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เล่ม 1

จัดทาโดย : ส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สานักบริหารกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ
จึงต้องระดมระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควร
และถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม
ข้อสาคัญ เมื่อจะทาการใด ต้องคิดให้ดี
โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน
เพื่อให้งานที่ทาเกิดผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

คานา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม เป็นองค์กรหลักในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพันธกิจการ
ผลั กดัน ยุ ทธศาสตร์ และมาตรการด้ านการอนุ รัก ษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการและสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาคี ทุ ก ภาคส่ ว นในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ในประเทศ
ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และ
ข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตในองค์กร ให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดยการเสริม สร้า งและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์ก รให้มีป ระสิท ธิภ าพ ในการปฏิ บัติร าชการให้เ ป็น ไปด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต และเที่ย งธรรม
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ส่ ว นวิ นั ย และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม สานั ก บริ ห ารกลาง สานั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทากรณีศึกษาโทษของการกระทาผิดวินัย ที่น่าสนใจ เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาวินัย
และเกียรติภูมิข้าราชการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นในเชิงป้องกันมิให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย อีกทั้งส่งเสริมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรณีศึกษาโทษของการกระทาผิดวินัย เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อ บุค ลากรในองค์ก รให้ป ระพฤติแ ละปฏิบัติต นอยู่ใ นระเบีย บวินัย และศีล ธรรมอัน ดี และ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สานักบริหารกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2560

สารบัญ
กรณีศึกษาโทษของการกระทาผิดวินัย
1. ทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่/ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตัวอย่างที่ 1 อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยเรียกรับเงิน โทษไล่ออก
ตัวอย่างที่ 2 ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จาคุก
ดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
ตัวอย่างที่ 3 เรียกรับเงินเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แม้มีการต่อรองให้น้อยลง ก็ไล่ออกจากราชการ
ตัวอย่างที่ 4 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเป็นเท็จ ผิดวินัยฐานทุจริต
มีสิทธิ์ถูกไล่ออก
ตัวอย่างที่ 5 มีหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าไม้ กลับทาลายเสียเอง
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตัวอย่างที่ 6 จ้างลูกจ้างชั่วคราวเท็จ ผิดทั้งอาญาและวินัย
ตัวอย่างที่ 7 รับผิดชอบงานหลายโครงการ ทาให้ปฏิบัติงานไม่รอบคอบ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ มีเหตุอันควรงดโทษ
ตัวอย่างที่ 8 ปฏิบัติงานล่าช้า...เป็นความผิดวินัย
2. จัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุ/เบิกค่าจ้างเป็นเท็จ
ตัวอย่างที่ 9 เบิกจ่ายเงินหลวงผิดประเภท มีความผิดวินัย แม้ไม่เจตนา
ตัวอย่างที่ 10 ตรวจรับพัสดุโดยขาดความรู้ความชานาญ
อาจผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อ
ตัวอย่างที่ 11 ยินดีที่จะบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น
ถือว่าทางราชการไม่ได้รับความเสียหาย
3. ละทิ้งหน้าที่ราชการ/ขาดราชการ
ตัวอย่างที่ 12 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตัวอย่างที่ 13 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน
ไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา โดยมีเหตุผลสมควร ลงโทษปลดออก
4. ก้าวร้าว/ไม่สุภาพเรียบร้อย/ไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ตัวอย่างที่ 14 ก้าวร้าวผู้บังคับบัญชา ด่าทอเจ้าหน้าที่ มีความผิดวินัย
ตัวอย่างที่ 15 ขอขมา สานึกผิดแล้ว ยังผิดวินัย
5. ชู้สาว/ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ตัวอย่างที่ 16 อุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยา แม้เป็นความประพฤติส่วนตัว
เป็นความผิดวินัย
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