มาเฝ้าหลวงอา” เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงชวนออกไปคุยข้างนอกห้อง
แต่หญิงผู้ นี้ไม่ยอมไป จากนั้นประมาณ ๑๐-๑๕ นาที ได้เดินเข้ามาอีก และบอกว่า “นอนตรงนี้ไม่ดียุงกัด”
และชวนให้ไปนั่งคุยข้างหลังห้องอีกแต่หญิงผู้นี้ได้ปฏิเสธ ต่อมาครั้งที่ ๓ เจ้าหน้าที่ผู้นี้เดินมาดูคนไข้ และเดินมา
หาหญิงผู้นี้และพูดว่า “ไปนอนห้องโน้นเถอะ ยุ งไม่กัด” หญิงผู้นี้จึงตอบว่า “มีสามีแล้ว” เจ้าหน้าที่ผู้นี้พูดว่า
“มีสามีแล้วก็ไม่เป็นไร คุยกันนิดเดียวก็รู้สึก ถูกชะตาและชอบ” หญิงผู้นี้ได้ปฏิเสธว่า “ไม่ไป" แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็
ยังไม่ละความพยายาม ได้มาเป็น ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ เพื่อชวนให้หญิงผู้นี้ไปนอนอีกห้องหนึ่ง แต่หญิงผู้นี้ก็ได้
ปฏิเสธเหมือนทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงกลับไปนั่งที่โต๊ะทางาน เป็นเหตุให้หญิงผู้นี้เกิดความหวาดกลัว ครั้นตื่น
นอนเวลา ๐๕.๐๐ น. จึงเดินทางกลับบ้านที่อยู่อีกจังหวัด
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๖๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ยื้อยุดฉุดแขนหญิงสาวซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสภาตาบล
เพื่อให้ลงจากรถยนต์ซึ่งจอดที่แยกบายพาสถนนสายหนึ่งแต่หญิงสาวผู้นี้ไม่ยอมลงจากรถยนต์ บังเอิญมีคนผ่าน
มาพบเห็นทาให้หญิงสาวโกรธและร้องไห้ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นี้ขับรถยนต์นาหญิงสาวส่งถึงบ้านพักเป็นเหตุให้ญาติพี่
น้องของหญิงสาวโกรธและพากันไปแจ้งความดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้นี้ที่สถานีตารวจ ต่อมาญาติพี่น้องได้
เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ไปถอนคาร้องทุกข์และไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ผู้นี้
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๖๖. นายช่างโยธา ๓ ได้พูดเสียงค่อนข้างดังซึ่งผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ยินทั่วกัน ว่า “พระบ้าอะไรวะ
สร้างสวนสัตว์” ขณะที่เห็นเจ้าอาวาสและพระภิกษุหลายรูปกาลังทาการพัฒนาบริเวณกรงเลี้ยงสัตว์ และซ่อม
สร้างโรงเก็บวัสดุของวัดอยู่
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๖๗. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ไม่มีเงินชาระค่าอาหารซึ่งเป็นค่าสุรา ค่าเครื่องดื่ม และค่าพวงมาลั ย
สาหรับนักร้องที่ตนเองสั่งมาดื่มและบริการ จานวนเงิน ๕๐๐ บาท เป็นเหตุให้เจ้าของร้านอาหารแจ้งเจ้าหน้าที่
ตารวจให้ควบคุมตัวและดาเนินคดีในความผิดฐาน “ฉ้อโกงค่าอาหาร" ต่อมาเพื่อนร่วมงาน ได้นาเงินจานวน
๕๐๐ บาท ไปชดใช้ให้เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารจึงได้ถอนคาร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ปล่อย
ตัวออกจากห้องขัง
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๖๘. นักกายภาพบาบัด ๗ ได้บอกญาติของผู้ป่วยซึ่งเคยผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เพื่อขอ
ทากายภาพบาบัดว่าไม่ต้องนาผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาการจะทรุด โดยเจ้าหน้าที่ ผู้นี้จะไปดู
ผู้ป่วยที่บ้าน และได้มีการตกลงทากายภาพบาบัดให้แก่ผู้ป่วยรายนี้ ราคาชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท โดยมิได้มีคา
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วินิจฉัยหรือคาสั่งของแพทย์แต่อย่างใด อันเป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ.
๒๔๗๙ ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อ ๑๘ ทวิ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๖๙.เจ้าหน้าที่ปกครอง ๔ ได้รับมอบเอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนในครั้งที่ ๒ จาก
ผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งการให้ไปดาเนินการแก้ไขใหม่ในช่องเงินเดือนที่กรอกเงินเดือนไม่ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้
นอกจากแก้ ไ ขอั ต ราเงิ น เดื อ นแล้ ว ยั ง ได้ แ ก้ ไ ขคะแนนในแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของตน
ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินให้คะแนนไว้แล้ว โดยแก้ไขจานวน ๓ แห่ง คือ ในช่องคะแนนรวมในข้อ ๒.๑
และข้อ ๒.๒ จาก ๙ เป็น ๑๐ และในข้อ ๒.๗ จาก ๖ เป็น ๑๖
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๗๐. นายช่างตรวจสภาพรถ ๖ มีผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสถานีวิทยุโทรทัศน์มาที่สานักงาน ขนส่ง
จังหวัด เพื่อขอสัมภาษณ์ขนส่งจังหวัดและขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ เพื่อนาออก
เผยแพร่แก่ประชาชนก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าขนส่ง จังหวัดไปประชุมจังหวัด ต่อมาได้พบกับนายช่างผู้ นี้จึง
ยืนพูดคุยกันเกี่ยวกับการมาทาข่าวดังกล่าว และได้พูดโต้เถียงกันด้วยเสียงดัง โดยนายช่างผู้นี้ใช้คาพูดก้าวร้าว
และไม่สุภาพ (มึง - กู) กับช่างภาพและผู้สื่อข่าวดังกล่าว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๗๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๕ ได้ร่วมมือกับภรรยาของตนกับพวกทาการขอรังวัด แบ่งแยกโฉนด
ที่ดินเป็นแปลงย่อย มีจานวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปเพื่อจาหน่ายและจัดให้มีสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่ผู้นี้ย่อมรู้อยู่
แล้วว่าการกระทาดังกล่าวมีลักษณะหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินแต่ก็ยังคงดาเนินการต่อ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๗๒. นักพัฒนาชุมชน ๓ หลีกเลี่ยงไม่มาทาการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จนถูกศาลจังหวัด
พิพากษาให้ลงโทษจาคุก ๓ เดือน ลดหย่อนให้กึ่งหนึ่งเหลือ ๑ เดือน ๑๕ วัน และให้รอลงอาญาไว้มีกาหนด
๒ ปี โดยให้มีการคุมประพฤติต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๓ เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลา
การรอการลงโทษและให้จาเลยทากิจกรรมบริการสังคมหรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๗๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ ได้หยิบเอกสารบันทึกข้อความเสนออธิบดี ของผู้ตรวจราชการ
ไปจากกรรมการสอบสวนในระหว่างที่กรรมการสอบสวนลุกไปจากโต๊ะที่ใช้สอบสวนนาไปถ่ายเอกสารและนา
สาเนาบันทึกข้อความดังกล่าว ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการไปให้บุคคลภายนอก
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๗๔. บุคลากร ๗ ว ได้ดื่มสุราแล้วฉุดกระชากลากดึงหญิงผู้ร้องให้ไปนั่งโต๊ะเพื่อร่วมรับประทานอาหาร
และดื่มสุราด้วย ทั้งที่ได้รับการปฏิเสธจากหญิงผู้ร้องแล้วถึงสองครั้งสองคราแต่ก็ยังคะยั้นคะยออีก
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๗๕. ประมงอาเภอ ได้ขอบริจาคเงินจากกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่โดยผ่านประธานกลุ่ม และได้
นาเงินจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับไปจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับติดตั้งในที่ทาการแห่งใหม่ โดยการขอ
บริจาคเงินดังกล่าวไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้กลุ่มสมาชิกทราบและไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบ ทาให้มีการ
ร้องเรียนขึ้นและเกิดผลเสียกับทางราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน

๕๑

๕๒
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๒๗๖. บุคลากร ๖ เป็นผู้ประสานรับเงินที่ขอให้ราษฎรรายหนึ่งบริจาคให้สานักงาน จานวน ๓๐,๐๐๐
บาท ทั้ง ๆ ที่ราษฎรผู้นั้นไม่เต็มใจบริจาค
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๗๗. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ รับฝากเงินจานวน ๓,๐๐๐ บาท และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการ
ดาเนินการเพื่อเปลี่ยน น.ส. ๓ ไว้จากราษฎร ซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก่อนเพื่อเป็นเงินค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบราชการในการขอดาเนินการในโอกาสต่อไป เป็นพฤติการณ์ที่ไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจทาให้บุคคล
อื่นเข้าใจผิดและมองภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ไปในทางที่เสื่อมเสีย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๗๘. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานสาธารณสุ ข ๕ ถู ก จั บ กุ ม นายตรวจสรรพสามิ ต ตัว ที่ บ้ า นพั ก ภายใน
โรงพยาบาล ในขณะจาหน่ายสุรากลั่นที่มิชอบด้วยกฎหมายให้แก่บุคคลอื่น โดยถูกตั้งข้อกล่าวหาจาหน่ายสุรา
กลั่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ ได้ยอมรับสารภาพและยินยอมชาระค่าเปรียบเทียบเป็นเงิน
๖,๐๐๐ บาท คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๗๙. นายช่างโยธา ๕ ศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจาคุก ๑ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานพกพาอาวุธ
ปืนเข้าในหมู่บ้าน แต่จาเลยให้การรับสารภาพลดโทษลงเหลือจาคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท จาเลยไม่เคย
ต้องโทษจาคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด ๒ ปี คดีถึงที่สุด
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๘๐. ป้องกันจังหวัด ได้นาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จานวน ๕ คน พร้อมอาวุธปืนสงคราม
เข้าไปที่โรงเรียนเพื่อไปพบกับภรรยาของตน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาโรงเรียนดังกล่าวด้วย จากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้
ได้นาอาวุธปืนพกออกมาตรวจสอบ พร้อมกับขึ้นลากล้องและเล็งไปบนฝ้าเพดาน โดยไม่มีเจตนาจะไปข่มขู่ผู้ใด
แต่ทาให้บุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น เกิดความกลัว
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๘๑. ศุล การั กษ์ ๓ ได้ยิ งปื น บนบ้ านพักข้าราชการโดยอ้างว่าเห็นงูตัวใหญ่กาลังเข้ามาทาร้ายไก่
ซึ่ ง เลี้ ย งไว้ บ ริ เ วณด้ า นหลั ง บ้ า นที่ พั ก อาศั ย และเลื้ อ ยขึ้ น มาบนบ้ า นพั ก ซึ่ ง พนั ก งานสอบสวน ได้ ท า การ
เปรียบเทียบปรับ ๕๐๐ บาท
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๘๒. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ เวลาใกล้เที่ยงวัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ได้ชัก อาวุธปืนข่มขู่
ประชาชนและนักศึกษาที่มาชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๘๓. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้ชักอาวุธปืนข่มขู่จะยิงและพูดจาดุด่าข้าราชการผู้หนึ่งต่อหน้าข้าราชการ
และราษฎรที่ไปติดต่อราชการเนื่องจากโกรธเคืองที่ผู้นั้นไม่ทาเรื่องขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวให้แก่ตน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
 ประพฤติชั่ว กรณี ชู้สาว
๒๘๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ มีความสนิทสนมกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหญิ ง เกินกว่า
ผู้บังคับบัญชาจะมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชากันธรรมดาทาให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ ฉันชู้สาวกัน
โทษ ภาคทัณฑ์
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๒๘๕. เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ ๔ (หญิง) มีความสนิทสนมกันมากกับชาย ซึ่งเป็นลูกจ้างประจามัก
ไปไหนมาไหนด้วยกันในลักษณะสองต่อสอง ทาให้ภรรยาของฝ่ายชายเข้าใจว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้
สาวกัน จึงแสดงอาการหึงหวงด้วยการไปด่าทอเจ้าหน้า ฝ่ายหญิงที่บ้านพักจนเป็นเหตุให้ภรรยาของฝ่ายชาย
กับเจ้าหน้าที่ผู้นี้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน จนต้องให้เจ้าหน้าที่ตารวจมาระงับเหตุ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๘๖. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ (หญิง) ได้ไปจดทะเบียนสมรสกับนายยูกิฟจีตามหลักศาสนาอิสลาม และอยู่
กินฉันสามีภรรยาทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เพิกถอนการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับสามีคนก่อน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๘๗. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานธุ ร การ ๕ ได้ พ าหญิ ง มี ส ามี ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนโดยตรง
เข้าไปในบังกาโลว์ยามวิกาลสองต่อสองโดยมีเจตนาไปในทางชู้สาวแต่หญิงผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวไม่ยินยอม
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๘๘. พยาบาลวิ ช าชีพ ๓ (หญิ ง ) ถู ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (ชาย) ใช้ ก าลั ง ปลุ ก ปล้ าจนส าเร็ จความใคร่
พยาบาลผู้นี้รู้สึกอับ อายจึงไม่แจ้งความต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบ จึงได้มีความสั ม พั นธ์
ฉันชู้สาวกันเรื่อยมาจนกระทั่งตั้งครรภ์และได้จดทะเบียนสมรสกันทั้ง ๆ ที่ ชายผู้บังคับบัญชายังไม่ได้หย่ากับ
ภรรยาทาให้เกิดผลกระทบต่อบุตรทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก ต่อมาหญิงพยาบาลผู้นี้เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้ จึงได้จดทะเบียนหย่าขาดจากชายผู้บังคับบัญชาและแยกกันอยู่
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๘๙. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ ได้ประกอบพิธีมงคลสมรสตามประเพณีกับหญิงสาวรายหนึ่ง โดยเชิญ
แขกมาร่วมงานเป็นจานวนมากแต่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ไป
จดทะเบียนสมรสกับหญิงสาวอีกรายหนึ่งและได้บอกเลิกการเป็นสามีภรรยา(นอกกฎหมาย)กับหญิงสาวคนแรก
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๙๐. เจ้าพนักงานธุรการ ๕ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงสาวรายหนึ่งจนตั้งครรภ์ ซึ่งบิดามารดาฝ่าย
หญิงได้รับรู้โดยตลอด และขอให้จดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ยินยอม ต่อมา
กลับไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง อันเป็น การหลอกลวงทาให้ฝ่ายหญิงได้รับความอับอาย
และเสี ยหายเมื่ อหญิ งสาวคลอดบุ ตรแล้ ว เจ้าหน้าที่ผู้ นี้ได้ ละทิ้ งไม่ช่วยเหลื ออุ ปการะเลี้ ยงดู ปล่ อยให้ ได้ รั บ
ความเดือดร้อน จนต้องพึ่งอานาจศาลเพื่อขอให้ชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๒๙๑. เจ้ า หน้ า ที่ ก ารทู ต ๖ ได้ ไ ปนอนค้ า งคื น ที่ บ้ า นของหญิ ง ไทยตามค าชั ก ชวนของหญิ ง ผู้ นั้ น
ซึ่งรู้จักกันมาก่อนและผู้นี้ก็ได้กระทาการที่จะแสวงหาประโยชน์ในทางเพศกับหญิงผู้นั้น ทั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นผู้
มีหน้าที่ดูและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๒๙๒. พยาบาลเทคนิค ๕ ได้คบหามีความสัมพันธ์กับภรรยาของผู้อื่น โดยหาโอกาสที่จะอยู่ด้วยกัน
ตามลาพังสองต่อสอง พาไปเที่ยวห้องอาหารด้วยกันหลายครั้ง จนสามีของหญิงผู้นี้ตามไปพบ จนเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาทกัน นอกจากนั้นยังพาไปแนะนากับเพื่อนว่าเป็นเด็กของตนแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า
บุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์ถึงขั้นได้เสียกัน
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

๕๓

๕๔
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๒๙๓. นายช่างโยธา ๔ ได้ทอดทิ้ง ไม่ดู แลเอาใจใส่ ภ รรยาของตนในขณะกาลั ง ตั้ง ครรภ์ โดยไปมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น ทาให้ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับความเดือดร้อน และเกิดความ
แตกแยกภายในครอบครัว ทั้งยังทาร้ายร่างกายภรรยาและมารดาของภรรยาจนถูกแจ้งความดาเนินคดีแต่ได้มี
การไกล่เกลี่ยข้อหาทาร้ายภรรยา จึงได้ยุติการดาเนินการ สาหรับข้อหาทาร้ายมารดาภรรยา อัยการจังหวัดมี
คาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง เนื่องจากขาดเจตนา
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
 ประพฤติชั่ว กรณี ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว / จดทะเบียนซ้อน
๒๙๔. นายช่างโยธา ๖ มีภรรยาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ได้ทอดทิ้งไปอยู่กับหญิงอื่น
แต่ไ ด้ส ่ง เสีย ค่า อุป การะเลี้ย งดูบุต รเป็น รายเดือ น และต่อ มาได้ไ ปขอหย่า กับ ภรรยาเป็น เหตุใ ห้เ กิด การ
ทะเลาะวิว าทกันที่โรงพยาบาลอันเป็น สถานที่ราชการ จนนายแพทย์ที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ ในขณะนั้นต้อง
เข้าห้ามปราม จึงยุติ
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๙๕. นายช่างโยธา ๔ ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทขอนแก่น จดทะเบียนสมรสซ้อน โดยในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ได้ จ ดทะเบี ย นสมรสกั บ นางกาญจนา ณ ส านั ก งานทะเบี ย นอ าเภอเมื อ งยโสธร
จังหวัดยโสธร และในวันเดียวกันได้จดทะเบียนสมรสกับนางนิภากร ณ สานักงาน ทะเบียนอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๒๙๖. เจ้ าหน้ าที่ที่ดิน ๔ มีความสั มพันธ์ทางชู้ส าวกับหญิงสาวสองคนจนมีบุตรด้วยกันทั้งสองคน
ทั้ง ๆ ที่ตนเองมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และยังได้จดทะเบียนสมรสซ้อนกับหญิงสาวคนห นึ่ ง
โดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับภรรยาของตน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
 ประพฤติชั่ว กรณี อนาจาร
๒๙๗. อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา มี พ ฤติ ก รรมลวนลามลู ก จ้ า งท้ อ งถิ่ น และยั ง มี ปั ญ หาในเรื่ อ ง
การประสานงานกับบุคคลอื่น
โทษ ภาคทัณฑ์
๒๙๘. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๔ ได้เสพสุราจนมีอาการมึนเมาและกระทาอนาจารโดยการจับ หน้าอก
ผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าธารกานัล
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๒๙๙. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ จับแขนผู้หญิง ซึ่งเป็นนายช่างโยธา ๓ ในสาธารณสถาน หรือ
ต่อหน้าธารกานัล เป็นเหตุให้หญิงตกใจหรือไม่พอใจ หรือเดือดร้อนราคาญ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๓๐๐. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ได้ดื่มสุราแล้วบุกรุกเข้าไปในบ้านพักของหญิงอื่น ซึ่งมิใช่ภรรยา ของตนใน
ยามวิกาล และลวนลามกระทาอนาจารหญิงนั้น
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
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๓๐๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ได้ทาร้ายร่างกายโดยชกบริเวณชายโครง และกระทาอนาจาร
ด้วยการพยายามถอดกางเกงข้าราชการครูสตรีด้วยเจตนาข่มขืนกระทาชาเรา
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓๐๒. โยธาธิการจังหวัด ได้ทาการลวนลามหญิงซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว และได้กล่าววาจาเพื่อให้หญิง
ลูกจ้างชั่วคราวผู้นี้ยินยอมมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วย แต่หญิงผู้นี้ปฏิเสธไม่ยินยอม เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงได้ให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวออกจากงานเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๓๐๓. เจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ๓ ได้ พ ยายามปลุ ก ปล้ าท าอนาจารภรรยาผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ ง ได้ ข อพั ก อาศั ย
ที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้แต่ภรรยาผู้ต้องขังไม่ยินยอมและร้องขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๓๐๔. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ได้กระทาอนาจารผู้เสียหายหญิง ด้วยการใช้มือจับ
ก้น ผู ้เ สีย หาย โดยผู ้เ สีย หายอยู่ใ นภาวะที่ไ ม่ส ามารถขัด ขืน ได้ต่อ หน้า ธารกานัล (ต่อ หน้า ผู ้อื่น ที่ไ ม่มีส่ว น
เกี่ยวข้อง) ที่สุดศาลพิพากษาลงโทษจาคุก ๑ เดือน ๑๕ วัน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษ
ไว้มีกาหนด ๑ ปี
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๓๐๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๔ ได้ขับรถยนต์ซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยเลี้ยวเข้าไปในโรงแรม
และจู ง แขนหญิ ง ผู้ นั้ น เพื่ อ จะเข้ า ไปในห้ อ ง แต่ ห ญิ ง สาวไม่ ย อมพร้ อ มสะบั ด มื อ หลุ ด และหนี อ อกไปได้
และยังพูดจาดูหมิ่นหญิงสาวลับหลัง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
 ประพฤติชั่ว กรณี ทาร้ายร่างกาย
๓๐๖. เจ้ าพนั กงานปกครอง ๖ ได้มีปากเสี ยงทะเลาะวิว าทและทาร้ายร่างกายหญิงสาวซึ่งอยู่กิน
ฉันสามีภรรยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส หญิงสาวได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจ ซึ่งศาลได้มี
คาพิพากษาจาคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด ๑ ปี
โทษ ภาคทัณฑ์
๓๐๗. เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ ๕ ได้ ท าร้ า ยร่ า งกายภรรยาต่ อ หน้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน
อีกหลายคนในสถานที่ทางาน เพราะภรรยามาขอแบ่งเงินเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
โทษ ภาคทัณฑ์
๓๐๘. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ ได้กระโดดถีบเจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ถูกบริเวณใบหน้าด้านขวามือ ๑
ครั้ ง จนตกจากเก้าอี้ได้รั บ บาดเจ็ บ ฟกช้าเป็นรอยแดง เนื่องจากมีเรื่องบาดหมางในการปฏิบัติห น้าที่และ
เรื่ องส่ ว นตัว เจ้ าหน้ าที่ป กครอง ๓ ผู้ นี้ ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ ดาเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ต่อมาศาลพิพากษาลงโทษปรับ ๕๐๐ บาท
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓๐๙. นักวิชาการพาณิชย์ ๗ ได้ชกต่อยทาร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา จนได้รับอันตรายแก่กาย และจิตใจ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

๕๕

๕๖
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 ประพฤติชั่ว กรณี บุกรุก
๓๑๐. นักวิชาการที่ดิน ๖ เวลาประมาณสามทุ่มได้เข้าไปในบ้านพักของผู้หญิงซึ่งมิใช่ภรรยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุผลอันสมควรเพราะว่ามีอาการเมาสุรา เมื่อได้รับแจ้งว่า
ให้ออกจากบ้านก็ไม่ยอมออกจนเพื่อนต้องเข้าไปดึงตัวออกมา และศาลได้มีคาพิพากษาลงโทษจาคุก ๖ เดือน
และปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษมีกาหนด ๒ ปี และคดีถึงที่สุดแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๓๑๑. เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขชุมชน ๓ ถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดอาญาในข้อหาบุก รุกเคหสถาน
ของผู้อื่น โดยได้เหยียบอ่างน้าในห้องน้าซึ่งมีผนังติดกันและชะโงกหน้าดูหญิงผู้หนึ่งขณะอยู่ในห้องน้า และ
ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันรวม ๑๔ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและจงใจไม่เสนอหรือจัดส่งใบลาให้
ถูกต้องตามระเบียบ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
 ประพฤติชั่ว กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง / ทาให้เสียทรัพย์
๓๑๒. นายแพทย์ ๖ ได้ใช้ฆ้ อนเหล็ กทุ บรถยนต์ ข องผู้ อื่ น จนได้รับความเสี ยหายใช้ งานไม่ไ ด้ คิด
ค่าเสียหายในการซ่อมรถยนต์ ประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้เสียหายได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ ต่ อ
พนักงานสอบสวน จึงได้พูดข่มขู่ว่าจะฆ่าผู้เสียหาย
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๓๑๓. เจ้ าพนั กงานพัฒ นาชุมชน ๕ ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุ ก ๓ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท
โทษจาคุกให้รอไว้มีกาหนด ๒ ปี ในความผิดฐานลักทรัพย์ (ปากกา ๗ ด้าม รวมราคา ๒๑๓ บาท)
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓๑๔. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๔ ได้ทาการลักทรัพย์ของผู้อื่นรวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น จานวน ๖๔๐
บาท และศาลได้พิพากษาให้ลงโทษจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท แต่โทษจำคุก ให้รอไว้มีกำหนด ๒ ปี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๓๑๕. เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๖ สั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชีธนาคาร เป็นเหตุให้
ถูกฟ้องดาเนินคดีอาญา และไม่รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามระเบียบของทางราชการ แม้ภายหลังคดี
ดังกล่าวจะถูกถอนฟ้องไปแล้ว
โทษ ภาคทัณฑ์
๓๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้บอกราษฎรผู้หนึ่งว่า การที่จะให้ลูกเข้าทางาน จะต้องมี
ค่าน้าร้อนน้าชาให้กรรมการ โดยการทีร่ าษฎรให้เจ้าหน้าที่ผู้นี้ยืมเงินจานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และบอกเจ้าหน้าที่
ผู้นี้ว่า ถ้าลูกสาวได้ทางานจะไม่ขอรับเงินที่ยืม ไปคืน ต่อมาปรากฏหว่าลูกสาวราษฎรไม่ได้เข้าทางานจึงเขียน
หนังสือร้องเรียนเพื่อต้องการเรียกเงินคืน
โทษ ภาคทัณฑ์
 ประพฤติชั่ว กรณี ไม่ชำระหนี้
๓๑๘. นักวิชาการสรรพากร ๖ ได้กู้เงินจากนางสาวเมตตา ผู้ประกอบการอยู่ในท้องที่เป็นเงิน จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยอีก ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาท เมืค่ รรบกาหนดแล้วไม่ยอมชดใช้เงิน
ที่กู้มาเมื่อถูกร้องเรียนจึงได้ใช้เงินกู้คืนเพียง ๗๐,๐๐๐ บาท
โทษ ภาคทัณฑ์
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๓๑๙. แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ได้ทาสัญญากู้เงินจากเจ้าหนี้ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระได้เขียนเช็คสั่งจ่ ายเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่เจ้าหนี้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่า ยเงิน
เนื่องจากบัญชีปิด หลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้ทวงถามให้ชาระหนี้มาโดยตลอด แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ได้ ผัดผ่อนเรื่อยมา
เจ้าหนี้จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดีอาญา
โทษ ภาคทัณฑ์
๓๒๐. นักวิชาการภาษี ๘ว ผิดสัญญาจะขายบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ซื้อหลายครั้ง และไม่
ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล ที่สุดเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ชาระหนี้ให้แก่ผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งได้
จดทะเบียนจานองที่ดินให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนจึงได้ถอนเรื่อง ทาให้ข้อพิพาท ระหว่างคู่สัญญาเป็นที่ยุติ
โทษ ภาคทัณฑ์
๓๒๑. เจ้ า พนั ก งานปกครอง ๗ ซื้ อ ไม้ จ ากร้ า นค้ า ไม้ เป็ น เงิ น ๘๔,๑๘๓ บาท แล้ ว ช าระเงิ น
เพียงสองครั้งเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือไม่ยอมชาระทาให้เจ้าของร้านค้าไม้มีหนังสือร้องเรียน จังหวัด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้ นี้ได้ยอมรับว่าได้ค้างชาระค่าไม้ที่ซื้อจริงต่อมาเจ้าหน้าที่
ผู้นี้ได้นาเงินที่ค้างชาระ จานวน ๔๔,๑๘๓ บาท ไปชาระให้แก่เจ้าของร้านค้าไม้แล้ว
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๓๒๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้รับอนุญาตให้ไปอบรมการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ข้อมูลที่
จังหวัด รวม ๔ วัน และได้ยืมเงินบารุงของสานักงานไปเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วย แต่ไม่ได้ส่งหลักฐานการ
ไปอบรมเพื่อหักล้างเงินยืมดังกล่าว เมื่อได้รับการทวงถามจากผู้บังคับบัญชาก็แจ้งว่าได้ทาหลักฐานการอบรม
หายไป ต้องรอหลักฐานจากจังหวัดก่อนแต่จากการสอบสวนผู้ นี้ยอมรับว่าไม่ได้ไปเข้ารับการอบรมตามวัน
ดังกล่าวและไม่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
 ประพฤติชั่ว กรณี แจ้งความเท็จ
๓๒๓. นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ๕ ให้ ถ้ อ ยค าต่ อ คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง เรื่อง เบิกค่าเช่าที่พักจากทางราชการ เป็นเท็จ
ว่าได้ร่วมเดินทางไปราชการกับผู้บังคับบัญชาและเข้าพักโรงแรมด้วยกัน ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นความจริง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
๓๒๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๕ ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในแบบคาขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชนของบุคคลอื่น เพื่อให้นายทะเบียนอาเภอออกใบรับคาขอมีบัตรประจาตัวประชาชนให้แก่ผู้หลบหนี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓๒๕. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้ยื่นคาขอรับรองราคาประเมินราคาที่ดิน ซึ่งมีชื่อของตนเป็นผู้ถื อกรรมสิทธิ์
โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ถูก
ดาเนิน คดีอาญา และศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก ๑ ปี โทษจาคุก ให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
 ประพฤติชั่ว กรณี เสพสุรา
๓๒๖. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งวิทยุสื่อสาร และช่วยงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ (รับโทรศัพท์) ได้ดื่มสุราและมีอาการมึนเมาควบคุมสติไม่ได้ ในขณะปฏิบัติราชการ เมื่อให้
ติดต่อโทรศัพท์ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อผู้บังคับบัญชาสอบถาม ก็เอะอะโวยวายฟังความไม่ได้
โทษ ภาคทัณฑ์

๕๗

๕๘
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๓๒๗. เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ๕ นั่งเมาสุราร้องเอะอะเสียงดังอยู่บริเวณอาคารสถานีอนามัย และได้
กล่าวคาท้าทายด่าทอเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วยคาหยาบคาย และได้ขว้างหินไปถูกบาน
กระจกหน้าต่างสถานีอนามัยแตก ๑ บาน และได้จัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๓๒๘.ช่างรังวัด ๔ ได้นาเบียร์ไปนั่งดื่มที่สถานีตารวจ นอกเวลาราชการ และพูดจาเอะอะโวยวายแสดง
ความไม่พอใจต่อการจัดระเบียบสังคมของรัฐมนตรี และตะโกนเรียก ตารวจโดยไม่สุภาพ อีกทั้งยังทิ้งกันบุหรี่ลง
บนพื้นสถานีตารวจซึ่งเป็นสถานที่ราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓๒๙. เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เสพสุราแล้วนาพาหญิงพนักงานบริการจากร้านอาหาร
เข้าไปหลับนอนในสานักงานฯ และดื่มเบียร์ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการที่สานักงานฯ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๓๔๐. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๔ ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมสัมมนา แต่ เสพสุรา
จนมึนเมาส่งเสียงดัง ในห้ องสั มมนารบกวนผู้เข้าสั มมนา และยังสร้างความราคาญให้แก่ผู้ มาใช้บริการของ
โรงแรมที่เป็นสถานที่จัดสัมมนาด้วย
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
๓๔๑.ข้าราชการครู มักดื่มสุรามาปฏิบัติราชการบ่อยครั้งประพฤติตนม่เหมาะสมกับความเป็น ครู
พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง)
โทษ ภาคทัณฑ์
 ประพฤติชั่ว กรณี เล่นการพนัน
๓๔๒. นักวิชาการมาตรฐาน ๔ เล่นการพนันบุ๊คเมทิ้ง (การพนันแข่งม้ากระดาษ) และถูกเจ้าพนักงาน
ตารวจจับกุมในข้อหาเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต และศาลพิพากษาปรับ ๒,๐๐๐ บาท
โทษจาาคุกรอไว้ ๑ ปี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๓๔๓. พนักงานการเงินและบัญชี ๔ เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีการเล่นพนันไพ่คอยคู่ พนันเอา ทรัพย์สิน
กันโดยไม่ได้รับอนุญาต จนถูกพนักงานตารวจจับกุมดาเนินคดี และศาลพิพากษาปรับ ๘๐๐ บาท
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๓๔๔. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ และเจ้าพนักงานปกครอง ๖ ว ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก ๒ คน ลักลอบเล่น
การพนันไฟรัมมี่เอาทรัพย์สินกัน เพื่อเป็นค่าน้าาดื่มในการจัดสถานที่สาาหรับต้อนรับนายอาเภอที่จะเดินทางมารับ
ตาแหน่งใหม่ โดยลักลอบเล่นกันในห้องวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นสถานที่ราชการและในวันเวลาราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือนคนละ ๑ ขั้น
 ประพฤติชั่ว กรณี ปลอมลายมือชื่อ
๓๔๕. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้ยืมเงินจากสานักงาน เพื่อจัดโครงการฯ เมื่อเสร็จการอบรม
แล้วเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อล้างหนี้ เงินยืมโดยได้ปลอมลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมใน
เอกสารและไม่เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้แก้ไขเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และตัดรายการที่
เบิกไม่ได้ออกไป เมื่อมีเงินเหลือได้นาส่งคืนเป็นเงินสดพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแล้ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
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๓๔๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขียนลายมือเจ้าหน้าที่
พัสดุลงในบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินบารุง เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
รวมจานวน ๒๓ ครั้ง โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างจริงตามที่ขออนุมัติ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
 ประพฤติชั่ว กรณี ทาเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม
๓๔๗. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และถูกมหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓๔๘. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๕ ได้เป็นผู้รับคาขอเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส.๓ ก. จากราษฎรผู้ ข อ
จานวน ๖ รายแล้ว แต่มิได้ดาาเนินการใด ๆ ให้แก่ผู้ขอ ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานถึง ๒ ปี จนกระทั่งมีการร้องเรียน
เกิ ด ขึ้ น จึ ง ได้ ด าเนิ น การให้ แ ก่ ผู้ ข อโดยได้ ท าการขู ดลบตกเติม วั นที่ ที่ มี ก ารรั บ ในค าขอ (ท.ด.๙) ในใบนัด
ทาการรังวัด (ท.ด.๒ ก.) และแก้ไขวันที่ที่นายอาเภอสั่งการให้มีวันที่ ใกล้เคียงกับวันที่มีการร้องเรียน เพื่อให้
ตนเองไม่ต้องรับผิด
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
ฐาน “กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง”
ข้อ ๒๓ วรรคสอง กาหนดให้ “การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่า
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ลักษณะความผิด
องค์ประกอบความผิด

วินัยร้ายแรง
มีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่ ได้กระทาโดย
ประมาทหรือ เป็นความผิดลหุโทษ
- เป็ น การกระท าหรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น กระท าการอื่ น ใดอั น ได้ ชื่ อ ว่ า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง

 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี ทาเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม
๓๔๙. วิศวกรเครื่องกล ๖ ได้นาใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบใน
การขอประเมินตาาแหน่งวิศวกร เครื่องกล ๗ วช ซึ่งทาง ก.ว. ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าเป็นเลขทะเบียนของบุคคล
อื่น และเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ให้ถ้อยคายอมรับว่าเป็นผู้ใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
ปลอม ในการขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับจริง
โทษ ปลดออก
๓๕๐. เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ น โยบายและแผน ๘ว ทาการปลอมบัตรติดรถยนต์เข้าทาเนียบรัฐ บาล
อันเป็นเอกสารราชการสืบเนื่องจากการจับกุมและตรวจค้นบ้านพักพบบัตรติดรถยนต์ที่ได้กระทาการปลอม
ดังกล่าว ซึ่งยังไม่กรอกหมายเลขทะเบี ยนรถยนต์ จานวน ๓ ใบ และที่ได้กรอกหมายเลขทะเบียนรถยนต์
แล้วติดอยู่กับกระจกหน้ารถยนต์ รวม ๓ คัน
โทษ ปลดออก

๕๙

๖๐
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๓๕๑. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๕ ร่วมกับบุคคลภายนอกทาการปลอมแปลงสัญญาขายฝาก และโฉนด
ที่ดิน จานวน ๓ ฉบับ แล้วนาาไปหลอกลวงขายฝากแก่ราษฎร
โทษ ไล่ออก
๓๕๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๔ ได้ขอสมุดคู่ฝากเงินธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ไปจากคณะกรรมการหมู่ บ้ า นโดยอ้ า งว่ า จะน าไปตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง แล้ ว น าไปปลอมลายมื อ ชื่ อ
คณะกรรมการหมู่บ้านผู้มีอานาจถอนเงิน เพื่อมอบอานาจให้ตนถอนเงิน และได้ถอนเงิน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน
๕๖,๐๐๐ บาท นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และยังได้นาสมุดคู่ฝากเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ครัวเรือน อีกจานวน ๑๙ ราย แล้วปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากถอนเงินไปรวมเป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐
บาท นาไปใช้จ่ายส่วนตัวจนหมด
โทษ ไล่ออก
๓๕๓. ช่างรังวัด ๓ นาแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน ซึ่งสูญหายไปจากศูนย์อานวยการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินไป
ดาเนินการปลอมแปลงเป็นโฉนดที่ดิน และได้ทาการหลอกลวงขายให้แก่ราษฎร ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี เกี่ยวกับการเงิน
๓๕๔. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๓ ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดินสารวจออกโฉนดที่ดิน ได้รับเงินเป็นเช็ค
ธนาคาร จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากราษฎรเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเรื่องการออกโฉนดที่ดินและช่วยเหลื อให้
สามารถซื้อขายได้ แต่ราษฎรอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาเพื่อตอบแทนการดาเนินการตรวจค้นและติดตาม
เรื่องราวการออกโฉนดที่ดิน รวม ๓ แปลง
โทษ ปลดออก
๓๕๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จานวน ๓๔,๙๐๐ บาท
จากกรรมการหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเวลา ๑ ปีเศษ เป็นเหตุให้ครัวเรือนยากจนขาดโอกาสได้กู้ยืมไป
ประกอบอาชีพเพื่อขยายผลโครงการ
โทษ ปลดออก
๓๕๖. เจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารงานแรงงาน ๘ ได้รับเงินจานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทจัดหางาน
เพื่อนาไปคืนคนหางานจานวน ๑๕ คน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรับเงินแล้วเจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ไม่รีบดาเนินการ
จ่ายเงินคืนแก่คนหางานในทันที กลับเพิกเฉยเก็บเงินไว้กับตนเองนานเกือบ ๑๐ เดือน จึงสามารถคืนเงินให้
คนหางานได้ครบถ้วน
โทษ ปลดออก
๓๕๗. นายช่างรั งวัด ๔ ได้ร ายงานการรังวัดเพื่ อ ขอเบิ กค่า มัดจ ารังวัดตามแบบ ร.ว. ๓ มากกว่ า
วันที่ทาการรังวัดจริง และได้เบิกซ้าซ้อนกันถึงจานวน ๔ ราย
โทษ ปลดออก
๓๕๘. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น ๓ มิ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ ร าชการใดที่ ส านั ก งานที่ ดิ น ท าการช่ ว ยเหลื อ ชี้ แ นะ และ
ดาเนินการยื่นเรื่องราวการจดทะเบียนขายที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายตกลงซื้อขายกันในราคา ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้แจ้งราคาซื้อขายไปเพียง ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้เสีย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและอากร
๑๐๔,๖๙๕ บาท โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนในการนี้เป็นเงิน ส่วนที่เหลือประมาณ ๑,๔๙๕,๓๐๕ บาท
โทษ ไล่ออก
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 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง
๓๕๙. พนักงานจ้างตามภาระกิจถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมเนื่องจากกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ เป็น
การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๓๖๐. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๓ ได้เรียกเงินจากผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินโฉนดรายหนึ่งเป็น
เงิน จานวน ๒,๐๐๐ บาท โดยหลอกลวงว่าจะทาการช่ว ยเหลือ กันเนื้อที่ในการประเมินราคาให้ผู้ ขอเสีย
ค่าธรรมเนีย มและภาษีน้อยลงกว่าที่ควรจะเสีย แม้ ข้อเท็จจริง จะมิได้กระทาการใดอันเป็นการช่ว ยเหลือ
หรือ ประเมิน ราคาให้ผู้ข อได้ป ระโยชน์ที่มิค วรได้จ ากการเสีย ค่าธรรมเนีย มภาษีน้อ ยลง และยัง ไม่ไ ด้เ งิน
ตามที่เรียกร้องก็ตาม ก็เป็นความผิดแล้ว
โทษ ปลดออก
๓๖๑. นักทัณฑวิทยา ๗ ได้แอบอ้างกับผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งว่า ได้ช่วยติดต่อเรื่องราวเกี่ยวกับคดีและ
จัดการเกี่ยวกับงานศพสามีผู้ต้องขังหญิงผู้นี้ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทั้งที่ไม่เป็นความจริงเพื่ อ ให้
ผู้ต้องขังหญิงผู้นี้หลงเชื่อและลงชื่อในใบถอนเงินจากบัญชี แล้วตนเองได้นาไปเบิกเงินจากธนาคาร รวม ๓ ครั้ง
รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท และได้เบียดบังเงินบางส่วนที่เบิกมาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
โทษ ปลดออก
๓๖๒. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๓ ได้เรียกและรับเงินรวม ๒ ครั้ง เป็นเงินจานวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท จาก
ญาติของตนเองและเป็ นพี่ของจ าเลยคดีอาญาของศาล โดยอ้างว่าเพื่อนาไปจ้างทนายความและวิ่งเต้นคดี
ช่วยเหลือจาเลยดังกล่าวไม่ให้ต้องรับโทษจาคุก
โทษ ไล่ออก
๓๖๓. เจ้ าหน้ าที่บั น ทึกข้อมูล ๓ ได้เรียกร้องเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากบิดาของผู้ ต้ อ งหา
ในคดีอาญา โดยอ้างว่าจะนาเงินจานวนดังกล่าวไปเป็นการตอบแทนเพื่อจูงใจให้ผู้พิพากษาเจ้าของสานวน
ดาเนินการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว ในทางที่เป็นคุณช่วยเหลื อผู้ต้องหาให้ ไม่ต้องรับโทษจาคุ ก
ในการนี้ได้รับเงินมัดจาล่วงหน้า จานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
๓๖๔. นักวิชาการศึกษา ๖ ได้เรียกและรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่ง จานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท โดยอ้างว่าสามารถฝากเด็กเข้าเรียนชั้น ม.๔ ของโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้ฝากเด็ก
ต่อทางโรงเรียนแต่อย่างใด
โทษ ไล่ออก
๓๖๕. เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ได้หลอกลวงราษฎรจานวน ๖ ราย ว่าจะหาคนเข้าทางานรับราชการ
โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิ่งเต้นและค่าตอนแทน ซึ่งราษฎรทั้ง ๖ รายหลงเชื่อและได้จ่ายเงิน รายแรก
จ่ายเงินจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจ่ายเงินจานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
๓๖๖. ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูว ิ ท ยฐานะช านาญการ ได้ห ลอก นาย ไก่ (นามสมุติ ) ว่า จะ
ช่ว ยเหลือ ให้น าย ไก่ ได้บ รรจุเ ข้า รับ ราชการในตาแหน่ง ครู โดยให้น าย ไก่ โอน เงิน เข้า บัญ ชีน ายเป็ด
(นามสมุติ) รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท การกระทาดังกล่าวเป็นการประทาในลักษณะหลอกลวงแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยมิชอบก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่ อผู้อื่น ซึ่งผลของการ
กระทาย่อ มกระทบต่อ ความรู้สึก ของสัง คม วิญ ญูช นทั่ว ไป พฤติ ก ารณ์เ ป็น การกระทาการณ์ห รือ ยอมให้
ผู้อื่น กระทาการหาผลประโยชน์อัน อาจทาให้เสีย ความเที่ยงธรรมหรือ เสื่อ มเสียเกีย รติศัก ดิ์ของตาแหน่ง

๖๑

๖๒
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หน้า ที ่ร าชการของตนและไม่ร ัก ษาชื ่อ เสีย งของตน เป็น การกระท า อัน ได้ชื ่อ ว่า เป็น ผู ้ป ระพฤติชั ่ว
อย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๓๖๗. พนักงานธุรการชานาญการ ถูกคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เป็นเวลา ๔ ปี ฐานฉ้อโกง กรณีมี
พฤติกรรมเรียก หรือรับเงินโดยหลอกลวงชักจูงผู้สอบแข่งขันเพื่อช่วยเหลือให้สอบได้ในหน่วยงานที่ตนเองไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และการกระทาของผู้ถูกกล่าวหามีเจตนากระทาผิดต่อเนื่องไม่ มีการสานึกผิดในลักษณะเช่นนี้
อีกหลายคดี เป็นเรื่องร้ายแรงทาให้เสื่อเสียเกียรติศักดิ์ ต่อตาแหน่งหน้า ที่ราชการ เป็นการกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๓๖๘. พนั ก งานธุ ร การช านาญการ ถู ก ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เป็ น เวลา ๔ ปี ฐานฉ้ อ โกง
กรณีมีพฤติกรรมเรียก หรือรับเงินโดยหลอกลวงชักจูงผู้สอบแข่งขันเพื่อช่วยเหลือให้สอบได้ในหน่วยงานที่
ตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการกระทาของผู้ถูกกล่าวหามีเจตนากระทาผิดต่อเนื่องไม่มีการสานึกผิ ดใน
ลักษณะเช่นนี้อีกหลายคดี เป็นเรื่องร้ายแรงทาให้เสื่อเสียเกียรติศักดิ์ต่อตาแหน่งหน้าที่ ราชการ เป็นการกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๓๖๙. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลระดับ ๕ ถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญาฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกง,
ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
ปลอม” เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย กระท าการอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ล งโทษไล่ อ อก
แต่ข้าราชการคนดังกล่าวได้รับราชการมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีมาตลอด ไม่เคยถูก
ดาเนินการทางวินัย และไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดหย่อนผ่อนโทษ
โทษ ปลดออก
๓๗๐. นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคาสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้ลักเช็คธนาคารออมสินของ อบจ. ที่ตนสังกัด ไปเบิกเงินจากธนาคารเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๓๔๒.๐๙
บาท โดยเขียนใบสั่งจ่ายและลงลายมือชื่อไม่ถูกต้องยื่นขอเบิกจ่ายเงินและรับเงินตามเช็คโดยไม่มีอานาจหรือ
ได้มีเหตุอันอ้างได้ตามกฎหมาย แม้ภายหลังบุคคลดังกล่าวได้นาเงินที่เบิกไปมาส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จนครบถ้วนพร้อมดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นเหตุลบล้างการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทาจนสาเร็จแล้วได้ เป็นการใช้เช็คที่มี
การปลอมแปลงขึ้นขอเบิกจ่ายเงินและได้เงินไปจากธนาคาร เป็นการกระทาผิดทางวินัย ฐานเป็นข้าราชการไม่
รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียเป็นการกระทาอัน
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๗๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ นารถสิบล้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ไปกระทาการทุจริตโดยนาไปขนไม้หวงห้ามผิดกฎหมายจนถูกดาเนินคดีอาญาในความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายและยังความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงานเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทา
การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
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๓๗๒. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นารถยนต์ส่วนกลางของ อบจ. ไปใช้ในลักษณะส่วนตัวโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และนาไปให้บุคคลภายนอกยืมใช้จนเป็นสาเหตุทาให้รถคันดังกล่าวสูญหาย ทาให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหาย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ปลดออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี เบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ
๓๗๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ขณะที่กาลังย้ายเข้าพักอาศัยในบ้าน
หลังที่เช่า บิดาได้ถึงแก่กรรม เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงคืนบ้านเช่าและกลับไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านมารดาเพื่อดูแลมารดา
และได้พักอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ได้นาหลักฐานการเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวแล้วนั้น ไปใช้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการตลอดมา โดยที่มิได้เข้าพักอาศัยอยู่จริง รวม ๕ ปี ๓ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๗๐๐
บาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการครบถ้วน เมื่อทราบว่าไม่มีสิทธิเบิกแล้ว
โทษ ปลดออก
๓๗๔. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ ได้ตกลงเช่าบ้านราษฎรเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รวม ๖ เดือน ๑๕ วัน โดยจ่ายค่าเช่าบ้านดังกล่าวให้ผู้ให้เช่าเป็นเงินเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท แต่ได้ทา
เรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการเป็นเงินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินอีกเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท
ได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ปลดออก
๓๗๕. พยาบาลเทคนิค ๕ ได้จดทะเบียนสมรสกับชายคนหนึ่ง โดยเชื่อได้ว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นสามีภริยา
กันจริง แต่เป็นการจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ฝ่ายชายสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของคู่สมรส เพราะ
ฝ่ ายชายป่ ว ยเป็ น โรคไตวายเรื้ อรั ง มี การฟอกไตต้องสิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายสู ง อีกทั้ง ในวันจดทะเบียนสมรส
พยาบาลคนดังกล่าวยังได้ค่าตอบแทน ๕๐,๐๐๐ บาท และอีก ๕๐,๐๐๐ บาท หลังจดทะเบียนสมรส
โทษ ปลดออก
๓๗๖. เจ้ าหน้ าที่วิทยาศาสตร์ ๒ ได้ใช้สิ ทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง มารดา และบุตร
โดยนาใบเสร็จรับเงินปลอม ซึ่งพี่สาวของตนเองออกให้จานวน ๑๐ ฉบับ มาเบิกเงินจากทางราชการ เป็นเงิน
จานวน ๔๗,๔๕๐ บาท เพื่อนาเงินที่ได้หักกลบลบหนี้ ซึ่งพี่สาวเป็นหนี้ตนเองอยู่จานวน ๖๕,๐๐๐ บาท
โทษ ไล่ออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี ทุจริตในการสอบ
๓๗๗. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔ นาเอกสารอันมีข้อความเกี่ยวกับคาตอบของข้อสอบ วิชาความรู้
ความสามารถทั่ ว ไป เข้ า ไปในห้ อ งสอบในการสอบคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงาน ธุ ร การ ๕
แต่ถูกจับได้เสียก่อน อันเป็นการพยายามทุจริตในการสอบ
โทษ ปลดออก
๓๗๘. เจ้ า หน้ า ที่ ส รรพากร ๔ ขณะสอบคั ด เลื อ กข้ า ราชการเพื่ อ เลื่ อ นให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ๖
เจ้าหน้าที่คุมสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้นากระดาษ ขนาดเล็กเข้าไปในห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบจึงยึดกระดาษ
ดังกล่าวไว้ แต่ผู้เข้าสอบได้แย่งกระดาษดังกล่าวคือจากมือเจ้าหน้าที่คุมสอบ แล้วนาไปทิ้งในโถส้วม จึงเชื่อได้ว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นี้นากระดาษ แผ่นดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ มากกว่าที่จะเอื้อมมือไปหยิบจากโต๊ะกรรมการคุมสอบ
ตามที่ ก ล่ า วอ้ า ง และการน าไปทิ้ ง ในโถส้ ว มก็ เ ป็ น การท าลายพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ปกปิ ด ความผิ ด ของตน
จึงมีเหตุน่าเชื่อว่าได้กระทาการทุจริตในการสอบจริง
โทษ ปลดออก
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 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี ยาเสพติด
๓๗๙. นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมพร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑
(เฮโรอีน) จานวน ๑ หลอด และศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ๒ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จาเลยให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุก ๑ ปี ปรับ ๕,๐๐๐ บาท
โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี และคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งข้าราชการ ผู้นี้รับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยว่า ตนได้กระทาความผิดจริงตามที่กล่าวหา
โทษ ปลดออก
๓๘๐. เจ้าพนักงานการเกษตร ๕ ถูกเจ้าหน้าที่สานักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจ ได้เข้าทา
การจับกุม เนื่องจากมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จานวนประมาณ ๒๐,๐๐ เม็ดไว้ในความครอบครอง
เพื่ อ จ าหน่ า ยโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นี้ ไ ด้ รั บ สารภาพตลอดข้ อ กล่ า วหาว่ า ได้ ค้ า ยาเสพติ ด
มาเป็น เวลานานแล้ว
โทษ ไล่ออก
๓๘๑. เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมตัวดาเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติด ให้โทษ
ประเภท ๑ (ยาบ้า) จานวน ๘ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้มีหนังสือรับสารภาพต่อ
ผู้บังคับบัญชา
โทษ ไล่ออก
๓๘๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๒ ได้เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยวิธีสูบเข้าร่างกาย
และมียาเสพติดดังกล่าวอีก ๒ เม็ด น้าหนัก ๐.๑๘ กรัม ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเจ้าหน้าที่
ต ารวจจั บ กุ ม ได้ พ ร้ อ มยาบ้ า ดั ง กล่ า ว และไฟแช็ ค ๑ อั น หลอดกระดาษส าหรั บ เสพยาบ้ า ๑ หลอด
และกระดาษฟรอยด์ ๑ แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเสพ และศาลมีคาพิพากษาให้จาคุก ๙ เดือน ปรับ ๑๒,๕๐๐
บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด ๒ ปี
โทษ ไล่ออก
๓๘๓. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งได้มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิด
กฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ และศาลอุทัยธานีมีคาพิพากษา ให้จาคุก ๔ เดือน
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอลงอาญาไว้ ๒ ปี ซึ่งพฤติการณ์เป็นการกระทาผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อันเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยไม่รักษาศักดิ์ศรีของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
โทษ ไล่ออก
๓๘๔. พนักงานจ้างตามภารกิจถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาว่ามียาเสพติ ดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า)
ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลางยาบ้าจานวน ๗๑๒ เม็ด และมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
๓๘๕. พนักงานจ้าง ถูกจับกุมดาเนินคดีอาญาในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (แมทแอม
เฟตามีน) และตรวจพบปัสสาวะสีม่วง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อีกทั้งพบว่ามีประวัติถูกดาเนินคดีอาญา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานเสพและมี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษไว้ ใ นครอบครอง เป็ น คความผิ ด วินั ย อย่า งร้ ายแรง
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
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๓๘๖. พนั กงานจ้ างตามภารกิจ ถูกศาลจังหวัดนครปฐมได้พิพากษาลงโทษจาคุก ๑ ปี และปรับ
๕๐,๐๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอลงอาญามีกาหนด ๒ ปีอันเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง
โทษ ไล่ออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี ชู้สาว
๓๘๗. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนายสุริยันฯ โดยไปเช่าพักนอนด้วยกันที่โรงแรม ทั้ง
ที่แต่ละฝ่ายก็มีสามีและภรรยาตามกฎหมายอยู่แล้ว หลังจากนั้นยังติดต่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอีกหลายครั้ง
โทษ ปลดออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี พยายามข่มขืน/ข่มขืน
๓๘๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ ได้ใช้กาลังปลุกปล้าเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน ๒ ซึ่งมิใช่
เป็นภรรยาของตน จนผู้เสียหายมีรอยฟกซ้าหลายแห่ง จากพฤติการณ์รับฟังได้ว่าเป็นการพยายามข่มขืนกระทา
ชาเราทาให้ผู้ถูกกระทาเกิดความอับอาย ประกอบกับเรื่องนี้พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีต่อศาล ฐานพยายาม
ข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่น ซึ่งมิใช่เป็นภรรยาของตน
โทษ ปลดออก
๓๘๙. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้ใช้กาลังปลุกปล้าหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาที่บ้านพัก ทั้ง ๆ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้มีภรรยาและบุตรอยู่แล้ว แต่ได้สร้างหลักฐานเท็จโดยการจดทะเบียนสมรสซ้อนและทอดทิ้ง
ครอบครัวโดยไม่มีความรับผิดชอบ
โทษ ปลดออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี กระทาอนาจาร
๓๙๐. พนักงานคุมประพฤติ ๔ ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งผู้ร่วมงานหญิงที่อีกจังหวัด ในระหว่าง เดินทาง
เวลาประมาณสี่ทุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เลี้ยวรถกลับไม่ยอมเดินทางต่อผู้ร่วมงานหญิงจึงดึงกุญแจรถยนต์ออกและเปิด
ประตูกระโดดออกจากรถจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เข้ามาจับข้อมือ ทั้งสองข้างของผู้ร่วมงานหญิงไว้พร้อม
กับกดให้นอนลงบนพื้น จากนั้นได้ใช้ปากจูบบริเวณต้นคอของหญิงผู้ร่วมงาน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมงานหญิงได้ร้องให้คน
ช่วยและได้ใช้ปากกัดมือของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปิดปากและจมูกของตน จนสามารถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุได้
โทษ ปลดออก
๓๙๑. เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ๔ ทาการตรวจอุลต้าซาวด์ให้แก่ผู้ป่วยหญิงเกินกว่าที่จะต้องกระทาใน
การตรวจตามคาสั่งแพทย์ โดยรู้อยู่แล้วว่าการตรวจที่ถูกต้องทาอย่างไร แต่กลับอาศัยโอกาสจากการที่ตนเองมี
หน้าที่ทาการตรวจอุลตร้าซาวด์ให้แก่ผู้ป่วยโดยกระทาการล่วงเกินและอนาจารผู้ป่วย ด้วยการจับอวัยวะเพศของ
ผู้ป่วยดันขึ้น ในขณะที่ให้ยืนและไม่มีสิ่งปกปิด อีกทั้งได้ใช้นิ้วสอดใส่ไปในอวัยวะเพศของผู้ป่วยโดยอ้างว่าการ
กระทาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจอุลตร้าซาวด์ทาให้ผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบต้องยินยอมให้กระทาดังกล่าว
โทษ ปลดออก
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณี การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
๓๙๒. เจ้าพนักงานธุรการ ๓ ได้ออกเช็คธนาคารสงจ่ายเงินจานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อชาระหนี้เงิน
กู้ยืมให้แก่เจ้าหนี้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ มีความผิด ให้จาคุก ๑ ปี
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ ให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุก ๖ เดือน
โทษ ปลดออก

๖๕

๖๖
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๓๙๓. นักประชาสงเคราะห์ ๖ ถูกฟ้องต่อศาลฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จซึ่งศาลได้พิพากษาให้
ลงโทษจาคุกกระทงละ ๒ ปี รวมจาคุก ๔ ปี และศาลฎีกา ไม่รับฎีกา
โทษ ปลดออก
๓๙๔. เจ้าหน้าที่สรรพากร ๓ ต้องหาว่ากระทาผิดอาญาในข้อหาร่วมกันมีไว้เพื่อน-ออกใช้ ซึ่งธนบัตร
รัฐบาลต่างประเทศปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๗ และ มาตรา ๘๓ และได้รับ
โทษจ-คุก โดยค-พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
โทษ ปลดออก
๓๙๕. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ ถูกจับกุมตัวในข้อหาร่วมกัน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ในระหว่างถูก
จับกุมตัว เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ศาลได้มีคาพิพากษาให้
ลงโทษประหารชีวิตและได้ถู กส่งตัวเข้าคุมขังอยู่ที่เรือนจาโดยมิได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว(ไม่ได้รับการ
ประกันตัว ) และต่อมาได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราช
กฤษฎีกา การพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลดโทษ ตามมาตรา ๘ (๑) ก. ลดโทษเป็นจาคุกตลอดชีวิต
โทษ ไล่ออก
๓๙๖. นายช่างเหมืองแร่ ๓ ได้ร่ว มกับพวกหลอกลวงราษฎรรายหนึ่งให้ ร่วมลงทุนและทากิจการ
กั บ บริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง เป็ น จ านวนเงิ น ๖๒๗,๘๐๐ บาท จึ ง ถู ก ฟ้ อ งเป็ น จ าเลยในคดี อ าญาฐานฉ้ อ โกง
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จาคุก ๒ ปี คาพิพากษาถึงที่สุด
โทษ ไล่ออก
๓๙๗. นายอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) ได้ใช้อาวุธปืนยิงราษฎรถึงแก่ความตาย และศาลฎีกา
ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่า เจ้าหน้าที่ผู้นี้กระทาความผิดอาญาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิพากษา ให้จาคุก ๑๕ ปี
โทษ ไล่ออก
๓๙๘. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ ลักลอบนากัญชาแห้งน้าหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม เข้าไปให้ผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจา ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาให้จาคุก ๔ เดือน และคดีถึงที่สุด
โทษ ไล่ออก
๓๙๙. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพ ากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก ๒๐ ปี ฐานข่มขืนกระทาชาเราหญิงอื่น โดยร่วมกับผู้อื่นอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
โทษ ไล่ออก
๔๐๐. เจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ ได้รับเงิน จานวน ๓๐๐ บาท จากราษฎรรวม ๖ คน ซึ่งยื่นคาขอรับโอนมรดก
ที่ดิน พร้อมกับแนบเงินจานวนดังกล่าวมาด้วย เจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นผู้รับเรื่องและได้ให้ผู้รับโอนมรดกลงลายมือชื่อไว้
ในแบบพิมพ์และมิได้ดาเนินการต่อไปแต่อย่างใด แม้ผู้ขอรับโอนมรดกจะได้ไปติดตามเรื่องอีกหลายครั้ง ภายหลัง
จากที่มีการร้องเรียนแล้วจึงนาเรื่องลงรับคาขอโอนมรดกลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวเรื่องไว้เพื่อเรียกร้องผล
โทษ ปลดออก
๔๐๑. พยาบาลเทคนิค ๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้ให้นำเกลื
้ อที่แขนแก่หญิงซึ่งได้มาคลอดบุตร แต่ พยาบาลผู้นี้ได้
ฉีดสารมอร์ฟีนเข้าถุงนำเกลื
้ อ โดยมีเจตนาฆ่า ทาให้หญิงผู้ป่วยคนนี้มีอาการชักกระตุก มือและเท้าเขียว แต่
แพทย์ ไ ด้ น าตั ว เข้ า ห้ อ งฉุ ก เฉิ น เพื่ อ รั ก ษาได้ ทั น ท่ ว งที จนพ้ น ขี ด อั น ตราย สาเหตุ ม าจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นี้ มี
ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับสามีหญิงผู้ป่วยคนนี้
โทษ ไล่ออก
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๔๐๒. พนักงานจ้างทั่วไป ได้กระทาความผิดอาญาร่วมกับผู้อื่น ฐานมีไม้หวงห้ามยังไม้ได้แปรรูปไว้ใน
ครอบครองและฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานอันเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทาความผิดอาญา
โดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
โทษ ไล่ออก
๔๐๓. เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขชุมชน ๓ ได้ขอยืมรถจักรยานยานยนต์ของผู้อื่นไปใช้งาน แต่กลับนารถ
จักรกยานยนต์ไปค้าประกันเงินกู้ส่วนตัว โดยเจ้าของรถไม่ยินยอม นอกจากนั้นยังได้ทาการแก้ไขข้อความใน
สัญญากู้ ซึ่งตนได้กู้เงินจากผู้อื่น ล้วงกระเป๋าเงินผู้อื่นและละทิ้งหน้าที่ราชการ
โทษ ปลดออก
๔๐๔. เจ้าหน้าที่การเกษตร ๒ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ได้งัดถอดบานเกล็ดหน้าต่างห้องเก็บยา
ปราบศัตรู พืช ของศูน ย์ วิจัย ฯ แล้ ว ลั กลอบเอายาปราบศัตรูพืช ไปจานวน ๒ กล่ อง แต่กระทาการไม่ส าเร็จ
เนื่องจากยามของศูนย์ตรวจพบเสียก่อน เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงถูกแจ้งความดาเนินคดีอาญาแลพศาลมีคาพิพากษา
ลงโทษจาคุก
โทษ ไล่ออก
๔๐๕. เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ๓ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม
ดาเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกับพวกมีแสตมป์สุราปลอม และมีเครื่องมือสาหรับปลอมแปลงแสตมป์รัฐบาลไว้ใน
ครอบครอง ต่อมาศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก ๕ เดือน
โทษ ไล่ออก
๔๐๖. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่ง หลอกลวงบุคคลอื่นด้วยการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยร่วมกับพวกอีกสองคน แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าสามารถซื้อ
หุ้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาที่ต่ากว่าราคาที่ประกาศขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอันเป็นเท็จ ซึ่งการหลอกลวงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสามหลงเชื่อส่งมอบเงินให้หลายครั้ง ต่างกรรม
กัน และศาลมีคาพิพากษา จนได้รับโทษจาคุก ๑๐ ปี
โทษ ไล่ออก

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ข้อ ๒๔ กาหนดให้ วรรคหนึ่ง “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดและดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
วรรคท้าย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ”
๔๐๗. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอาเภอ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในสานักงานฯ ให้
เป็น ไปตามระเบีย บคาสั่ ง ของทางราชการ เมื่อ พบว่า เจ้า หน้า ที่ที่ดิน ๓ ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชายอมให้ลูก จ้า ง
ชั่วคราว(คนงานรังวัด) เข้าช่วยปฏิบัติงานด้านทะเบียน แต่ก็ไม่ห้ามปราม ปล่อยให้เกิดกรณีดังกล่าวต่อไป

๖๗

๖๘
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ซึ่งเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามคาสั่งกรมที่ดินที่ห้ามมิให้คนงานรังวัดเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานที่ปฏิบัติราชการ
โดยเด็ดขาด
โทษ ภาคทัณฑ์
๔๐๘. เจ้าหน้าที่บริหารที่ดิน ๖ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอาเภอพบว่าเจ้าหน้าที่
การเงิน และบัญ ชี ๔ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาไม่ป ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีข องสานัก งานฯ ให้เ ป็น ไปตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ กลับไม่ควบคุมดูแลปล่อย
ปละผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระทาผิดระเบียบการเก็บรักษาเงินต่อไปอีก
โทษ ภาคทัณฑ์
๔๐๙. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ๗ ขณะดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานฝึกและอบรมเด็ก และ
เยาวชน ได้ทราบถึงพฤติการณ์ของเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๔ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา กระทาการ
เบียดบังยักยอกเงินฝากที่ญาติของเด็กและเยาวชนนามาฝากไว้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่กลับเพิกเฉยไม่ได้
ดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น ทั้งมิได้โยกย้ายให้ไปทา หน้าที่อื่น
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีโอกาสเบียดบังเงินฝากของเด็ก และเยาวชนอีกจนมีผู้ร้องเรียน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
๔๑๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖ มีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งหมด ของ
ศูนย์บริการโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า แต่กลับปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ ของศูนย์ฯ ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในเรื่องการรับเงินค่าขายแบบก่อสร้าง แต่ไม่นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
และเมื่อทราบเหตุการณ์ครั้งนี้ในภายหลัง กลับละเลยไม่รายงานหรือดาเนินการ ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นี้
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
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ภาคผนวก

๖๙

๗๐
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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
“ วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่
บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละคน
จะต้องบัญญัติขึ้นสาหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่าง
มั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐานหรือการตั้งสั ตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัว วินัยแท้ เพราะ
ให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่
เป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์ สาคัญที่วินัยในตนเองนี้
จะต้ องบังเกิด ขึ้น จากการที่ไ ด้ ยั้งคิด แล้ว ได้ใ ช้สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด พิจารณาไตร่ ตรองอย่า ง
ละเอียดรอบคอบแล้วจนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลที่แน่แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจากสติปัญญา
ความฉลาดรอบคอบ ก็ย่อมจะทาให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติให้พ้น
จากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสียทั้งปวงได้ ทั้งทางกายทางใจ พาให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วย
ศักดิ์ศรี เกียรติ อานาจทุกประการ... ”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญา
บัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔
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สรุป
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนั้น จะมีผล
โดยตรงต่อประโยชน์ ของจังหวัดสมุทรสาครและมีผลสื บเนื่องเนื่องถึงประโยชน์ส่ว นรวมของประเทศชาติ
และคนไทยทุกคน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กาหนดวินัย
ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
วินัยดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นกรอบการปฏิบัติ ที่มีแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ผู้ ปฏิบัติต้อง
ประพฤติตนเป็นดี พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ และไม่กระทาสิ่งต่าง ๆ ที่ ไม่เหมาะสม ที่เป็นตัวฉุดรั้ง
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ผู้ ที่ ส ามารถยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต นตามวิ นั ย ได้ จะมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าและประสบความสาเร็จทั้งเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นไปโดยปริยาย แต่ในทาง
กลั บ กัน หากบุ คลากรในสั งกัดผู้ใดกระทาผิดวินัย บุคคลผู้ นั้น จะได้รับผลในทางลบ คือ ต้องถูกดาเนินการ
ทางวินัย อาจมีการถูกพักราชการ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิ ดทางวินัย ถูกเข้ามาชี้แจงเพื่ อ
สอบสวนพิสูจน์ความผิดทางวินัย และหากการสอบสวนปรากฏว่ามีการกระทาผิดทางวินัย จริงก็จะมีค าสั่ ง
ลงโทษทางวินัยตั้งแต่ขั้น ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน จนถึงปลดออก และไล่ออก โดยจะเป็นโทษ
ทางวินัยสถานใดขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทา พฤติการณ์และเจตนาของผู้กระทาผิด ดังกรณีศึกษาข้างต้นที่ได้
กล่าวไปแล้ว
ดังนั้นบุคลากรในสังกัด ทุกคน พึ่งต้องตระหนักและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ และความเจริญก้าวหน้าของ
ตนเอง

๗๑

๗๒

คู่มือ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางวินัยและการลงโทษ
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