กรณีศึกษาโทษของการกระทาผิดวินัย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยเรียกรับเงิน โทษไล่ออก!!!
ตัว อย่างที่ 1 นายปกป้อ ง มีห น้า ที่ป้อ งกัน และอนุรัก ษ์ทรัพ ยากรป่า ไม้ ปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ แต่นายปกป้องกลับมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน จากผู้กระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อัน เป็น การกระทาผิดวินัย อย่า งร้ายแรง
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) อาศัยตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๕ (๗) และฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
***************************************
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“ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้”
ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ทาลาย จากัด ได้ยื่นคาขอต่อ ส่วนราชการให้ออกหนังสือ ก ากั บ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้หวงห้ามซึ่งระบุว่าเป็นไม้สัก จานวน ๔00 ชิ้น
เป็นเสาเหลี่ยม ลบมุม ผ่าท้อง ขัดเงา ทาแล็กเกอร์สาเร็จรูป เพื่อนาเคลื่อนที่ไปยังท่าเรือกรุงเทพ
ด้วยรถยนต์บรรทุก นายรักษา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งผู้ช่วยป่าไม้อาเภอ
ไปตรวจสอบและกากับ การขนไม้สักที่ระบุไว้ใ นคาขอดังกล่า วขึ้นรถยนต์บ รรทุกทั้งหมดแล้ว
จึง ลงลายมื อ ชื่ อ ออกหนั ง สื อ ก ากั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม
ตามอานาจหน้าที่ของนายรักษาให้แก่บริษัท ทาลาย จากัด ต่อมานายตรวจศุลกากร กรมศุลกากร
ผู้ตรวจสอบสินค้าขาออกตรวจพบว่าไม้สักของบริษัท ทาลาย จากัด ที่นาเคลื่อนที่ไปมีลักษณะ
ไม่ตรงตามที่ระบุไ ว้ ในหนั งสื อก ากั บสิ่ งประดิษ ฐ์ฯ และสาเนาใบขนสิ นค้ าขาออก ศาลอาญา
จึงพิพากษาว่า นายรักษา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ลงโทษจาคุก
๒ ปี การกระทาความผิด ของนายรัก ษาเป็น ช่อ งทางให้เ กิด ความเสียหายแก่ป่าไม้อันเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติสาคัญของประเทศซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่สมควรรอการลงโทษ
นายรักษากระทาความผิดทางอาญา จนได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
กรณีดังกล่าวจึงเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๖๕ (๒) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ การกระทาของนายรักษา เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทาผิดอาญา จนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้
จาคุก ตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ
***************************************
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เรียกรับเงินเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แม้มีการต่อรองให้น้อยลง
ก็ไล่ออกจากราชการ!!!

ตัวอย่างที่ 3 นายคุ้มครอง เรียกรับเงินจาก นางยากจน เป็นเงินจานวน 30,000 บาท
เพื่อแลกกับการไม่จับกุมยึดรถอีแต๊กบรรทุกไม้ฟืนที่ไร่มันสาปะหลังของนางยากจน โดยมีการ
ต่อ รองเหลือ 15,000 บาท จึง เป็น ความผิด วินัย อย่า งร้า ยแรง ฐานปฏิบัติห รือ ละเว้น การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) และกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
***************************************
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เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเป็นเท็จ ผิดวินยั ฐานทุจริต มีสิทธิถ์ ูกไล่ออก!!!

ตัวอย่างที่ 4 นายหัวคิว กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดต่ อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ โดยปรากฏพฤติกรรมว่า ได้มีการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จานวน
๔๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเพาะชากล้าไม้ โดยมีการจัดทาเอกสารเบิกและจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวันดังกล่าวอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม
และมาตรา ๘๕ วรรคสอง ทั้งนี้ การลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริต
ต่อ หน้า ที่ร าชการ นั้น มติค ณะรัฐ มนตรี ตามหนัง สือ สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ที่ นร
๐๒๐๕/ว. ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ข้อ ๑.๒ กาหนดว่า “การลงโทษผู้กระทาผิดวินัย
ฐานทุจ ริต ต่อ หน้าที่ร าชการ เป็น ความผิด วินัย อย่า งร้า ยแรง ซึ่ง ควรลงโทษเป็น ไล่อ อกจาก
ราชการ” ดังนั้น จึงเห็นควรลงโทษไล่นายหัวคิวออกจากราชการ

***************************************
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มีหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าไม้ กลับทาลายเสียเอง ผิดวินัยอย่างร้ายแรง!!!
ตัวอย่างที่ 5 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาว่า นายพิทักษ์ จาเลย มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้
กระทาความผิด ฐานร่ว มกัน ทาไม้ใ นเขตป่า สงวนแห่ง ชาติ และฐานร่ว มกัน ทาไม้ห วงห้า ม
เป็น กรรมเดีย วผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ล งโทษฐานร่วมกัน ทาไม้ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ
ซึ่ง เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด เมื่อนายพิทักษ์ ได้กระทาผิดอาญาและศาลฎีกาได้มีคาพิพากษา
ถึงที่สุด และจากเหตุผลประกอบการลงโทษของศาลฎีกาว่าการกระทาของจาเลยเป็นการส่งเสริม
ให้ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าถูกทาลาย และเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ผืนดิน
พังทลาย ลาน้าตื้นเขิน และเกิ ดอุทกภัย ความทุรกันดาร ทั้งเป็นการทาลายสภาพเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาเลยเป็นข้าราชการมีหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าไม้ ต้นน้า
ลาธาร มิให้ถูกทาลาย แต่กลับใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่ บ่อนทาลายทรัพยากรธรรมชาติเสีย เอง
จึงเห็นว่า การกระทาของนายพิทักษ์เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
เป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม และความผิดฐานประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เห็นสมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ
***************************************
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“จ้างลูกจ้างชั่วคราวเท็จ ผิดทั้งอาญาและวินัย”
ตัวอย่างที่ 6 นายฉ้อโกง เมื่อครั้งทาหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ได้จัดทาเอกสาร
หลักฐานการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเป็นเท็จ โดยนาใบสมัครขอบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อความใด ๆ มากรอกข้อความในเอกสารเอง โดยที่บุคคลที่ถูกระบุชื่อไม่ได้มา
สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่อย่างใด และรับรองเท็จว่าลูกจ้างชั่วคราวได้ ปฏิบัติงาน แล้วทาการ
เบิกเงินค่าจ้างโดยไม่ได้มีการทางานและไม่ได้รับ ค่า จ้างแต่อย่างใด เป็นเงินจานวนประมาณ
500,000 บาท ต่อมา ศาลฎีกานัดอ่านคาพิพากษา โดยพิพากษาว่า การที่ นายฉ้อโกง จาเลย
ปลอม ใช้เอกสารปลอม และรับรองข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารดังกล่าว ก็โดยมีเจตนา
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบียดบังเงินค่าแรงงานที่เบิกมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือต่อผู้ อื่ น
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 265 วรรคแรก และมาตรา 268
วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 การกระทาของจาเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ต้องลงโทษฐานเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จาคุกเป็นเวลา
5 ปี และคาให้การในชั้นสอบสวนของจาเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจาคุก 3 ปี 4 เดือน และ
คดีถึงที่สุดแล้ว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงาน
เท็จต่อผู้บังคับบัญชา อัน เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง มาตรา 90 วรรคสอง และมาตรา
98 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2535 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ
***************************************
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“รับผิดชอบงานหลายโครงการ ทาให้ปฏิบัติงานไม่รอบคอบ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มีเหตุอันควรงดโทษ”
ตัวอย่างที่ 7 นายรอบคอบ กับพวก รวม 5 ราย เป็นผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง บันทึกการปฏิบัติงานไม่ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้
อันไม่เป็นไปตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 73 (3) เป็น การกระทาผิด วิน ัย ไม่ร ้า ยแรง ฐานไม่ป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่ร าชการให้เ ป็น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบีย บของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่เนื่องจากมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบในช่วงเวลาเดียวกัน
จานวนหลายโครงการอัน เป็น เหตุผ ลพอฟังได้ว่า เป็น กรณีกระทาผิด วินัย เล็ก น้อยและมีเหตุ
อันควรงดโทษ จึงเห็นควรงดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือแก่ผู้ควบคุมงาน จานวน 5 ราย
ดัง กล่า ว ตามนัย มาตรา 96 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2551
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“ปฏิบัตงิ านล่าช้า...เป็นความผิดวินัย”

ตัวอย่างที่ 8 นายเฉื่อย ผู้อานวยการ ไม่ได้ลงนามในหนังสือนาส่งรายงานการตรวจ
การจ้าง โดยผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอร่างหนังสือตามสายงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนกระทั่ง
ถึงเดือนกรกฎาคม หนังสือฉบับดังกล่าวจึงได้มีการลงนาม ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งใช้เวลา
ในการลงนามนานประมาณ ๕๕ วัน เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจากัด ผู้รับจ้าง ได้รับเงินค่าจ้างล่าช้า
พฤติก ารณ์ข องนายเฉื่อ ยเป็น การกระทาความผิด วินัย อย่า งไม่ ร้ ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติ ห น้ าที่
ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจากัด ผู้รับจ้าง ได้รับเงินค่าจ้างครบถ้วนและไม่เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ จึงเป็นความผิดวินัยเล็กน้อย และนายเฉื่อย ไม่เคยได้รับโทษทางวินัย
มาก่อน จึงมีเหตุอันควรงดโทษ เป็นให้ว่ากล่าวตักเตือน
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“เบิกจ่ายเงินหลวงผิดประเภท มีความผิดวินัย แม้ไม่เจตนา”

ตัวอย่างที่ 9 นายกลุ้มใจ มีหน้าที่เบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว และควบคุมกากับดูแลเบิก
จ่า ยเงิน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งจัดทาเอกสารการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว ได้เบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันอันเป็นเท็จ จัดทาเอกสาร รายงานการเบิกจ่ายเงินต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นเท็จ โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยอ้างมีเหตุจาเป็นที่ต้องเบิกจ่ายเงินมา
เป็นค่าใช้จ่ายในการอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าชุดพนักงาน ค่าจ้างรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของ
ชาวบ้า น ค่า ก่อสร้างอาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงานที่ต้องเสี่ยงภัย
อันตรายจากการปฏิบัติงาน เป็นการใช้เงินผิดประเภท และไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖ และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
ของส่ว นราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๖ แม้ไ ม่มีเจตนาทุจ ริต ต่อ หน้า ที่ร าชการ
ไม่ไ ด้นาเงิน ไปใช้เ พื่อ ประโยชน์ส่ว นตัว และราชการไม่ไ ด้รับ ความเสีย หายอย่า งร้า ยแรง
เป็น การกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม ตามมาตรา ๘๒ วรรคแรก และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่เสียหายแก่ราชการ
ตามมาตรา ๘๕ วรรคแรก และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
ตามมาตรา ๙๐ วรรคแรก แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน
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“ตรวจรับพัสดุโดยขาดความรู้ความชานาญ อาจผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อ ”

ตัวอย่างที่ 10 นายชานาญ กับพวก เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้าง
วงเงิน 5,000,000 บาท ได้กระทาการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสั ญญา เป็นเหตุให้ราชการ
เสียหาย แต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายได้กระทาไปโดยขาดเจตนา และขาดความรู้ความชานาญ
ประกอบกับรายละเอียดตามสัญญาของโครงการไม่มีความชัดเจน จึงทาให้เกิดความเสียหาย
ขึ้น อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายไม่มีความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวกับห้างหุ้นส่วนจากัดผู้ รับจ้าง
แต่อย่างใด จึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา
๘๓ (๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือน นาย
ชานาญ กับพวก ในอัตราร้อยละ ๒ เป็นเวลา ๒ เดือน
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“ยินดีทจี่ ะบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น ถือว่าทางราชการไม่ได้รับความเสียหาย”

ตัว อย่า งที่ 11 นางละเอีย ด เจ้า พนัก งานการเงิน และบัญ ชี เมื่อ ครั้ง ดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้า ยแรง ในเรื่องจัดทาสัญญาซื้อ ขาย
อุปกรณ์ภาคสนาม โดยกาหนดวันส่งมอบพัสดุ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย ในขณะเกิดเหตุมีนางละเอียดเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงคนเดียว ซึ่งมีปริมาณงานต่อวัน
เป็น จานวนมาก เป็นเหตุให้นางละเอียดมองตัวเลขในเอกสารสอบราคาซื้อ ซึ่งเป็นเอกสารแนบ
ประกอบหนัง สือ สัญ ญาคลาดเคลื่อ น จึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จากการกาหนดจานวนวันที่
ส่งมอบพัสดุมากกว่าจานวนวันในเงื่อนไขประกาศสอบราคาและจานวนวันที่ผู้เสนอราคาเสนอ
ทาให้ผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้า หน่วยงานจึงหักค่าปรับต่ากว่าข้อเท็จจริง แต่นางละเอียดยินยอม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหายินดีที่จะบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น
และเมื่อหน่วยงานได้รับชดใช้เงินเต็มจานวนแล้ว จึงถือได้ว่าทางราชการไม่ได้รับความเสียหาย
จึงเป็นกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จึงเห็นควรงดโทษ และให้ทาทัณฑ์บน
เป็นลายลักษณ์อักษร

******************************************

12

“ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร”

ตัว อย่า งที่ 12 นายบุญ ทิ้ง ได้ล ะทิ้ง หน้า ที่ร าชการติด ต่อ ในคราวเดีย วกัน เกิน กว่า
15 วัน เนื่อ งจากติด สุร าเรื้อ รัง และมีปัญ หาครอบครัว ทาให้ข าดราชการ โดยไม่มีเ หตุผ ล
อันสมควร มิได้ยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ และมิได้กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
เป็น ความผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง ฐานละทิ ้ง หน้า ที ่ร าชการติด ต่อ ในคราวเดีย วกัน เกิน กว่า
15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร ตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษไล่ออกจากราชการ

******************************************

13

“ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน
ไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา โดยมีเหตุอันสมควร เพราะป่วยหนัก ลงโทษปลดออก”

ตั ว อย่ างที่ 13 นายเหนื่อย มีพฤติกรรมละทิ้งหน้ าที่ ร าชการ โดยไม่มาปฏิบัติ ห น้ าที่
ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกัน รวม 215 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมิได้แจ้งหรือ
ส่งใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อผู้บัง คับบัญ ชาหรือแจ้งต่อ บุคคลใด ๆ ในหน่วยงาน
เดียวกัน เป็นกรณีความผิด วินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่ปรากฏข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ
สอบสวนว่า นายเหนื่อยมีอาการป่วยจริง มีโรคประจาตัวหลายโรค รวมทั้งมีปัญหาครอบครัว
และยังอยู่ระหว่างการพักรักษาตัว แม้ว่าจะเป็นการผิดวินัยร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษให้
ไล่อ อกจากราชการ แต่เ มื่อ กรณีก ารละทิ้ง หน้า ที่ร าชการของนายเหนื่อ ยดัง กล่า ว ถือ ได้ว่า
มีเหตุผลอันสมควร ประกอบกับนายเหนื่อยไม่เคยกระทาความผิดมาก่อน เป็นความผิดครั้งแรก
จากการรับ ราชการมานาน 28 ปี เห็น สมควรลงโทษปลดออกจากราชการ ตามมาตรา 97
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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ก้าวร้าวผู้บังคับบัญชา ด่าทอเจ้าหน้าที่ มีความผิดวินัย!!!

ตัวอย่างที่ 14 นายเสียดสี มีพ ฤติก รรมในลัก ษณะก้า วร้า วผู้บัง คับ บัญ ชา ขาดการ
ควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจ โกรธ และแสดงพฤติกรรมต่อผู้ร่วมงานด้วยการพูดจา
เสีย ดสี ดูห มิ่น เหยีย ดหยาม เหน็บ แนมประชดประชัน ด่า ทอ เสีย ดสีเ จ้า หน้า ที่ที่ม าช่ว ย
ปฏิบัติราชการ ถือเป็นการไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน
การกระทาดัง กล่าวถือ เป็น ความผิด วินัย ฐานไม่ป ฏิบัติต นให้เหมาะสมตามมาตรา ๘๒ (๗)
แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ต้อ งสุภ าพเรีย บร้ อ ย
รัก ษาความสามัค คี และต้อ งช่ว ยเหลือ กัน ในการปฏิบัติร าชการระหว่า งข้า ราชการด้ว ยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ดังนั้นจึงเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ลงโทษภาคภัณฑ์
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ขอขมา สานึกผิดแล้ว ยังผิดวินัย !!!

ตัว อย่างที่ 15 นายสานึก ได้ข่ม ขู่ โดยใช้อ าวุธ ปืน และทาร้า ยร่า งกาย นายจรรยา
มีพยานหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ความจริงว่า นายสานึกได้กระทาความผิดตามข้อกล่าวหาจริง
ซึ่ง เป็นความผิดลหุโทษ อัน เป็นการกระทาความผิดต่อส่วนตัว สามารถยอมความกันได้ตาม
กฎหมาย แต่เนื่องจากนายสานึก ได้ขอขมาต่อนายจรรยา และนายจรรยาก็ได้ยอมรับคาขอขมา
พร้อมทั้งถอนคาร้องทุกข์ และไม่ติดใจที่จะดาเนินคดีทั้งในทางแพ่งและอาญาต่อไป แสดงให้เห็นว่า
นายสานึกได้สานึกผิดยอมรับผลของการกระทาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จากพฤติการณ์และการกระทา
ดังกล่าวของนายสานึก ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 82 (7) ที่กาหนดให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้ว ยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติร าชการ และเมื่อปรากฏว่ า การ
กระทาดัง กล่า วไม่ไ ด้ส่ง ผลเสีย หายร้า ยแรงต่อ การทางานและประโยชน์ข องทางราชการ
ลงโทษภาคทัณฑ์
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“อุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยา แม้เป็นความประพฤติส่วนตัว
เป็นความผิดวินัย”

ตัวอย่างที่ 16 นายหล่อ ได้ อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับ นางสาวหลงเป็นระยะเวลานาน
ในขณะที่นายหล่อมีนางสวยเป็น ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีบุตรด้วยกันสองคน.
โดยในการสอบสวน.นายหล่อให้การรับสารภาพว่า ได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาจริง .
ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวของนายหล่อ.แม้จะเป็นความประพฤติส่วนตัว.แต่เป็นการกระทาที่
เสียเกียรติตาแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นการกระทาผิดทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง.ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย .ตามมาตรา.82 (10).ประกอบมาตรา.84.แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ..2551 โทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา2 เดือน
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