




 

 

 

 

คู่มือ 
กรณีศึกษาเก่ียวกับการกระทํา 

ความผิดทางวินัยและการลงโทษ 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

งานการเจ้าหน้าที ่ 
สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่พริก 

 



คํานํา 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานและบริหารราชการเป็นตัวแทนของรัฐใน
การติดต่อกับประชาชน ข้าราชการจึงต้องทําตัวให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างท่ีดีของประชาชน    
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหน่วยงานราชการจึงเป็นต้องมีวินัยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดยึดถือและปฏิบัติ 
ซ่ึงหากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ปฏิบัติตาม จะต้องรับโทษทางวินัยตามท่ีหน่วยงานนั้นๆ กําหนด สําหรับ
วินัยของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้กําหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก
จากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีวินัยและโทษทางวินัยอันสามารถ
เทียบเคียงได้กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ มีวินัย ๑๘ ฐาน โทษทางวินัย ๕ สถาน คือ 
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน และหากเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอาจจะถูกปลดออกหรือไล่ออกได้ 
ท้ังนี้ การกระทํากรณีใดเป็นความผิดฐานใดและจะต้องรับโทษอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กับลักษณะการกระทําและ
พฤติการณ์ และเจตนาของผู้กระทําผิด  

งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทําคู่มือกรณีศึกษาเก่ียวกับการ
กระทําความผิดทางวินัยและการลงโทษฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงได้รวบรวมกรณีการลงโทษท่ีส่วนราชการต่าง ๆ ได้รายงานไปยัง 
สํานักงาน ก.พ. และท่ี อปท. แจ้งเวียนการดําเนินการทางวินัย โดยคัดเลือกกรณีความผิดท่ีเกิดข้ึนบ่อย นําข้อเท็จจริง 
ลักษณะการกระทํา พฤติการณ์เจตนาของผู้กระทําผิดและโทษท่ีได้รับ มารวบรวมเป็นกรณีศึกษา เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวินัยลึกซ้ึงยิ่งข้ึน อันเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก เป็นองค์กรเรียนรู้ และเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดนํากรณีศึกษาดังกล่าวมาเป็นอุทาหรณ์ในการ
ปฏิบัติตนโดยยึดถือวินัยอย่างเคร่งครัด อันเป็นการป้องกัน ระงับ ยังยั้ง การกระทําผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด  

ท้ังนี้ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกรณีศึกษาเก่ียวกับการกระทําความผิดทางวินัยและการลงโทษฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากรในสังกัด และผู้สนใจ เพ่ือใช้ศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องวินัยให้มาก
ยิ่งข้ึน   
  

  

  

  

งานการเจ้าหน้าท่ี  
       สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

  

  

  

 

 

 

 



สารบัญ 
  

เรื่อง                                                                                                        หน้า  
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดลําปาง       ๑  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘   
  

๒. ตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางการลงโทษ        ๔  
กรณีศึกษาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   
จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

- ฐาน “สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”   ๔  
 

- ฐาน “ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม”      ๔  
 

- ฐาน“อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการ       ๕  
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน”   
 

- ฐาน “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ”      ๖  
 

- ฐาน “ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ”    ๑๔  
 

- ฐาน “ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”      ๑๘  
 

- ฐาน “ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ”         ๑๙  
 

- ฐาน “ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”     ๒๐  
 

- ฐาน “ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ     ๒๑  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ”  
- ฐาน “จงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  ๒๗  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”   
 

- ฐาน“ไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ     ๒๙  
ประเทศชาติ”   
 



เรื่อง                                                                                                         หน้า  
 

- ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ”         ๒๙  
 

- ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”     ๒๙  
 

- ฐาน“ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา”           ๓๐  
 

- ฐาน“ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”      ๓๒  
 

 - ฐาน“กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน”         ๓๓  
 

- ฐาน“รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”          ๓๓  
 

- ฐาน“รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”     ๓๖  
 

- ฐาน“ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”     ๓๗  
 

- ฐาน“ละท้ิงหน้าท่ีราชการ”           ๓๙  
 

- ฐาน“ละท้ิงหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”      ๔๐  
 

- ฐาน“ไม่สุภาพเรียบร้อย / ไม่รักษาความสามัคคี / กลั่นแกล้งกัน       ๔๒  
/ ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ”    
 

- ฐาน“ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์     ๔๖  
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ”   
 

- ฐาน“การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ     ๔๙  
อย่างร้ายแรง”   
 

- ฐาน“กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้     ๔๙  
เสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน”    
 

- ฐาน“เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”      ๕๑  



เรื่อง                                                                                                 หน้า  
 

- ฐาน“ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง”           ๕๑  
 

- ฐาน“กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว”         ๕๒  
 

กรณี ประพฤติตนไม่เหมาะสม         ๕๒  
กรณี ชู้สาว           ๕๕  
กรณี ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว / จดทะเบียนซ้อน       ๕๗  
กรณี อนาจาร           ๕๗  
กรณี ทําร้ายร่างกาย          ๕๘  
กรณี บุกรุก           ๕๙  
กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง / ทําให้เสียทรัพย์        ๕๙  
กรณี ไม่ชําระหนี้          ๖๐ 
กรณี แจ้งความเท็จ          ๖๐  
กรณี เสพสุรา           ๖๑  
กรณี เล่นการพนัน          ๖๒  
กรณี ปลอมลายมือชื่อ          ๖๒  
กรณี ทําเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม     ๖๒  

 

- ฐาน“กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง”      ๖๓  
 

กรณี ทําเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม     ๖๓  
กรณี เก่ียวกับการเงิน          ๖๔  
กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง          ๖๔  
กรณี นําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต      ๖๖ 
กรณี เบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ          ๖๗  
กรณี ทุจริตในการสอบ          ๖๗  
กรณี ยาเสพติด           ๖๘  
กรณี ชู้สาว           ๖๙  
กรณี พยายามข่มขืน/ข่มขืน         ๖๙  
กรณี กระทําอนาจาร          ๖๙ 
กรณี การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก       ๗๐  

- ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย    ๗๒ 
  

๓. ภาคผนวก            ๗๓  
 

- พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙      ๗๔  
 

- สรุป             ๗๕  



ระเบียบ กฎหมาย 
  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

     ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัด
อยู่เสมอ  
     ข้อ ๖ พนักงานส่วนตําบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
     ข้อ ๗ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม 
     ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
    การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
     ข้อ ๘ พนักงานส่วนตําบลต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  
     ข้อ ๙ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  
     การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
     ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  
     การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
     ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนตําบลต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์ เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ      
     ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาความลับของทางราชการ  
     การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
     ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้อง
เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าบังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  

การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  
     ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้น
แต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ ชั่วครั้งคราว   
     ข้อ ๑๕ พนักงานส่วนตําบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้อง
แจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย  
     การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  



     ข้อ ๑๖ พนักงานส่วนตําบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
     ข้อ ๑๗ พนักงานส่วนตําบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้  
     การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดย
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
     ข้อ ๑๘ พนักงานส่วนตําบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดท่ีเป็นการ
กลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตําบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  
     ข้อ ๑๙ พนักงานส่วนตําบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียด
หยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
     การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
     ข้อ ๒๐ พนักงานส่วนตําบลต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย
ความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  
     ข้อ ๒๑ พนักงานส่วนตําบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
     ข้อ ๒๒ พนักงานส่วนตําบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการ
ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการโดยอนุโลม  
     ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของ
ตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
          การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก หรือ
ให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
      ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  
     การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทําโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การ
ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย   
          การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยให้กระทําโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุท่ี
อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยท่ีจะดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้  
     เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้น
อยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการทางวินัยทันที   
     เม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัย 
โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมี
มูลท่ีควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่  
     เม่ือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการ  ตามวรรคห้า เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้  
             (๑) มีการกล่าวหาท่ีไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูก

กล่าวหา หรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏนั้นเพียงพอท่ีจะทราบว่ากล่าวหาพนักงานส่วนตําบลผู้ใด และข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์นั้นเพียงพอท่ีจะสืบสวนต่อไปได้  



             (๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นท่ีสงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทํา

ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนต่อไปได้  
              ภายใต้บังคับวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้ผู้บังคับบัญชาอ่ืนนั้นรายงานตามลําดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเร็ว  
             การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นตามวรรคห้า จะกระทําโดยแต่งต้ังกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้  
             การกล่าวหาต้องกระทําเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหา
จัดให้มีการทําบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามวรรคห้า  
             เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 
ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที  
             การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขนี้ โดยกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ดําเนินการ
ทางวินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการ
สอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗  
             ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อนี้  หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น
กระทําผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าท่ีโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ   
  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางการลงโทษ 
  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
วินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
   

ฐาน “สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  
ข้อ ๖ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้  

การสงเคราะห์ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง  
๒. กระทําแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตน  

- สําหรับกรณีตัวอย่างความผิดฐาน “ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ” ยังตรวจสอบไม่พบการกระทําผิด  
  

 ฐาน “ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม”  
  ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียง
ธรรม”   

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ   

     ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม  
๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานแรงงาน ๖ ได้ไปติดต่อเจ้าของร้านขายเครื่องอัดสําเนาให้ส่งช่าง มาตรวจสอบเครื่อง

อัดสําเนา โดยแจ้งว่าให้ประเมินราคาค่าซ่อมให้สูง ๆ เพ่ือกรมจะได้จัดสรรงบประมาณ มาซ้ือเครื่องใหม่ให้ ช่างได้
ตรวจเช็คเครื่องอัดสําเนาแล้ว ได้แจ้งให้ทราบว่าเครื่องอัดสําเนาไม่ได้เสีย เพียงแต่เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานาน
แล้ว รุ่งข้ึน เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ ได้ยกเครื่องอัดสําเนาไปจากสํานักงานไปทําความสะอาดท่ีบ้านพักประมาณ ๒ วัน ก็ได้นํา
เครื่องอัดสําเนากลับสํานักงาน ต่อมาเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ไปพบเจ้าของร้านอีกครั้ง โดยขอให้จัดทําใบเสนอราคาค่าซ่อม
เครื่องอัดสําเนาในราคาสูง ๆ แต่เจ้าของร้านไม่มีใบเสนอราคา จึงได้ออกใบส่งของให้โดยเสนอราคา ค่าซ่อมท้ังหมด 
๘,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงเกินกว่าท่ีต้องซ่อมจริง เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําใบส่งของดังกล่าวไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ดําเนินการต่อ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ดําเนินการให้ จึงได้นําใบส่งของคืนไปและมิได้ดําเนินการใดๆ ต่อไปอีก  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒. พยาบาลวิชาชีพ ๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ ขณะปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวรดึก ระหว่างเวลา
๒๔.๐๐-๐๘.๓๐ น. แพทย์เวรได้เขียนใบสั่งยาและใบ ย.ส.๕ ไว้ เพ่ือกรอกจํานวนยา Pethidine ซ่ึงเป็นยาเสพติด

ประเภท ๒ เพ่ือฉีดให้กับผู้ป่วยตามคําสั่งของแพทย์เวร แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้กรอกจํานวนยาเพ่ิมเติมจากท่ีแพทย์สั่ง 
เพ่ือนํายาไปฉีดให้กับตนเอง เพ่ือบรรเทาอาการปวดประจําเดือนของตนเอง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

 



๓. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ สังกัดเรือนจําแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยพัศดีเวร
รักษาการณ์ วันหนึ่งหลังจากพ้นเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีเวรฯ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําข้าวกล้องสุกท่ีหุงไว้สําหรับเลี้ยง
ผู้ต้องขังบรรจุลงในป่ินโตและถือมาท่ีประตูเรือนจําเพ่ือจะถือออกไปข้างนอก แต่กระทําไม่สําเร็จ เพราะถูกค้นท่ี
ประตูเรือนจําและถูกจับได้เสียก่อน  

โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดินอําเภอ ได้รับคําขอเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส. ๓ ก. จากผู้ขอ ๖ ราย และเม่ือ
รับคําขอแล้วมิได้ดําเนินการอย่างใดๆ ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานถึง ๒ ปี จนมีการร้องเรียนข้ึนจึงได้เริ่มดําเนินการตามคํา
ขอและได้ขุดลบตกเติมวันท่ีท่ีมีในเอกสารแก้ไขวันท่ีท่ีนายอําเภอสั่งการให้ใกล้เคียงกับวันท่ีมีการร้องเรียน เพ่ือให้
ตนเองไม่ต้องรับผิด   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

 ฐาน“อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน”  
  ข้อ ๗ วรรคสอง กําหนดให้ “ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโด
ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ  

๒. อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน  

๕. พัฒนาการจังหวัด ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานํารถยนต์ของราชการไปราชการ แต่กลับนํารถยนต์ไป
ก่อนวันขออนุญาต ๑ วัน เพ่ือไปหาครอบครัวและเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้ไม่ได้ใช้
รถยนต์นานถึง ๗ เดือน นอกจากนี้ก็ไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามนัยข้อ ๑๙ วรรคสองของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพียงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อ่ืนรายงานให้กรมทราบว่าผู้นี้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖. เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ๓ ได้ทําการรักษาผู้ป่วยท่ีบ้านของตนเองและท่ีสถานีอนามัย ท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีตนจัดหามาแล้วเรียกเก็บเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว อันเป็น
การฝ่าฝีนคําสั่งของกระทรวงสาธารณะสุขท่ีห้ามเอายาและเวชภัณฑ์ส่วนตัวไปให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการใน
สถานท่ีราชการหรืออาคารของราชการ แล้วเรียกเก็บเงินเป็นประโยชน์ส่วนตัว  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๗. เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ๕ ได้เย็บแผลจํานวน ๕ เข็ม และฉีดยา ๓ เข็ม ให้ประชาชนท่ีเกิด
อุบัติเหตุ แล้วเรียกเก็บเงิน จํานวน ๑๒๐ บาท ผู้รับบริการได้แสดงบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรคแต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้
แจ้งว่าใช้ไม่ได้เนื่องจากยาท่ีฉีดเป็นยาส่วนตัวเรียกเก็บเงินไว้เป็นสวัสดิการของอนามัยวันต่อมานัดล้างแผลและฉีดยา 
๒ เข็ม เรียกเก็บเงิน ๑๐๐ บาท และไม่ออกใบเสร็จให้ และได้เรียกเก็บเงิน ๒๐ บาทจากผู้รับบริการอีกรายท่ีขอรับ
ยาคุมกําเนิดให้ภริยา โดยอ้างว่าเป็นค่าปรับท่ีไม่ได้ไปตามนัดและไปนอกเวลาราชการ  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

 



๘. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ นําเครื่องสูบน้ําของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวท่ีบ้านพัก โดยไม่ขออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๙. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๗ นําเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส่งมาให้ศูนย์ฯ ไปซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ 
จากร้านค้าซ่ึงภรรยาของตนเป็นผู้ประกอบการจํานวนถึง ๑๑๐ ครั้ง โดยท่ีร้านนี้มิได้เปิดจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และ
อะไหล่แต่อย่างใด เพียงแต่ข้าราชการผู้นี้จะซ้ือมาจากร้านค้าท่ัวไปและนํามาออกใบเสร็จรับเงินเป็นของร้านดังกล่าว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน   
  

๑๐. นายช่างเครื่องกล ๖ สํานักชลประทาน ได้สั่งให้เจ้าหน้าท่ีในงานช่างกลของโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาทําการประกอบท่อพีวีซีของผู้รับเหมาติดต้ังโรงงานกรองน้ําประปาภายในโรงงานช่างกลของโครงการฯ 
แม้จะได้ทํานอกเวลาราชการในช่วงเวลาพักเท่ียงหรือหลังเลิกงาน และในวันหยุดราชการ ก็ตาม   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๑. เจ้าหน้าท่ีการทูต ๖ รับเงินและสิ่งของจากบริษัทท่องเท่ียวเป็นการตอบแทนในการอํานวยความสะดวก
ในการตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ โดยบริษัทท่องเท่ียวต่าง ๆ ยินดีมอบเงินและสิ่งของให้เองและเจ้าหน้าท่ีมิได้
เรียกร้องแต่อย่างใด   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๑๒. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ได้ยินยอมให้บุคคลท่ีใช้ชื่อนายนิรนามซ่ึงเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้สวมตัวทําบัตร
ประจําตัวประชาชนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองพร้อมกับรับรองบุคคลท่ีใช้ชื่อว่านายนิรนาม เพ่ือ
ประกอบหลักฐานในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน แต่ทางราชการได้งดมอบบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมกับ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

 ฐาน “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ”  
  ข้อ ๗ วรรคสาม ก าหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียง
ธรรม”   

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ  

     ๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  
๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้  
๔. มีเจตนาทุจริต  

๑๓. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานบัญชี ได้หักเงินค่าจ้างขนส่งหินและลูกรังซ่ึง
แขวงการทางขอนแก่นต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรวม ๔ สัญญา ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท ถึง ๑๒ บาท รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น ๗๗,๕๒๐ บาท แล้วนําไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  

โทษ ปลดออก  
  

 



๑๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชาสัมพันธ์ ๗ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบจัดทํารายการ
สารคดีโทรทัศน์ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ๒ ช่อง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเป็นค่าเช่าเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วแต่ไม่นําเงินไปชําระค่าเช่าเวลาออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการ เป็นเหตุให้สถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการมีหนังสือทวงถามให้
กระทรวงชําระเงิน คือ ค่าเช่าเวลาของสถานีโทรทัศน์แห่งแรก จํานวน ๑๖๑,๕๒๐ บาท ค่าเช่าเวลาของสถาน
โทรทัศน์แห่งท่ีสอง จํานวน ๑,๓๘๐,๓๐๐ บาท และบริษัทผู้ผลิตรายการ จํานวน ๖๘๔,๘๔๐ บาท เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึง
นําเงินไปชําระให้แก่สถานีโทรทัศน์ท้ังสองช่องเพียง ๔๗๖,๑๕๐ บาท (๑๓๙,๑๐๐ + ๓๓๗,๐๕๐) และบริษัทผู้ผลิต
รายการได้ยอมลดยอดเงินท่ียืมไปจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงินท่ียังไม่ชําระอีก ๕๓๔,๐๐๐ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  

๑๕. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้เพ่ิมชื่อบุคคลต่างด้าวรายหนึ่งในสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและได้รับ
รองรายการบุคคลของบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ในฐานะนายทะเบียนผู้ตรวจสอบทะเบียนบ้านในต้นข้ัว บ.ป.๑ อันเป็น
เท็จ   

โทษ ไล่ออก  
  

๑๖. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบัตรประจําตัวประชาชน รู้อยู่แล้วว่าผู้แอบอ้างเป็นนาย
ปิยะฯ มาขอทําบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย มิใช่นายปิยะฯ ตัวจริง ได้ติดภาพถ่ายของผู้แอบอ้างในใบ
เปลี่ยนชื่อตัว (ช.๓) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.๒) แล้วได้ลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทําบัตรประจําตัว
ประชาชนหลงเชื่อ แล้วเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ลงนามใน คบ.๒ บันทึกปากคําผู้ขอมีบัตรกรณีบัตรหาย และ บ.ป.๑, บ.ป.๒ 

เพ่ือให้ผู้แอบอ้างได้มาซ่ึงบัตรประจําตัวประชาชน ต่อมาได้มีบุคคลอีกผู้หนึ่งแอบอ้างเป็นนายปิยะฯ มาขอทําบัตร
ประจําตัวประชาชนท่ีอําเภออีก โดยได้นําหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบเดียวกับผู้ท่ีเคยแอบอ้างเป็น
นายปิยะฯ นํามาแสดง เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ก็ยังได้ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ให้กับผู้แอบอ้างด้วยตนเองทุก
ประการเพ่ือให้ผู้แอบอ้างได้มาซ่ึงบัตรประจําตัวประชาชน  

โทษ ไล่ออก  
  

๑๗. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบัตรประจําตัวประชาชน เป็นผู้ดําเนินการ ออกบัตร
ประจําตัวประชาชนให้แก่บุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า จํานวน ๒ คน โดยปกปิดข้อเท็จจริงซ่ึงตนทราบดี แล้วน าเสนอ
ปลัดอําเภอเพ่ือลงลายมือชื่อในแบบ บ.ป.๑ และ บ.ป.๒ แล้วข้าราชการ ผู้นี้ได้ปลอมลายมือชื่อปลัดอําเภอดังกล่าว
รับรองการปิดรูปถ่ายใน บ.ป.๒ ซ่ึงต่อมาบุคคลสัญชาติพม่าท้ังสองได้ถูกกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดจับกุมตัว 
และให้การรับสารภาพว่าเป็นชาวพม่า   

โทษ ไล่ออก  
  

๑๘. นายอําเภอได้ดําเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของตน โดยได้จัดทําบันทึกสอบปากคํา (ปค. ๑๔) พยาน
บุคคล ซ่ึงอ้างว่าเป็นญาติพ่ีน้องของตน จํานวน ๕ คน ซ่ึงระบุว่า เขียนท่ีท่ีว่าการอําเภอ โดยปลอมลายมือชื่อ
ปลัดอําเภอ   

โทษ ไล่ออก  
  

 

 



  ๑๙. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ได้แก้ไขในใบคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.๑) และได้ให้คํารับรองยืนยัน
ต่อปลัดอําเภอว่าบุคคลดังกล่าวคือ นายสมซ่ึงตนรู้จักดี ซ่ึงข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวไม่ได้รู้จักบุคคลซ่ึงอ้างตัวเป็น
นายสมแต่อย่างได้ จนกระท่ังปลัดอําเภอหลงเชื่อลงนามในใบรับคําขอมีบัตร (บ.ป.๒) และมอบหลักฐานให้บุคคล
ดังกล่าวไป   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๐. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ ได้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน เป็นเงินคํ้าประกันสัญญา จํานวน 
๘๗,๓๙๒ บาท และเงินค่าซ้ือแบบจํานวน ๗,๙๐๐ บาท แล้วนําเงินท้ังสองจํานวนดังกล่าว ไปใช้ส่วนตัว  พร้อมท้ัง
เก็บสําเนาใบเสร็จท้ังสองเล่มไว้กับตัวเอง ต่อมาได้นําสําเนาใบเสร็จรับเงินท้ังสองเล่มและเงินจํานวนดังกล่าวคืนให้แก่
ทางราชการ   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๑. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ ได้รับมอบฉันทะจากประธานกรรมการสุขาภิบาลแห่งหนึ่ง ให้ไปถอนเงิน
จํานวน ๒๗๙,๖๐๖.๔๘ บาท จากธนาคารเพ่ือนําไปซ้ือต๋ัวแลกเงินจ่ายในนาม “เงินสมทบ กองทุนส่งเสริมกิจการ
สุขาภิบาล” แต่เม่ือถอนเงินมาแล้วก็ไม่ได้มีการซ้ือต๋ัวแลกเงินแต่อย่างใด กลับนําเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ต่อมาเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําเงินท่ีเบิกจ่ายไปคืนสุขาภิบาล โดยได้โอนลอยผ่านธนาคาร จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และนํา
เงินสดไปคืนให้แก่สุขาภิบาลด้วยตนเองอีก จํานวน ๑๕๙,๖๐๖.๔๘ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี ๖ ได้กระทําการดังนี้ (๑)แก้ไขเอกสารและเบิกเงิน จํานวน
๕,๐๐๐ บาทเพ่ือจ่ายค่าวัสดุรักษาดินแดนแล้วไม่ได้จ่าย (๒)รับเงินจากอําเภอท่ีส่งคืน จํานวน ๒,๕๐๐ บาท เพ่ือ

ส่งคืนคลังจังหวัดแต่ไม่ยอมส่งคืน ๘๒ วันทําการ (๓)เบิกเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 
๔๓,๕๒๐ บาท แล้วเก็บไว้กับตนเองโดยส่งคืนคลังล่าช้าต้ังแต่ ๑๕ วัน ถึง ๑๔๖ วัน โดยนําเงินจํานวนดังกล่าวไป
หมุนใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวก่อนนํามาส่งคืน  

โทษ ไล่ออก  
  

๒๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี ๖ ได้ปลอมหนังสือของผู้รับจ้างขอถอนเงินประกันสัญญาจ้าง
เกรดปรับพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ํา ให้เป็นพ้ืนท่ีรองรับผู้หนีภัยจากประเทศกัมพูชา จํานวน ๘.๗๕๐ บาท แล้วเสนอ
นายอําเภอเพ่ืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เม่ือได้รับอนุมัติได้นําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๔. ช่างรังวัด ๔ ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีเดินสํารวจปักหลักเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ เรียกรับเงิน
เป็นค่าตอบแทนในการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินจากราษฎร จํานวน ๑๐๙ ราย เป็นเงิน ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

เศษ ครั้นเม่ือถูกร้องเรียนจึงได้นําเงินไปคืนให้แก่ราษฎร   
โทษ ไล่ออก  

  

 

 



๒๕. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๕ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากเจ้าของท่ีดิน จํานวน ๒ ราย จํานวนเงิน ๒๐,๔๘๕ 
บาท และ ๒๐,๕๘๕ บาท โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ตามระเบียบราชการทําให้ราชการขาดเงินรายได้   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๖. เจ้าหน้า ท่ี ท่ี ดิน ๓ และเจ้าหน้า ท่ีบริหารท่ีดินอําเภอ (เจ้าหน้า ท่ีบริหารท่ีดิน ๕) ได้ร่วมกับ 
บุคคลภายนอกดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จํานวน ๙๖ แปลง ซ่ึงเป็นท่ีเขามีความ
ลาดชั้นเกินกว่า ๓๕% โดยใช้หลักฐาน ส.ค.๑ ของท่ีดินแปลงอ่ืนมาแก้ไข จํานวนเนื้อท่ีข้างเคียง สภาพท่ีดิน ระยะ
และอาณาเขตเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายท่ีดิน   

โทษ ไล่ออกท้ัง ๒ คน  
 

๒๗. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการจดทะเบียนขายท่ีดิน น.ส. ๓ ก. โดยมิได้เรียก
คู่กรณีมาสอบสวนและลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเอง เป็นเหตุให้มีการปลอมลายมือชื่อเจ้าของท่ีดินผู้ขาย นอกจากนี้ยัง
เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากท่ีดินแปลงดังกล่าวในลําดับถัดมาอีก
ด้วย ลักษณะจึงเป็นการกระทําท่ีสืบเนื่องต่อกัน ทําให้ผู้ซ้ือท่ีดินแปลงดังกล่าวได้รับผลประโยชน์ไปโดยมิชอบ   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๘. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๒ ยักยอกเงินของทางราชการ จํานวน ๓๔๑,๗๗๓ บาท ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวโดยมิชอบในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๓๙-๒๕๔๑   

โทษ ไล่ออก   
  

๒๙. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรนําหลักฐานท่ีดิน ส.ค. ๑ ไปยื่นคําขอออก น.ส. ๓ ก. โดย
มีราษฎรจํานวน ๒๓๖ รายไปยื่นคําขอและชําระค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้รายละ ประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ 
บาท รวมเป็นเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่สามารถออก น.ส. ๓ ก. ให้ราษฎรได้เพียง ๑๘ ราย และอยู่
ระหว่างปิดประกาศเรื่องขอออก น.ส. ๓ ก. ๘ ราย ส่วนท่ีเหลืออีก ๒๑๐ ราย ไม่พบเรื่องในระบบ  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๐. เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ได้รับเงินยืมจากทางราชการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๐๓๗,๕๐๐ บาท  เพ่ือนําไป
จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน จํานวน ๘๓ ศูนย์ๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ ครั้ง 
ครั้งแรกจ่ายเป็นเงินสด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ศูนย์นําเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทดังกล่าวไปเปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้วแจ้ง เลขบัญชีให้เพ่ือโอนเงินอุดหนุนอีก ๒,๕๐๐ บาทเข้าบัญชี

ธนาคารของศูนย์ต่อไป แต่ระหว่างนั้น เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ขับรถยนต์เฉียวชนคน จึงนําเงินอุดหนุนส่วนท่ีเหลือไปชดใช้
ค่าเสียหายและ ค่าประนีประนอมยอมความเพ่ือมิให้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยยืม
เงิน จากท่ีต่าง ๆ มาชดใช้คืนครบถ้วน ประกอบกับมีบางศูนย์แจ้งเลขบัญชีล่าช้า และเจ้าหน้าท่ีผู้นี้มีภารกิจราชการท่ี
ต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง ในท่ีสุดได้โอนเงินส่วนท่ีเหลือให้ทุกศูนย์ครบถ้วน ทําให้การจ่ายเงินครั้งแรกกับครั้งท่ีสอง
ห่างกันเป็นเวลาประมาณ ๗ เดือน   

โทษ ไล่ออก  
  

 



๓๑. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ ได้รับมอบหมายให้เป็นดําเนินการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ โดยเบิกเงินดังกล่าวเกินความจริง รวมเป็น
เงิน ๒๔, ๑๐๐ บาท นอกจากนี้เอกสารการเบิกเงินยังมีรอยลบขีดฆ่า และได้นําส่วนท่ีเบิกเกินความจริงไปเป็น

ประโยชน์ส่วนตน จนกระท่ังเกิดเรื่องร้องเรียนและมีการตรวจสอบพบ จึงได้นําเงินมาคืนจนครบถ้วน   
โทษ ไล่ออก  

  

๓๒. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๔ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีรับและส่งคําร้องขอกู้เงินกองทุน ประกอบ
อาชีพของคนพิการไปกรมประชาสงเคราะห์ ได้เรียกเอกสารต่าง ๆ พร้อมท้ังโฉนดท่ีดิน หรือ หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ฉบับจริง โดยอ้างกับคนพิการท่ีมาขอกู้เงินว่า ใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน ในการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพของคนพิการและได้แนบหนังสือมอบอํานาจท่ียังไม่ได้กรอกข้อความ รวมมาในเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้
คนพิการลงลายมือชื่อ โดยไม่ได้ให้คนพิการอ่านข้อความ หรืออ่านให้คนพิการฟัง แต่จะเปิดให้ลงลายมือชื่อเฉพาะ
ส่วนท่ีต้องการเท่านั้น  โดยอ้างว่ารีบ ซ่ึงคนพิการก็ไม่ได้ทักท้วงแต่อย่างใด เพราะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีและต้องการกู้
เงิน เม่ือเจ้าหน้าท่ีบอกอย่างไรก็เชื่อและปฏิบัติตาม แต่กลับไม่ได้ส่งไปกรมประชาสงเคราะห์ กลับนําไปจํานองไว้กับ
ร้านค้า ทําให้คนพิการ ๒ ราย ได้รับหนังสือทวงหนี้จากร้านค้า ข้าราชการผู้นี้ได้ตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีตํารวจและทํา
หนังสือ สัญญาว่าจะนําโฉนดท่ีดิน และหนังสือรับรองการทําประโยชน์มาคืน แต่ก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญา คนพิการท้ัง 
๒ ราย จึงไปแจ้งความดําเนินคดี  ต่อมาข้าราชการผู้นี้ซ่ึงได้ลาออกจากราชการ และได้นําโฉนดท่ีดินกับหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์มาคืนกับผู้บังคับบัญชา จํานวน ๑๗ ฉบับ และได้ค้นพบในตู้เอกสาร อีก ๒ ฉบับ รวม ๑๙ 
ฉบับ ซ่ึงได้จัดส่งคืนให้เจ้าของเรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ไปประสานงานกับอัยการจังหวัดติดตามเอาคืนได้
อีก ๓ ฉบับ ซ่ึงได้ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยเช่นกัน จากการตรวจสอบมีคนพิการอีกจํานวน ๗ ราย ยังไม่ได้รับโฉนดท่ีดิน
และหนังสือรับรองการทําประโยชน์คืน จึงได้ประสานงานกับอําเภอและสํานักงานท่ีดินจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังของท่ีดิน 
เพ่ือออกใบแทนโฉนดท่ีดินหรือใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๓. เจ้าพนักงานประชาสงเคราะห์ ๔ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เรื่องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องเกือบทุกข้ันตอนเม่ือมีการใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น ค่าอาหารผู้ปฏิบัติงาน ค่าขนส่ง 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนตัว จึงได้ติดต่อร้านค้าท่ีได้รับการสั่งซ้ือสินค้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้บวกเพ่ิมราคาสินค้าและนําส่วนเกิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๔. นักพัฒนาชุมชน ๕ ได้รับเงินประกันสัญญาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลําห้วย จํานวน ๒๕,๐๕๐ บาท 
และเงินประกันสัญญาโครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จํานวน ๑๐,๗๒๔ บาท จากผู้บังคับบัญชา แล้วไม่นําส่งตาม

ระเบียบกลับเบียดบังเงินท่ีตนมีหน้าท่ีเก็บรักษาและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายไปเป็นประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้
ได้รับเงินยืมกองทุนผู้บังคับบัญชาต้ังแต่เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๔๑ แล้วส่งให้หมู่บ้านล่าช้าและไม่ครบ   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๕. พัฒนาการอําเภอ เป็นผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินและการบัญชีสําหรับโครงการพัฒนาตําบล เม่ือรับ
เช็คของอําเภอ จํานวน ๒,๘๗๙,๙๙๕ บาท จากทางราชการแล้วไม่ได้นําเข้าบัญชีโครงการตามท่ีอําเภอเปิดไว้กับ

ธนาคาร ซ่ึงผู้มีอํานาจสั่งจ่ายต้องลงนาม ๒ คน คือ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้กับนายอําเภอ กลับขอเปิดบัญชี เงินฝากกระแส
รายวันกับธนาคาร โดยระบุผู้มีอํานาจในการสั่งจ่ายคือตนเอง กับปลัดอําเภอ ซ่ึงเป็นสามี และได้ปลอมลายมือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นสามี ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๒,๘๗๙,๙๙๕ บาท โดยได้เบียดบังเงินจํานวน 



๘๓๒.๑๖๐ บาท ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ ได้ยักยอกเงินชมรมผู้ดูแลเด็กไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เดือนละ 
๒,๘๐๐ บาท รวม ๑๕ เดือน เป็นเงินจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท หลังจากมีเรื่องร้องเรียนและถูกย้ายไปดํารงตําแหน่งท่ี
อ่ืนแล้ว จึงได้นําเงินมาชดใช้คืนให้แก่ผู้ดูแลเด็ก  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๖. พัฒนาการจังหวัด ได้สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทําหลักฐานซ้ือชุดนักเรียน เป็นเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แล้วไม่มีการจัดซ้ือจริง กลับรับเงินท้ังหมดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นเวลานาน ต่อมาเม่ือมีการร้องเรียนจึงจัดซ้ือให้
ในภายหลัง นอกจากนี้ยังได้สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายในโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยไม่ขีดคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก แล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับเงินจากธนาคารมาให้ตน เพ่ือไป

จ่ายให้แก่ผู้ขายเอง   
โทษ ไล่ออก  

  

๓๗. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๕ ได้เรียกและรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการออกใบรับรองวุฒิ
การศึกษาจากเด็กและเยาวชน รายละ ๑๐๐ บาท โดยอาศัยอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียน
สามัญของโรงเรียน แล้วนําเงินท่ีได้รับไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และได้เรียกเงินเป็นค่าตอบแทนในการออกใบรับรอง
วุฒิการศึกษาจากเยาวชนอีกเป็นจํานวน ๒๐๐ บาท แต่ยังมิได้รับเงินจํานวนดังกล่าว    

โทษ ไล่ออก  
  

๓๘. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๓ ได้วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓,๑๒๔.๕๐ บาท เพ่ือนําไปจ่ายเป็น

ค่าโทรศัพท์ของสํานักงานฯ โดยข้าราชการผู้นี้เขียนเช็คสั่งจ่ายในนามตนเอง และนําเช็คไปข้ึนเงินสด รวมท้ังได้เรียก
เก็บเงินค่าโทรศัพท์ทางไกลส่วนตัวกับเจ้าหน้าท่ีภายในสํานักงานฯ จํานวน ๑,๑๔๙ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๒๗๓.๕๐ 

บาท แต่ไม่นําเงินไปจ่ายให้แก่องค์การโทรศัพท์ทันทีกลับนําไปชําระให้แก่ธนาคาร  ซ่ึงผู้นี้มีหนี้สินติดค้างอยู่ 
นอกจากนั้นผู้นี้ยังไปขอใบเสร็จรับเงินจากร้านรวมสาสน์ รวมเป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ใน
การบันทึกรายการจ่ายจากบัญชีเงินสดโดยไม่มีการขออนุมัติให้จัดซ้ือจากหัวหน้าสํานักงานฯ ซ่ึงยังไม่มีการจัดซ้ือจริง 
เพ่ือนําเงินทดรองราชการนี้ไปชําระหนี้ธนาคารดังกล่าวอีก   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๙. พนักงานคุมประพฤติ ๗ เม่ือครั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานได้รับเงินจํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท จากผู้

ถูกคุมความประพฤติคนหนึ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้นี้อนุโลมให้ไม่ต้องทํางานบริการสังคม ตามท่ีศาลสั่งเม่ือได้รับเงินแล้ว 
ก็ได้นําไปซ้ือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือจํานวน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ถูกคุมความประพฤติคนนี้
ไม่รับคืนเจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงนําเงินส่วนท่ีเหลือจํานวน ๖,๐๐๐ บาท ไปบริจาคให้แก่ชมรมแห่งหนึ่ง จากนั้นก็ได้ให้

เจ้าหน้าท่ีธุรการลงรายละเอียดในเอกสารทะเบียนครุภัณฑ์ ของสํานักงานฯ ว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคให้แก่
สํานักงานฯ จํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท เม่ือผู้ถูกคุมความประพฤติผู้นี้ไปรายงานตัว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้สั่งการให้พนักงานคุม

ประพฤติเจ้าของสํานวนคดี ลงลายมือชื่อว่าผู้ถูกคุมความประพฤติผู้นี้ไปรายงานตัว และทํางานบริการสังคมจนครบ
ตามท่ีศาลสั่ง ภายหลังเม่ือมีการทักท้วง ผู้นี้จึงนําเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าดังกล่าวไปบริจาคให้แก่ศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียน   

โทษ ไล่ออก  
  



๔๐. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๑ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ประตู ๕ มี
หน้าท่ีเปิด-ปิดประตูให้ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าท่ี และยานพาหนะผ่านเข้า-ออก ได้รับการติดต่อ จากผู้ต้องขังท่ีทําหน้าท่ีผู้
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี ให้นําเงินสดจากญาติเข้ามาให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ออกไปรับเงินสดจาก
ญาติผู้ต้องขัง แล้วนําไปให้ผู้ต้องขังท่ีมีความประสงค์จะนําเงินสดเข้ามาใช้จ่ายในทัณฑสถานอีกทอดหนึ่ง   

โทษ ไล่ออก  
  

๔๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ ๕ วางฎีกาเบิกเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ในราชการ จํานวน ๖๑,๖๙๘ 
บาท และค่าวัสดุสํานักงานฯ จํานวน ๑๕,๗๐๕ บาท แต่ไม่นําไปชําระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขายเป็นเหตุให้ สํานักงานฯ ถูก
ทวงถามให้ชําระหนี้ และได้มีการทําสัญญากู้ยืมเพ่ือฝึกอบรม และลูกหนี้เงินยืม ได้ส่งเงินท่ีเหลือคืนแล้ว แต่ไม่ปรากฏ
หลักฐานการส่งเงินคืน จํานวน ๓๒,๘๑๕ บาท รวมท้ัง สัญญากู้ยืมเงินท่ีระบุท้ายฎีกาไม่ตรงกับฎีกาท่ีวางเบิก อีกท้ัง

ยังได้แก้ไขสําเนาเอกสารแบบรายงานงบเดือนฉบับท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีสํานักงานฯ ทําให้ข้อมูลบางรายการไม่ตรงกับ
ข้อมูลในฎีกาเบิกเงิน   

โทษ ไล่ออก  
  

๔๒. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๓ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินกองทุนเพ่ือบริหารงานสํานักงาน เป็นเท็จ 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๕๕๒,๙๓๓.๓๐ บาท และนําเงินดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว อีกท้ังยังปลอมลายมือชื่อของ

ผู้บังคับบัญชา ในฐานะผู้เบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณของสํานักงานเพ่ือเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้อ่ืน ท้ังท่ีผู้นั้นมิได้
ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแต่อย่างใด แล้วนําฎีกาดังกล่าวเบิกเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว    

โทษ ไล่ออก  
  

๔๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการคลัง ๘ ได้เรียกร้องเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านทางเจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการท่ี
วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด หากไม่จ่ายก็จะหน่วงเหนี่ยวฎีกาไว้ ทําให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน   

โทษ ไล่ออก  
 

๔๔. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๔ ได้รับเงินค่าภาษีบํารุงท้องท่ีจากผู้เช่าท่ีราชพัสดุหลายราย รวมเป็นเงิน 
๑๗,๓๑๕.๗๕ บาท แต่มิได้นําเงินไปชําระให้กับเทศบาล กลับนําเงินบางส่วนไปหมุนใช้ ประโยชน์ส่วนตัวก่อน โดย
ลงบัญชีเงินสดของสํานักงานว่า “ได้นําเงินไปชําระให้เทศบาลแล้ว” หลังจากนั้น จึงได้นําเงินทยอยชําระให้เทศบาล

จนครบ นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องและรับเงินจากผู้เช่าซ่ึงร้องขอสืบสิทธิการเช่าท่ีราชพัสดุ โดยอ้างว่าเจ้าหน้าท่ี
ผลประโยชน์ ๗ เป็นผู้เรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวไม่ได้เก่ียวข้องด้วยแต่อย่างใด   

โทษ ไล่ออก  
  

๔๕. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๒ ได้จัดทําฎีกาเบิกเงินงบประมาณและฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณโดยปลอม
ลายมือชื่อผู้อํานวยการในส่วนฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ และในเช็คเบิกเงินจากคลัง และธนาคาร ท้ังยังได้นํา
ใบสําคัญของฎีกาเก่าท่ีมีการเบิกเงินไปแล้ว มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมุนเวียน เบิกเงินอีกครั้ง แล้วนําเงินของทาง
ราชการท่ีเบิกได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จํานวน ๒๕๗,๓๐๑.๙๐ บาท ต่อมาศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจําคุก 
๑๒ ปี ๖ เดือน นอกจากนั้น ยังปรากฏว่าได้ขาดราชการไป ๓ วัน โดยมิได้ยื่นใบลา   

โทษ ไล่ออก  
  

 



๔๖. เจ้าหน้าท่ีสรรพากร ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีรับแบบชําระภาษีอากร จัดทํารายงานงบบัญชีต่าง ๆ ท่ีได้รับชําระ
เงินเป็นภาษีอากรแล้วไม่นําลงบัญชี โดยทําเป็นใบเสร็จเสีย ไม่มีเงินงบหน้าประเภท ภาษีอากรประจําวัน (บช.๕) 
จํานวน ๓๕ ราย เป็นเงิน ๗๕,๓๗๒.๑๘ บาท และได้ลงรายการบัญชีจ่ายคืน เงินได้บุคคลธรรมดา  โดยไม่ปรากฏ

หลักฐานการจ่ายคืนและหลักฐานผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีจํานวน ๔ ราย ทําให้เป็นราชการขาดหายไป จํานวน 
๒,๒๒๑.๔๒ บาท และนําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว   

โทษ ไล่ออก  
  

๔๗. นายช่างโยธา ๕ ได้รับมอบหมายให้ไปตกลงราคาค่าทดแทนทรัพย์สินท่ีถูกเขตทางหลวง ตามจํานวน
เงินท่ีทางราชการได้กําหนดไว้แล้ว แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้กลับทําการล่อลวงให้ราษฎรเจ้าของ ทรัพย์สินยินยอมรับราคาค่า
ทดแทนท่ีตํ่ากว่าจํานวนท่ีทางราชการกําหนด และเม่ือมีการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําไปจ่ายให้แก่
ราษฎรไม่ครบจํานวนตามท่ีทางราชการจ่ายให้จริง และนําส่วนท่ีเหลือไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว   

โทษ ไล่ออก  
  

๔๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ เป็นคณะกรรมการเบิกถอนเงินของสถานีอนามัยจากธนาคารได้ทํา
การปลอมลายมือชื่อกรรมการคนอ่ืน เพ่ือเบิกถอนเงินไปจากธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จํานวน  ๑๕ ครั้ง รวม
เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๑๑,๗๐๐ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  

๔๙. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ ได้ทําการปลอมคําฟ้องคดีอาญาของอัยการจังหวัด และนําคําฟ้อง ท่ีทําปลอมข้ึน
ยื่นฟ้องต่อศาล จัดให้มีการเลื่อนฟ้องผู้ต้องหาโดยพลการ มีเจตนาช่วยเหลือผู้กระทําผิดทางอาญาให้รับโทษน้อยลง 
ทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   

โทษ ไล่ออก  
  

๕๐. สถาปนิก ๗ ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างอาคารท่ีทําการศาลจังหวัด และบ้านพัก
ข้าราชการ พร้อมสิ่งก่อสร้างอ่ืน ระหว่างทําการก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ให้ผู้รับมอบอํานาจจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
สั่งซ้ือโครงหลังคาเหล็ก ฝ้าเพดาน กระเบ้ือง หิน เฟอร์นิเจอร์ในอาคารศาล และวงกบ ประตู หน้าต่างอลูมิเนียมใน
อาคารศาล จากบริษัทผู้ขายท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงจําหน่ายในราคา ทีแพงกว่าราคาของสินค้าประเภทเดียวกันท่ีมีจําหน่าย
ในท้องตลาดมากเกินสมควร นอกจากนี้ผู้นี้ยังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างอาคารท่ีทําการศาล
จังหวัด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ อีก ๒ โครงการ ซ่ึงผู้นี้ ก็ดําเนินการในทํานองเดียวกัน ในกรณีท่ี
ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จากบริษัทท่ีได้กําหนดไว้ ผู้นี้ก็ได้เรียกร้องเงินประมาณสองแสนบาท โดยข่มขู่ว่า
หากไม่ส่งมอบเงิน จํานวนดังกล่าวจะไม่ตรวจรับงานให้เป็นเหตุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจําต้องสั่งจ่ายเช็คเงินสด จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้นี้   

โทษ ไล่ออก  
  

๕๑. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ ได้นําเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงหักจากเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
รวม ๒ งวด เป็นเงิน ๒๒๕,๔๖๘.๒๕ บาท ไปใช้จ่ายเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยมิได้นําส่งสหกรณ์ฯ ภายในเวลาท่ี

กําหนด   
โทษ ไล่ออก  

  



๕๒. นิติกร ๕ ได้เรียกร้องเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาทจากญาติของจําเลยในคดีอาญา โดยอ้างว่าจะนําเงิน

จํานวนดังกล่าวไปเป็นค่าตอบแทนในการจัดหานายประกัน เพ่ือช่วยเหลือให้จําเลย ได้รับการประกันตัวโดยเรียกและ
รับเงินมัดจํา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ล่วงหน้าจากญาติของจําเลย   

โทษ ไล่ออก  
  

๕๓. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ผังเมือง ๖ มีหน้าท่ีราชการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่า
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน โดยจ่ายเงินก่อนได้รับอนุมัติ แก้ไขวันเดือนปีท่ีจ่ายเงิน และรับเงินแทนผู้มีสิทธิขอ
เบิกเงิน เพ่ือนําเงินทดรองสวัสดิการบางส่วนไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว เม่ือทางราชการตรวจสอบพบว่าเงินทดรอง
ขาดหายไปโดยไม่มีใบสําคัญ จํานวน ๓๗,๖๒๖.๖๒ บาท ก็ได้นําเงินมาชดใช้คืน รวม ๒ ครั้ง จํานวน ๒๐,๖๒๕.๕๐ 
บาท และ ๑๖,๖๓๗.๑๒ บาท นอกจากนี้ ยังได้รับอาสานําเช็ค ๒ ฉบับ เป็นเงิน ๕๐,๕๐๖.๕๑ บาท และเงินสดอีก
จํานวน ๗,๔๐๐.๘ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๕๗,๙๐๗.๓๖ บาท ไปชําระหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี แต่มีได้นํา
เงินดังกล่าวไปชําระหนี้ให้ครบถ้วน ยังคงมีหนี้คงค้างอีกจํานวน ๓,๗๕๘.๗๘ บาท ภายหลังผู้นี้ได้นําเงินจํานวน 

ดังกล่าวคืนให้แก่ทางราชการแล้ว   
โทษ ไล่ออก  

  

๕๔. เจ้าพนักงานพัสดุ ๓ ไม่ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นไปตามความจริง ได้เติมรายการเบิกวัสดุและ
แก้ไขตัวเลขในใบเบิกวัสดุจากผู้ท่ีขอเบิกแล้วนําไปลงทะเบียนคุม ทําให้วัสดุของสํานักงานขาดหายไปจากทะเบียนคุม
หลายประการทําให้ราชการเสียหาย   

โทษ ไล่ออก  
  

๕๕. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล แห่งหนึ่ง ปกปิดข่าวสารการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพ่ือเอ้ืออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มี
สิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๒ เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการแต่บุคคลดังกล่าวได้ทําคุณงานความดีและ
ทําประโยชน์ให้แก่ทางราชการมาโดยตลอด  

โทษ ปลดออก  
  

๕๖. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา เจตนาสร้างเอกสารเท็จโดยเขียนเลข
ไมล์บอกระยะทางเป็นเท็จลงในสมุดควบคุมการใช้รถ แล้วนําไปใช้เบิกน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ปรากฏว่าไม่มีน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยู่ในรถ และไม่มีการนํารถไปปฏิบัติงาน เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี  

โทษ ไล่ออก  
  

ฐาน “ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ”  
ข้อ ๘ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่

ราชการ”  
ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ  

     ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม  



  ๕๗. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ และเจ้าพนักงานปกครอง ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จํานวน ๒ สาย ได้ร่วมกันตรวจรับการจ้างโครงการ ดังกล่าว โดยมิได้ทําการชักสายวัดความยาวของ
ถนนท้ัง ๒ สาย เพราะเห็นว่าจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบแล้วเป็นเหตุให้ความยาว
ของถนนสายหนึ่ง ผิดไปจากความเป็นจริง ๔๐ เมตร และความยาวของถนนอีกสายหนึ่งผิดไปจากความเป็นจริง 
๑๐๐ เมตร ทําให้สุขาภิบาลต้องเสียประโยชน์เป็นเงิน จํานวน ๒๗๘.๑๘๐.๒๖ บาท แต่เม่ือทราบถึงความผิดพลาดก็
ได้ติดต่อเร่งรัดผู้รับจ้างจนสามารถเรียกเงินจากผู้รับจ้างคืนได้พร้อมดอกเบ้ีย   

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ คน  
  

๕๘. เจ้าพนักงานปกครอง ๖ ไม่นําทะเบียนบ้านฉบับอําเภอมาตรวจสอบก่อนรับคําขอมีบัตร เป็นเหตุให้เกิด
การสวมตัวทําบัตรประชาชน โดยบุคคลไม่ทราบชื่อและไม่ปรากฏสัญชาติได้อบอ้างชื่อผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้วและไม่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้มีการทําการทุจริตในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 
แต่เจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวเป็นผู้ตรวจพบการทุจริตและได้ดําเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยตลอด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๕๙. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้ลงนามในเอกสาร บ.ป.๑ และ บ.ป.๒ โดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือไม่ เป็นเหตุให้บุคคลไม่ทราบชื่อและไม่ปรากฏสัญชาติ สวมตัวเป็นบุคคลท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ใน
การจัดทําบัตรประชาชนในนามของบุคคลนั้น   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๐. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ เสนอเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลสามัญ รายหนึ่งเพ่ือน
นําเข้า อ.ก.ท.จังหวัดพิจารณาล่าช้า และเคยถูกผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนในเรื่อง การเสนอหนังสือล่าช้ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕-๖ ครั้ง อีกท้ังเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๑. นายช่างรังวัด ๓ มีงานรังวัดค้าง ๓๕ ราย เกินกว่าท่ีกรมท่ีดินกําหนดไว้มิให้ค้างเกิน ๒๐ ราย แต่
ข้าราชการผู้นี้ได้สะสางงานค้างได้ในภายหลัง คงเหลือค้างอยู่ไม่เกิน ๑๐ ราย   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๒. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและนโบยายของกรมท่ีดิน กลับปล่อยปละละเลยในเรื่องการออกโฉนดท่ีดิน
แบบท้องถ่ินทําให้มีงานค้างไม่สามารถแจกโฉนดท่ีดินให้แก่ราษฎรเป็นจํานวน ๓๑๖ แปลง ได้ภายในกําหนดจนเป็น
เหตุให้เกิดการร้องเรียนข้ึน   

โทษ ภาคทัณฑ์   
  

๖๓. นายช่างรังวัด ๖ ได้มอบหมายเรื่องรังวัด ๑ ราย ให้ลูกจ้างชั่วคราวออกไปทําการรังวัด แต่ตนเองใน
ฐานะผู้บังคับบัญชามิได้ติดตามเรื่องรังวัด ปล่อยเวลาล่วงเลยจนเกิดความล่าช้า แต่ยัง ไม่ปรากฏความเสียหายแก่ทาง
ราชการ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  



๖๔. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๔ นําเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ไปเก็บไว้ เป็นส่วนตัว
เป็นจํานวนมากและนานหลายวัน โดยไม่มีเจตนาทุจริต เพราะไม่ทราบหรือเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับเงิน กบข. 
ซ่ึงเป็นงานใหม่   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๕. นักวิชาการท่ีดิน ๖ ว เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องการออกโฉนดท่ีดินให้แก่ราษฎรรายหนึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีไปโดยไม่รอบคอบและไม่ตั้งใจเม่ือเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด ลงนามแล้วต้องทําการแก้ไขถึง ๓ ครั้ง 
เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้ารวมระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาค้นหาหลักฐานและทําการ
สอบสวนเพ่ิมเติมประมาณ ๕ เดือนเศษ แต่ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์หน่วงเหนียวเรื่องเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แต่
ประการใด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๖. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๘ ได้รับเอกสารกําหนดคุณลักษณะเครื่องกําเนิดไอน้ําแล้ว ไม่เก็บรักษาไว้
ให้ดี แต่ได้นําไปวางไว้ท่ีโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าท่ี โดยไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบทําให้เอกสารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกําเนิดไอน้ําถูกเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน ๒ หน้า   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๗. บุคลากร ๖ ได้ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ท่ีจะดําเนินการเรื่องโอนให้แก่ข้าราชการรายหนึ่งจนเวลา
ล่วงเลยไปนานกว่า ๖ เดือน ทําให้ข้าราชการผู้นี้เสียสิทธิในการโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งช้ากว่าปกติ และเป็นผล
ต่อเนื่องเก่ียวกับการขอเลื่อนระดับตําแหน่งสูงข้ึนในระดับ ๘ ช้าไปด้วย อีกท้ังยังได้ปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องอ่ืนๆ ล่าช้า
กว่าท่ีทางราชการกําหนดด้วย เช่น การเลื่อน ข้ันเงินเดือนข้าราชการ การแต่งต้ังนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ๓ - ๕ 
เป็นต้น   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ รับเงินค่าบัตรประกันสุขภาพจากชาวบ้านแล้ว ไม่รีบไปซ้ือให้ทันเวลา 
และไม่พยายามท่ีจะซ้ือให้ได้อีกในคราวท่ีมีการเปิดขายบัตรในคราวถัดไป ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนถึง ๓ เดือน จึงได้
นําเงินไปซ้ือบัตรให้ และออกบัตรประกันสุขภาพ โดยพิมพ์ วันท่ีออกบัตรและวันท่ีบัตรหมดอายุไม่ถูกต้องตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๖๙. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ ดําเนินการในเรื่องขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง
คลองส่งน้ําคอนกรีตพร้อมอาคารชลประทานสถานีสูบน้ําผิดพลาด เป็นเหตุให้งบประมาณท่ีได้รับบางส่วนต้องพับไป   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๗๐. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับฟ้องอุทธรณ์ฎีกา และตรวจสอบดูแล การส่งสํานวนคดี
ท่ีมีการอุทธรณ์ฎีกาไปยังศาลสูง ได้นําสํานวนคดีแพ่งไปลงสารบบอุทธรณ์แล้ว แต่มิได้ดําเนินการจัดส่งสํานวนคดี
ดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ตามคําสั่งศาล และไม่มีการตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้สํานวนคดี
ดังกล่าวตกค้างอยู่ท่ีศาลจังหวัด เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน   

โทษ ภาคทัณฑ์  



  ๗๑. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีหัวหน้างานแผนงานและโครงการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดทําเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการ แต่ได้ปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจํานวน ๕ แห่ง เป็นเหตุให้การเบิกจ่าย
มีจํานวนตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยในการเบิกจ่ายของจังหวัดมาก และการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างล่าช้าทําให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สร้างภาระความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุอันควร  

โทษ ภาคทัณฑ์   
  

๗๒. นายช่างโยธา ๔ ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานคนเป็น
หลัก ไม่ดําเนินการควบคุมการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญา กล่าวคือ ตามสัญญาให้จัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย โดยใช้มือผสมปูนซีเมนต์แต่ในการก่อสร้างกลับใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จอันเป็นการไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดให้จ้างแรงงานในท้องถ่ินท่ีว่างงาน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๗๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัสดุ ๖ จัดทําเอกสารสัญญาจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเหตุให้สัญญาจ้างเรื่องหนึ่ง
ไม่มีเอกสารหน้าท่ีกําหนดสูตรในการคํานวณค่าเคไว้ และสัญญาจ้างบางเรื่องระบุสูตรในการคํานวณค่าเคไม่ตรง
ลักษณะงาน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๗๔. นักพัฒนาชุมชน ๖ ได้รับคําสั่งให้ไปเข้าอบรมโครงการโดยให้ผู้เข้าอบรมเดินทางไปรายงานตัวก่อนวัน
ฝึกอบรมแต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้กลับเดินทางไปถึงสถานท่ีฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรม ได้ผ่านไปแล้ว ๑๓ ชั่วโมง   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๗๕. นายช่างเครื่องกล ๖ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบ ควบคุม กํากับพัสดุเครื่องกล ท้ังการนําเข้า
จ่ายออกหรือพัสดุคงเหลือได้ลงชื่อรับพัสดุเข้าคลังโดยไม่เห็นพัสดุตามรายละเอียดอะไหล่ของรถยนต์ท่ีได้เปลี่ยน
เพราะได้ทราบและเชื่อโดยสุจริตว่าหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลได้ตรวจสอบแล้ว ประกอบกับได้ตรวจดูในใบรับ
แล้วเห็นว่าหัวหน้าเซ็นชื่อกํากับรายการอะไหล่ท่ีเปลี่ยนและเป็นผู้ควบคุมด้วยตนเอง   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๗๖. ช่างรังวัด ๓ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหน้าท่ีราชการ โดยได้ตกลงจะดําเนินงาน
รังวัดค้างให้แล้วเสร็จ แต่ไม่แล้วเสร็จตามท่ีตกลงไว้ และมีงานค้างเกิน ๑๐ เรื่อง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๗๗. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ได้รับมอบหมายไปจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนอกท่ีว่าการอําเภอ ได้
ทําแบบพิมพ์ทะเบียนต๋ัวรูปพรรณสัตว์พาหนะ (ส.พ.๗) จํานวน ๕๐ ฉบับ สูญหาย แล้วปกปิดไม่รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระท่ังเวลาได้ล่วงเลยมานาน แต่เนื่องจาก ไม่ปรากฏว่าได้มีการนําแบบพิมพ์ดังกล่าวไปใช้
ในทางทุจริต   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
 

 

 



๗๘. ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าท่ีโดยตรงในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างของเจ้าหน้าท่ีพัสดุว่าได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ แต่บุคคลดังกล่าวได้บกพร่องต่อหน้าท่ี 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังโดยมิได้ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายเท่าท่ีควรจนก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความเจริญก้าวหน้าแก่ราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ี  

โทษ ภาคทัณฑ์  
 

ฐาน “ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”  
  ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ  

๒. ไม่อุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   
 

๗๙. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานวินัยกํานัน ผู้ใหญ่บ้านของท่ีทําการปกครองจังหวัด
ได้รับหนังสือ ปกปิด ด่วนมาก เรื่องการสอบสวนความผิดทางวินัยกํานันรายหนึ่ง แต่ไม่ได้เสนอหนังสือฉบับดังกล่าว
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาในเวลาอันสมควร แต่ได้เก็บเรื่องไว้เป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือน ๒๗ วัน จนกระท่ัง
อําเภอได้มีหนังสือทวงถาม จึงได้นําเสนอผู้บังคับบัญชาโดยให้เหตุผลว่ามีงานท่ีรับผิดชอบมากและหลงลืม   

โทษ ภาคทัณฑ์   
  

๘๐. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๕ เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ได้มอบใบนําส่งพร้อม
เอกสารประกาศประกวดราคาท่ีต้องส่งไปรษณีย์ให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงรับอาสาเป็นธุระดําเนินการให้แต่ก็มิได้มีการส่ง
เอกสารประกวดราคาทางไปรษณีย์แต่อย่างใด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๘๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๗ นายช่างโยธา ๗ และนายช่างเทคนิค ๕ เป็นคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีต ได้ตรวจการจ้างและลงนามรับรองผลงาน การก่อสร้างว่าถูกต้อง แต่จากการ
ตรวจสอบปรากฏว่าความยาวของคลองส่งน้ําแห่งนี้ขาดหายไป ๘.๒๒ เมตร ต่อมาผู้รับจ้างได้ดําเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามสัญญาแล้ว   

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๓ คน  
  

๘๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ ๕ เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุในการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในระยะทาง 
๒,๖๐๐ เมตร วงเงิน ๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาก่อนยื่นซองประกวดราคาปรากฏว่า สํานักงบประมาณได้ตัดลด
จํานวนเงินเหลือ ๔,๙๒๐,๐๐๐ บาท และเนื้องานลงมาเหลือระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้มิได้เสนอแนะ
ผู้บังคับบัญชาให้ดําเนินการจัดทําเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมโดยระบุการปรับลดเนื้องานและแจ้งให้หน่วยงานและ
ผู้มาซ้ือแบบทราบ แต่ทางราชการมิได้รับความเสียหายใด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  



๘๓. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ สั่งให้เจ้าของท่ีดินตัดต้นมะพร้าวและสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืนออกเพ่ือท่ีตนจะได้ทําการ
รังวัดโดยสะดวกท้ังท่ีสามารถทําการรังวัดวิธีอ่ืนได้โดยไม่ต้องตัดต้นมะพร้าวและสิ่งกีดขวางออก กรณีจึงเป็นการ
กระทําท่ีเกินความจําเป็นและอาจทําให้เจ้าของท่ีดินได้รับ ความเสียหาย  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๘๔. นายช่างรังวัด ๗ ได้เรียกเงินมัดจําซํ้าจากราษฎรท่ีไปติดต่อขอรังวัดออกโฉนดท่ีดิน ตามหลักฐานน.ส. ๓ 
ก. จํานวน ๒ แปลง ซ่ึงนัดทําการรังวัดครั้งแรกและได้วางเงินมัดจํารังวัดไว้แล้ว แปลงละ ๓,๐๐๐ บาท แต่มี

เหตุขัดข้องทําให้ช่างรังวัดไม่สามารถรังวัดท่ีดินได้ เพราะต้นไม้ข้ึนรกมาก จึงได้เลื่อนการรังวัดไปและได้กําหนดรังวัด
ตรวจสอบใหม่พร้อมเรียกเงินมัดจํารังวัดอีกเป็นครั้งท่ีสอง โดยมิได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหลังใบนัดรังวัดครั้งแรก 
หากเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามวุฒิภาวะในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวัดก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการ
เรียกเก็บเงินมัดจํารังวัดไว้แล้วและจะไม่เกิดเหตุท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกรมท่ีดิน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๘๕. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ๕ ได้วิ่งออกจากห้องท่ีทําการในขณะท่ีผู้ต้องขังได้ก่อเหตุทําร้ายร่างกายและจับ
ตัวเจ้าหน้าท่ีเป็นตัวประกัน โดยนํากุญแจห้องขังไปเก็บไว้ท่ีห้องท่ีทําการอีกห้องหนึ่ง และไม่กลับเข้าไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีระงับเหตุแต่อย่างใด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๘๖. เจ้าพนักงานพัสดุ ๕ มีหน้าท่ีจัดทําเอกสารประกอบสัญญาจะซ้ือจะขายเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย 
จํานวน ๓๘๕ รายการ แต่จัดทําและตรวจสอบเอกสารไม่รอบคอบเป็นเหตุให้ราคาต่อหน่วยของสินค้า จํานวน ๑๑๖ 
รายการ สูงกว่าราคาต่อหน่วยในใบเสนอราคาของผู้จะขาย ซ่ึงเป็นราคาท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติและเห็นชอบ
ในราคาในการเปิดซองประกวดราคาแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตรวจพบขณะมีการเสนอสัญญาจะซ้ือจะขาย
ดังกล่าวให้ลงนาม   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๘๗. พยาบาลวิชาชีพ ๕ ได้ทําแผลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ต่ิงอักเสบ ซ่ึงได้ติดท่อระบายน้ําเลือด น้ําหนองตามแพทย์
สั่งแต่ไม่ได้ใช้เข็มกลัดหรือท่ีสําหรับยึดติดท่อระบายดังกล่าวเพ่ือไม่ให้หลุดเข้าไปข้างในแผลตามมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน ทําให้ท่อระบายในแผลหลังผ่าตัดผลุบเข้าไปข้างในแผล และแพทย์ต้องให้ผู้ป่วยดมยาสลบอีกครั้งเพ่ือทํา
การผ่าตัดเอาท่อระบายออกมา   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๘๘. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ เป็นเจ้าหน้าท่ีติดตามการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินโครงการ ก่อสร้างศูนย์
ฝึกอาชีพ งบประมาณ ๓๓๖.๕๑๘ บาท พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมา
ต่อนายอําเภอทุกครั้งท่ีออกติดตาม ปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ถูกแบบแปลน ซ่ึงผู้นี้ได้รายงานแล้วแต่ยัง
เบิกจ่ายเงินให้ทําให้ทางราชการเสียหายเป็นเงิน ๓๗,๖๘๐ บาท ซ่ึงผู้รับจ้างชดใช้ให้แก่ทางราชการแล้ว  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

 

 



๘๙. นักทัณฑวิทยา ๓ จํานวน ๒ คน มีหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องขัง ๒ คน ออกทํางานรดน้ําต้นไม้ภายนอกทัณฑ
สถาน ได้บกพร่องต่อหน้าท่ีไม่ควบคุมดูแลการทํางานของผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัดเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังท้ัง ๒ คน 
ลักลอบออกไปด่ืมสุรา   

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ คน  
  

๙๐. บุคลากร ๕ และเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุท่ีเป็นตู้
เหล็กเก็บเอกสารสี่ลิ้นชัก จํานวน ๑๕ หลัง ว่าถูกต้องท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่ามีตู้เหล็กท่ีตรวจรับไว้ จํานวน 
๑ หลัง ไม่มี มอก. ๖๓-๒๕๒๓ ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายสัญญา   

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ คน  
  

๙๑. เจ้าพนักงานปกครอง ๖ และเจ้าพนักงานปกครอง ๗ ในฐานะกรรมการตรวจรับงานจ้างฝายน้ําล้น 
คสล. ก้ันลําห้วยได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาว่าจ้างหรือไม่ ซ่ึงปรากฏว่าฝายน้ําล้นท่ีสร้างเสร็จแล้วมีความกว้างน้อยกว่ากําหนด 
๑ เมตร แต่ผู้รับจ้างได้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว   

โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

ฐาน “ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ”  
  ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ะมัด
ระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ  

๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ ( ประมาทเลินเล่อ คือ กระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในสถานการณ์เช่นนั้นจะต้องมี โดยค านึงถึงสถานะ 
หน้าของ บุคคลนั้นเข้าประกอบด้วย )  
 

๙๒. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ ได้นําแบบพิมพ์ใบรับคําขอมีบัตรและใบแทนใบรับคําขอมีบัตร (บ.ป.๒) ซ่ึงเบิก
จากเจ้าหน้าท่ี จํานวน ๑ ห่อ (๒๐ เล่ม) เก็บไว้ในรถยนต์ปิดล็อคกุญแจประตูรถยนต์โดยไม่มีผู้ดูแลเป็นเหตุให้รถยนต์
ถูกงัดแงะและแบบพิมพ์เอกสารดังกล่าวสูญหายไป   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๙๓. นายช่างโยธา ๕ ได้ขับรถยนต์ของทางราชการขณะฝนกําลังตกมาตามทางถนนพหลโยธินเพ่ือเดินทาง
กลับท่ีทํางานในเวลาเท่ียงคืนเศษ นายช่างผู้นี้ได้ขับข่ีรถยนต์หลบรถยนต์คันอ่ืนเป็นเหตุให้รถยนต์ท่ีตนขับมาเสียหลัก
เฉียวชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน เสาไฟสัญญาณจราจรและป้ายสัญญาณจราจรได้รับความเสียหาย   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๙๔. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมรักษาแบบพิมพ์หนังสือรับรองการทําประโยชน์
แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยได้มอบลูกกุญแจซ่ึงใช้เปิดตู้เหล็กท่ีเก็บ
แบบพิมพ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีจะเบิกแบบพิมพ์ไปทําการเปิดตู้เหล็กและลงบัญชี รับ-จ่าย แบบพิมพ์ท่ีได้
นําออกไปด้วยตนเอง เป็นเหตุให้แบบพิมพ์หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓) จํานวน ๒ คู่ฉบับ ได้สูญหายไป   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  



 ๙๕. พนักงานท่ีดิน ๔ เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการคัดเอกสารจากสารบบท่ีดินและโฉนดท่ีดินของราษฎร
รายหนึ่ง หลังจากดกเนินการแล้วเสร็จกลับนกเอาเอกสารดังกล่าวไปวางไว้ท่ีเคาน์เตอร์ โดยมิได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บให้เรียบร้อยจนเป็นเหตุให้สารบบและโฉนดท่ีดินแปลงดังกล่าวสูญหาย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

ฐาน “ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
  ข้อ ๙ วรรคสอง กําหนดให้ “การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ   

     ๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  
๓. ความประมาทเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

 

๙๖. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการคลัง ๘ ไม่ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่างของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซ่ึงส่งมอบให้สํานักงานคลังจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นเหตุให้ธนบัตรดังกล่าว สูญหายไป ๕ ฉบับ และไม่
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามระเบียบของทางราชการ ท้ังยังปกปิดข้อเท็จจริง
ไว้ไม่ให้ผู้ใดทราบและนําธนบัตรตัวอย่างฉบับปลอมมาเคลือบพลาสติกแข็งและใส่กรอบไว้แน่นหนาอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือ
อําพรางมิให้ผู้อ่ืนมาตรวจสอบได้   

โทษ ปลดออก  
  

๙๗. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ ได้รังวัดออก น.ส. ๓ ก. จํานวน ๖๖ แปลง ต่อมาจังหวัดได้มีคําสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ 
ก. จํานวน ๓๑ ฉบับ เนื่องจากออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   

โทษ ปลดออก  
  

๙๘. นายแพทย์ ๔ ขณะปฏิบัติหน้าท่ีแพทย์เวรประจําวัน ได้ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ี
เป็นโรคเบาหวานอาคารหนักคนหนึ่งอย่างใกล้ชิด นายแพทย์ผู้นี้ได้สั่งการรักษาทางโทรศัพท์จากห้องพักแพทย์เวรไม่
มาตรวจดูอาการของผู้ป่วยด้วยตนเองท้ัง ๆ ท่ีพยาบาลได้รายงานอาการของผู้ป่วยให้ทราบถึง ๓ ครั้ง เป็นเหตุให้ป่วย
คนดังกล่าวถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา จากสาเหตุการตายของผู้ป่วยรายดังกล่าวแม้จะฟังไม่ได้ว่าการตายเป็นผล
โดยตรงจากการท่ีนายแพทย์ผู้นี้ไม่ได้มาให้การรักษาด้วยตนเองก็ตาม แต่การกระทําดังกล่าวเป็นการเสียภาพพจน์
และชื่อเสียงของทางราชการในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างร้ายแรง  

โทษ ให้ออก  
  

  

ฐาน “ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาล”  
  ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ”    

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ   



๒. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ   
๓. เกิดความเสียหายแก่ราชการ  
 

๙๙. เสมียนตราอําเภอได้จัดเอกสารรายงานขอซ้ือบันทึกตกลงราคาการซ้ือขาย ใบส่งมอบ ใบตรวจรับพัสดุ
และเอกสารเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินข้ึนพร้อมกันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่กรณีจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะสามารถ
ดําเนินการตกลงราคาไปก่อนได้ตามระเบียบ  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๐๐. ช่างรังวัด ๔ ได้รับฝากเงินค่าธรรมเนียมจากราษฎรรายหนึ่ง ในกรณีได้ไปยื่นคําขอและรับรองอกสาร 
จํานวน ๑,๒๐๐ บาท แล้วนําไปออกใบเสร็จรับเงินแทนอันเป็นการฝ่าฝืนและประพฤติตนสวนทางต่อนโยบายของ

กรมท่ีดินท่ีได้วางไว้   
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๑๐๑. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดได้วางหลักเกณฑ์และสั่งให้ผู้มาติดต่อกับสํานักงานท่ีดิน ว่าต้องลงในสมุดคิว
ตามลําดับในแต่ละวันอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางของทางราชการ แต่การกระทําดังกล่าวเป็นการพยายาม
แก้ปัญหา เนื่องจากอัตรากําลังไม่เพียงพอและมีเจตนาท่ีจะให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๐๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัฒนาชนบท ๗ ได้ให้ความเห็นชอบในการเปิดซองประกวดราคาก่อนเวลาท่ี
กําหนดไว้และได้ร่วมกับกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเวลา  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๐๓. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ลงนามในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็ค จํานวน ๓๖๙,๖๓๕ บาท ตามโครงการ

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่สหกรณ์โคนมผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่าเช็คท่ีลงนามไม่ได้ระบุชื่อ
สหกรณ์โคนม ไม่มีการขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก แต่เป็นเช็คระบุว่าจ่าย “สด” โดยไม่ถูกต้อง

ตามระเบียบ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ทุจริตยักยอกนําเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่
ภายหลังได้ดําเนินการให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ผู้นี้นําเงินท่ีทุจริตไปชดใช้คืนให้แก่สหกรณ์โคนมแล้ว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๐๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัฒนาชนบท ๘ เป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทางท่ีชํารุดเสียหายตามสัญญาจ้างเป็นจํานวนถึง ๘ ครั้ง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๕ เดือน แต่ผู้รับจ้างก็ยังเพิกเฉย โดย
มิได้รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบอันอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทําให้ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนต่อสื่อมวลชน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

 



๑๐๕. วิศวกรโยธา ๗ รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนโดยใช้แรงงานเป็นหลัก รวม ๖ สาย ได้ร่วมรู้เห็นกับ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๖ ผู้มีหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้างถนนดังกล่าวจัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวันเป็นเท็จโดยไม่มีการจ้างแรงงานจริง และได้เบิกเงินไปเป็นจํานวน ๙๗๒,๓๐๐ บาท และนําเงินจํานวน

ดังกล่าวไปจ้างผู้ขายวัสดุ เพ่ือนําเครื่องจักรกลมาทําการก่อสร้างแทนแรงงานคน แต่การดําเนินการดังกล่าวมีเหตุผล 
เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนแรงงาน เพราะอัตราค่าจ้างท่ีทางราชการกําหนดเป็นอัตรา
ท่ีต่ําเกินไป อีกท้ังการก่อสร้างบางจุดไม่สามารถใช้แรงงานคนได้ เป็นการกระทําไปโดยมีเจตนาเพ่ือผลสําเร็จของงาน
เป็นหลัก มิได้กระทําไปเพ่ือเจตนาจะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้แต่ประการใด เพียงแต่ไม่รายงาน
ปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาอนุมัติก่อน กลับดําเนินการดังกล่าวไปโดยพลการ   

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ คน  
  

๑๐๖. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานแรงงาน ๖ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีอํานาจลงนามเป็นผู้เบิก
เงินสํารอง ได้ลงนามเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๒๗.๓๐๐ บาท โดยมิได้ตรวจสอบ
ให้ครบถ้วนว่าการดําเนินการและเอกสารประกอบการขอเบิกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบหรือไม่  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๐๗. เจ้าหน้าท่ีขนส่ง ๕ ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการทดสอบขับรถ (กรรมการสํารอง) ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
กรรมการทดสอบขับรถเป็นบางครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการทดสอบขับรถเพียงคนเดียวส่วนคณะกรรมการผู้อ่ืนได้
แต่ร่วมลงนามกํากับผลการทดสอบขับรถเท่านั้น ในการทดสอบขับรถจักรยานยนต์นั้น เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ใช้เพียงการ
สังเกตว่าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถขับรถจักรยานยนต์ จากจุดจอดรถไปยังจุดทดสอบเป็นระยะทางประมาณ ๕๐ 
เมตรได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๐๘. เจ้าหน้าท่ีบริหารสาธารณสุข ๖ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน ไม่ได้จัดทําระบบบัญชีและเบียน
ทางการเงินทุกวันทําการและให้เป็นปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้การบันทึกการรับเงิน ในสมุดเงินสดผิดพลาดรวมท้ังได้
จัดเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักโต๊ะทํางานของตนในท่ีทํางานโดยไม่จัดหาตู้นิรภัยจัดเก็บบางครั้งหรือบางวันเก็บเงินสดไว้
เกินกว่าท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยไม่นําไปฝากธนาคารตลอดจนว่างเว้นการนําสมุดเงินฝากธนาคารไปปรับ
ดอกเบ้ียทําให้ยอดเงินในสมุดฝากเงิน กับสมุดเงินสดไม่สัมพันธ์กัน  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๐๙. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ นําวัสดุท่ีรื้อถอนและดินไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการโดยไม่
ดําเนินการขออนุญาตตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๑๐. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘ ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาการจัดซ้ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓๕๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ได้อาศัยโอกาสท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการในตําแหน่งดังกล่าวทําการแก้ไขรายละเอียด แนบท้ายประกาศประกวดราคาการซ้ือเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีจัดซ้ือให้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติมข้ึนอีก จํานวน ๓ โปรแกรม อันเป็นการกระทําโดย
พลการและไม่ได้รายงานตามข้ันตอน เพ่ือขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
ก่อน   

โทษ ภาคทัณฑ์  



  ๑๑๑. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๔ ไม่จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งสํานักงานอัยการเขตล่าช้าไม่ตรงตามกําหนดเวลาท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซ่ึงทางราชการได้ดําเนินการเร่งรัด
และว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ก็มิได้ปรับปรุงแก้ไขแต่ยังไม่เป็นผลถึงกับก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๑๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๔ ได้ขออนุญาตหัวหน้าสถานีอนามัยนํารถยนต์ของทางราชการไป
ราชการ ระหว่างทางได้ขับรถยนต์ชนสุนัข กันชนได้รับความเสียหายจึงนํารถยนต์ ไปซ่อมท่ีร้านซ่อมรถยนต์ และนัด
รับรถยนต์ในเช้าวันรุ่งข้ึน เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. แต่เวลา ดังกล่าวทางร้านยังไม่เปิด จนกระท่ังเวลา ๐๘.๐๐ น. 
ได้รับแจ้งว่ารถยนต์ของทางราชการถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจยึดไว้ พร้อมจับกุมตัวเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์กับพวกไว้ท่ี
สถานีตํารวจเพราะเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์อ้างว่าได้ยืมรถยนต์คันดังกล่าวมาจากเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ จากการสอบสวนไม่
ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้เคยเก่ียวข้องกับยาเสพติด ประกอบกับรถยนต์คันดังกล่าว  มีร่องรอยการชนจริงจึงเชื่อว่า
เจ้าหน้าท่ีไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําของเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์จริง แต่กรณีเป็นการซ่อมรถยนต์ราชการโดยไม่
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๑๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๔ มีหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการได้ปล่อยให้ญาติของ
สามีนํารถจักรยานยนต์ของทางราชการออกไปใช้ส่วนตัว หลังจากนั้นได้ลักรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมาผู้ลัก
รถจักรยานยนต์ถูกจับกุมแต่ไม่สามารถนํารถจักรยานยนต์ มาคืนแก่ทางราชการได้ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์คันใหม่ชดใช้ให้แก่ทางราชการ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๑๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ ได้รวบรวมเงินส่วนตัวและ
นําไปซ้ือยานอกบัญชียาหลัก จํานวน ๑๕ รายการ มาฉีดให้บริการแก่ผู้ป่วยบนสถานีอนามัยโดยคิดค่าบริการครั้งละ 
๓๐ บาท แล้วนําเงินท่ีได้ไปใช้จ่ายเป็นค่าสวัสดิการ เจ้าหน้าท่ีและพัฒนาสถานีอนามัยเพราะว่าสถานีอนามัยต้ังอยู่
ห่างไกลจากโรงพยาบาลและอยู่ในท้องท่ี กันดาร ชาวบ้านมีความประสงค์ท่ีจะได้รับบริการเหมือนโรงพยาบาลอ่ืน จึง
ได้จัดบริการข้ึนและแจ้งให้ผู้ต้องการฉีดยาทราบทุกครั้งว่าเป็นยานอกบัญชียาท่ีเบิกไม่ได้  

โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๑๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ นําเอกสารเรื่องการพัฒนาบุคลากรเข้าไปในห้องสอบในการสอบ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดารงตําแหน่งในระดับ ๖ ในวิชาความรู้ ความสามารถท่ัวไป  ซ่ึงพยาน
บุคคลท่ีเข้าสอบ ให้การสอดคล้องต้องกันว่ากระดาษดังกล่าวตกอยู่ใต้โต๊ะเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้หยิบข้ึนมา
และเรียกกรรมการคุมสอบแต่กรรมการคุมสอบไม่เห็น จึงวางกระดาษไว้บนโต๊ะแล้วทําข้อสอบต่อไปจนกรรมการคุม
สอบตรวจพบและเม่ือพิจารณาคําตอบของผู้นี้กับเอกสารดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประยุกต์ในการทําข้อสอบได้ แต่
เนื้อหาของคําตอบของเจ้าหน้าท่ีผู้นี้เป็นการตอบเท่าท่ีจําได้บางส่วนมากกว่าจะเป็นการคัดลอกหรือดัดแปลงจาก
เอกสาร ดังกล่าว จึงเชื่อว่าไม่ได้คัดลอกข้อความในเอกสาร   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

 

 



๑๑๖. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาท้องท่ีซ่ึงตามนโยบายและหนังสือสั่งการของ
ทางราชการได้กําหนดไว้ว่า การก่อสร้างจะต้องเป็นการก่อสร้างโดยวิธีจัดทําเอง ด้วยแรงงานราษฎรตลอดจนใช้วัสดุ
และก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐาน ซ่ึงระบุไว้ในคู่มือ ปรากฏว่าการดําเนินการตามโครงการไม่ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายและหนังสือสั่งการของทางราชการ คือบางโครงการมีการจ้างแรงงานจากราษฎรหมู่บ้านอ่ืนมาดําเนินการ
ก่อสร้าง ท้ัง ๆ ท่ีแรงงานราษฎรของหมู่บ้านท่ีก่อสร้างฝายประชาอาสาพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการก่อสร้าง แต่ก็
ไม่ได้รับการร้องขอและแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านว่าตนจะมาดําเนินการให้เองโดยไม่ให้มาเก่ียวข้องด้วย รวมท้ัง นํา
เครื่องจักรกลมาดําเนินการแทนการใช้แรงงานจากราษฎร ส่วนบางโครงการท่ีราษฎรได้มีส่วนร่วม วัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดการเอาใจใส่และติดตามดูแลการส่งมอบอุปกรณ์ ทําให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า หยุดชะงักบ่อยครั้ง เสียเวลาการประกอบอาชีพของราษฎรท่ีได้สละแรงงาน แรงกายมา
จัดทําฝ่ายประชาอาสาโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ยังปกปิดการประกาศประมูลงานของทางราชการ ซ่ึงเป็น การไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔๑ (๑) โดยไม่ปรากฏหลักฐานการดําเนินการ 
เช่น หนังสือนําส่งประกาศ หลักฐานการนําส่งทางไปรษณีย์ หลักฐานการส่งประกาศทางไปรษณีย์ตามระเบียบ 
หลักฐานการลงชื่อรับประกาศสอบราคาของผู้รับ หรือบัญชีแจกจ่ายใด ๆ ซ่ึงหากไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 
อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๑๗. นายอําเภอได้อนุมัติและลงนามออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ราษฎรรายหนึ่งโดย น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมีเนื้อท่ี
มากกว่าหลักฐานเดิม ๔๑-๒.๙๐ ไร่ โดยมิได้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๑๘. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ มีหน้าท่ีจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท อดีตเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ ซ่ึง
เสียชีวิตไปแล้วรายหนึ่ง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้หักเงินเพ่ือชําระหนี้เงินกู้สามัญของอดีตเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ผู้นี้ จํานวน ๘๖,๔๐๐ บาทตามเวลาท่ีกําหนดและจ่ายเงิน ค่าซ้ือผ้าเจ้าหน้าท่ีระดับ ๑ จํานวน ๑,๒๐๐ 
บาท ล่าช้า   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๑๙. นายช่างรังวัด ๕ ได้ออกไปทําการรังวัดท่ีดินเพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ของผู้
ขอรายหนึ่ง ท้ังท่ียังมิได้มีการยื่นคําร้องขอรังวัดตามระเบียบของทางราชการ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๒๐. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ ๕ ยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายเพ่ือจะเดินทางไปราชการ ต่างจังหวัดแล้ว
ของดการเดินทาง เพราะราษฎรเดินขบวนประท้วงและปิดก้ันถนนก่อนและในวันท่ีจะออกเดินทางไปราชการ แล้วไม่
คืนเงินยืมล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาและไม่ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
 

๑๒๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๖ ได้เซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้างคลองส่งน้ําสถานีสูบน้ํางวดสุดท้ายให้แก่
ผู้รับเหมา โดยมอบเช็คให้แก่บุคคลซ่ึงไม่มีสิทธิในการรับเงินและไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้รับเหมาดังกล่าวมา
ประกอบแต่อย่างใด   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  



๑๒๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัสดุ ๖ ได้คืนหลักประกันสัญญาซ่ึงเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในวงเงิน 
๑,๐๑๒,๖๙๗ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางไปก่อนข้อผูกพันตามสัญญา กล่าวคือ ผู้รับจ้างส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย โดยจะต้องมีภาระในความรับผิด ในความชํารุดบกพร่องภายในกําหนด ๒ ปี แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้
เข้าใจผิดในเรื่องกําหนดเวลาและระเบียบ ปฏิบัติ จึงได้คืนหลักประกันให้ผู้รับจ้างไป ก่อนครบกําหนด ๒ ปีเป็นเวลา 
๑๕ วัน โดยมิได้รายงานหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๔ (๒) เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๒๓. นายอําเภอ ไม่ตรวจตาสอดส่องดูแลสถานบริการมิให้มีผู้มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีเข้าไปใช้บริการสถาน
บริการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล และเม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
กองปราบเข้าไปตรวจสถานบริการแห่งหนึ่งพบว่ามีสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการ โดยปล่อยให้เด็กอายุตํ่า
กว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการจํานวนมาก   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๑๒๔. พัฒนาการอําเภอ ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้เบียดบังเงินส่งใช้คืนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว รวม ๔ ครั้ง เป็นเงิน 
๑๙๗,๐๐๐ บาท   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๑๒๕. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจําหน่ายบัตรประกันสุขภาพแก่
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของตน แต่ได้ปฏิเสธการจําหน่ายบัตรประกันสุขภาพแก่ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ 
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีแผนงานโครงการท่ีต้องเร่งปฏิบัติเป็นจํานวนมาก เป็นเหตุให้ประชาชนในเขต
รับผิดชอบต้องไปซ้ือบัตรประกันสุขภาพจากท่ีอ่ืน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๑๒๖. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้จัดทําแบบรายงานการจัดซ้ือวัสดุตามเอกสาร ใบส่งของท่ีได้ขอรับ
จากร้านค้าผู้ขายวัสดุ โดยอ้างว่าใช้ทดแทนใบส่งของเดิมท่ีสูญหาย และให้ผู้ปฏิบัติ หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุลงลายมือชื่อ
ในแบบรายงานขอซ้ือท่ีจัดทําข้ึนในฐานะเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ท้ังทําแบบบันทึก การตรวจรับพัสดุ โดยมิได้มีการตรวจดู
สิ่งของและได้ใช้เอกสารดังกล่าว ประกอบในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าตามใบส่งของ ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายซํ้าซ้อน 
แต่ภายหลังร้านค้าได้คืนเงินดังกล่าวและได้นําเงินส่งคืนคลังแล้ว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
 

๑๒๗. นักพัฒนาชุมชน ๕ มีหน้าท่ีควบคุมการบริหารงบประมาณโครงการและจัดซ้ือพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามข้อบังคับงบประมาณ ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดไว้ แต่ได้ลงนามใน
ฎีกาท่ีเจ้าหน้าท่ีเสนอมาเพ่ือเบิกเงินตัดปีงบประมาณ ท้ังๆ ท่ีรู้ว่า ผู้รับจ้างยังทํางานไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ทําตอ
หม้ออีก ๑ ต้น และยังไม่ได้ติดต้ังมอเตอร์และเครื่องสูบน้ํา แต่หลังจากมีการร้องเรียนแล้วได้มีการทําตอหม้อและ
ติดต้ังมอเตอร์และเครื่องสูบน้ําจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  



๑๒๘. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนการค้า ๗ ได้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ในนาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่ได้ดูหลักฐานใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้ก่อนเขียนเช็ค เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชานําเงิน
ไปใช้ และเม่ือทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชานําเงินของทางราชการไปหมุนใช้ส่วนตัว ก็มิได้ดําเนินการยับยั้งหรือ
ดําเนินการทางวินัยเสียแต่แรก และในกรณีเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ก็มิได้ขีดคร่อมเช็คหรือขีดฆ่าคําว่า “หรือ
ผู้ถือ” ออก เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๐.๕ ข้ัน  
  

๑๒๙. ช่างรังวัด ๒ ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือนําเอกสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานออกไปปฏิบัติงานท่ีบ้านพัก แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารสําคัญดังกล่าว เป็น
เหตุให้เอกสารดังกล่าวนั้นถูกบุคคลอ่ืนนําไปเผาทําลายสูญหาย   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๑๓๐. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๕ ต้องการเปลี่ยนสายงานเป็นพัฒนาการ จึงแกล้งทําให้งานบกพร่อง เช่น 
ไม่เสนอหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือรายงานทางราชการ ไม่หักหรือเก็บเงิน ค่าเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ อีกจํานวน 
๑๒ คน รวมเป็นเงิน ๑๓๓,๑๐๐ บาท จนทางราชการทวงถาม จึงได้ออกใบเสร็จรับเงินและนําเงินส่งคลังจังหวัดใน

วันรุ่งข้ึน รวมท้ังเรียกเก็บเงินส่วนท่ีเหลือส่งคืน ทางราชการจนครบถ้วนแล้ว   
โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  

  

๑๓๑. บุคลากรในสังกัดโรงเรียนไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ เข้า – ออก ซ่ึงตามระเบียบจะต้องรายงานสาเหตุการ
ไม่สแกนนิ้วมือตามแบบ ๑ ให้ทันภายในกําหนดเวลา แต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รายงานสาเหตุการไม่สแกนนิ้วมือตาม
แบบ ๑ ให้ทันภายในกําหนดแต่อย่างใด  

ผลการดําเนินการทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน  
  

 ฐาน “จงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ มติ ค.ร.ม. และ
นโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง  
  ข้อ ๑๐ วรรคสอง กําหนดให้ “ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

ทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ”   

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ   

๒. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ   
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
 

๑๓๒. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ท่ีทําการปกครองอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้เพ่ิมชื่อบุคคล ไม่ทราบ
สัญชาติให้ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน (ท.ร.๑๔) จ านวน ๔ ราย อันเป็นการจงใจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ สํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขา พ.ศ. ๒๕๓๕   

โทษ ปลดออก  



  ๑๓๓. พัฒนาการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการกองทุน ไม่ควบคุมการมาปฏิบัติงานของผู้ประสานงาน
โครงการและปล่อยปละละเลย เป็นเหตุให้ผู้ประสานงานปลอมลายมือชื่อผู้มีอํานาจเบิกเงินจากบัญชีโครงการไปหมุน
ใช้ประโยชน์ส่วนตัวเกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเม่ือพบข้อบกพรองแล้วกลับเพิกเฉยไม่รายงานหรีอดําเนินการใด 

ครั้นเม่ือถูกทวงถามก็รายงานโดยตบแต่งบัญชีแบบรายงาน าเพ่ือให้รู้ว่ามีการถอนเงินออกมาโดยไม่ถูกต้อง อีกท้ังเม่ือ
ถูกเร่งรัดก็แสร้งแต่งต้ังคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงข้ึน แล้วยกเลิกในภายหลัง นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ลง
นามอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบ ควบคุมเอกสารเบิกเงินท่ีผู้ประสานงานฯ ผู้นี้ได้ปลอมแปลงข้ึน รวมท้ังนําหลักฐานท่ีเคย
เบิกจ่าย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งมาเบิกซํ้าให้อีกแห่งหนึ่ง   

โทษ ปลดออก  
  

๑๓๔. ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด ได้ขับรถยนต์ตู้ซ่ึงเป็นรถยนต์ของทางราชการไปใช้ธุรกิจส่วนตัวเพียง
ลําพัง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและเกิด
อุบัติเหตุทําให้รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้และได้เบิกเงินค่าเบ้ียเลี้ยงไปราชการรวม 
๗ วัน เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท ไปโดยไม่มีสิทธิ   

โทษ ปลดออก  
  

๑๓๕. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชาสัมพันธ์ ๗ ได้นําเงินจากตู้นิรภัยสํานักงานในส่วนของกองทุนเงินทดแทน 
จํานวน ๑๐,๕๐๐ บาท ออกไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนอีกท้ังยังลงนามสั่งจ่ายเช็คธนาคารของกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน จํานวน ๔ ฉบับ โดยไม่ได้กรอกข้อความใดลงในเช็คดังกล่าว เป็นเหตุให้มีผู้นําเช็คดังกล่าวไป
เบิกเงินและนําเงินไปใช้เพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว   

โทษ ปลดออก  
  

๑๓๖. พนักงานส่วนตําบลแห่งหนึ่งได้กระทําผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง  

โทษ ปลดออก  
  

๑๓๗. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง เม่ือครั้งดํารงตําแหน่งนักบริหารงานคลัง ๖ กระทํา
ความผิดวินัย กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาข้าราชการรายดังกล่าว กับพวก กระทําความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ และกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิด
เก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทําการเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีสิทธิเข้าทํา
สัญญาในโครงการจักซ้ือถุงสําหรับใส่เครื่องอุปโภค - บริโภค โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า
การกระทําของข้าราชการรายดังกล่าว มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง  

โทษ ปลดออก  
  

 



 ฐาน “ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคล่ือนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ”  
  ข้อ ๑๑ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย  

     ๒. ไม่ป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  
บทบัญญัติมาตรานี้ บัญญัติให้บุคลากรในสังกัดต้องถือเป็นหน้าท่ีพิเศษในการปฏิบัติ ตามบทบัญญัติดังกล่าว 

นอกเหนือจากหน้าท่ีราชการตามปกติ   
- สําหรับกรณีตัวอย่างของการกระทําผิดวินัยตามข้อนี้ ยังตรวจสอบไม่พบการกระทําผิด  

  

 ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ”  
  ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งกําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาความลับของทางราชการ”   

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีความลับของทางราชการ  

     ๒. นําความลับของทางราชการไปเปิดเผย  
 

๑๓๘. บุคลากร ๘ ว ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังหรือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติ อ.ก.ค. จังหวัดได้เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ก่อนเสนอผู้มี
อํานาจ ลงนามประกาศผลการคัดเลือก และในการนี้ก็ได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวผิดพลาด ลดลงไป
จากจํานวน ๓๖ ราย เป็นจํานวน ๒๒ ราย   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๓๙. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๕ เป็นเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสารลับและเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ 
เก่ียวกับเอกสารลับของศูนย์ฯ ได้น าเอกสารการร้องเรียนไปให้สามีซ่ึงผู้ถูกร้องเรียนกล่าวโทษ เรื่องพฤติการณ์ของ
ข้าราชการในการล่าสัตว์หวงห้าม (ช้าง) ทราบ  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๔๐. เจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน ๔ ได้เปิดเผยความลับและสําเนาเอกสารลับของทางราชการ ท่ีเป็นชื่อ
บุคคลไปให้แก่บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องทราบ และเม่ือผู้บังคับบัญชาเรียกมาสอบถาม ก็ได้ให้ถ้อยคําปกปิด
ข้อเท็จจริงโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

 ฐาน “เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
  ข้อ ๑๒ วรรคสอง กําหนดให้ “การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ”   

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีความลับของทางราชการ  

    ๒. นําความลับของทางราชการไปเปิดเผย  



๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
- สําหรับกรณีตัวอย่างของกํารกระทําผิดวินัยตามข้อนี้ ยังตรวจสอบไม่พบกํารกระทําผิด  

  

 ฐาน “ขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา”  
  ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหน้าท่ี
ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
คําสั่งนั้นจะทําให้เสียหารแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  

     ๒. เป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการ  
๓. เป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ   
๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว  
 

๑๔๑. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ได้ละท้ิงหน้าท่ีราชการไปโดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการรวม ๙ 
วัน ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเตรียมการเลือกต้ัง สส .และมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการงานบัตรและ
ทะเบียนเป็นจํานวนมาก ทุกวัน อีกท้ังนี้ นายอําเภอผู้บังคับบัญชาได้มีหนังสือเวียนให้ข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคน
มาปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๔๒. นักประชาสัมพันธ์ ๔ ขาดราชการไป รวม ๖ วัน ท้ังท่ีทราบว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลา   
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๑๔๓. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงไปตรวจราชการ เก่ียวกับการ
เตรียมการเลือกต้ัง ส.ส. และให้แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทําบัตรประจําตัวประชาชน โดยให้แยกโต๊ะรับคําร้อง
ขอมีบัตรออกเป็น ๒ โต๊ะ โต๊ะแรกเป็นงานท่ีปฏิบัติได้ทันทีไม่ต้องรอ โต๊ะท่ีสองเป็นงานท่ีต้องใช้เวลาในการสอบสวน
หรือต้องมีผู้มารับรองและนายอําเภอได้มีบันทึกสังการให้จัดระบบการรับคําขอมีบัตรตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ 
ต่อมาพบว่าไม่ปฏิบัติตามท่ีได้สั่งการไว้ เป็นเหตุให้ประชาชนท่ีไปขอรับบริการทําบัตรประจําตัวประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกและล่าช้า   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๔๔. เจ้าหน้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ ได้รับทราบคําสั่งให้เป็นเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบในการ
สอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดส่วนราชการหนึ่ง แต่กลับไม่ไปปฏิบัติหน้าท่ีควบคุม
การสอบในวันดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่แจ้งให้ ฝ่ายวางแผนอัตรากําลัง หรือผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุขัดข้องเพ่ือจะได้มอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีแทน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  



๑๔๕. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป ๖ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องการจัดซ้ือวัสดุและจ้างเหมาแรงงาน ในลักษณะเป็น
ตัวแทนนายหน้าโครงการสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณบ้านพักพัฒนาการอันเป็น การไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๑๔๖. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๔ นําสินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านค้าภายนอกเข้ามาจําหน่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ี
ทํางานอยู่ด้วยกัน ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้เคยมีคําสั่งกําชับสั่งห้ามเจ้าหน้าท่ีนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายภายในอาคาร และ
เคยเรียกเจ้าหน้าท่ีผู้นี้มาว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแล้วก็ยังไม่เข็ดหลาบ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๔๗. ช่างรังวัด ๔ สํานักงานท่ีดินจังหวัดลําพูนไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ และมิได้
มอบหมายหรือแลกเปลี่ยนเวรกับผู้อ่ืน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๔๘. ช่างรังวัด ๔ เข้ามาพักอาศัยหลับนอนในกรมโดยไม่มีหน้าท่ีซ่ึงผู้บังคับบัญชาเคยสั่งห้ามและว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือในกรณีดังกล่าวแล้วแต่กลับฝ่าฝืนคําสั่งของผู้บังคับบัญชาในเรื่องดังกล่าวอีก กับท้ังได้ใช้วาจา
หยาบคายไม่สุภาพต่อพนักงานรักษาความสะอาด ซ่ึงเป็นสุภาพสตรีอีกด้วย   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๔๙. วิศวกรโยธา ๖ ไม่ได้ออกแบบแปลนพร้อมประมาณค่าก่อสร้างร่องระบายน้ําและตระแกรงเหล็ก 
สําหรับปิดทับร่องระบายน้ําบริเวณโรงช้างรอบพระราชฐานชั้นนอก พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์  ให้ครบถ้วนตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๕๐. วิศวกรโยธา ๕ ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรปรากฏว่าก่อนวันท่ีจะอยู่เวร ได้ป่วยกะทันหันมีอาการ
ท้องเสีย อาเจียน เม่ือถึงกําหนดจะต้องอยู่เวรมิได้มาอยู่เวรและมิได้แจ้งห้องเวรทราบกระท่ังเช้าวันรุ่งข้ึนจึงมาแจ้ง
ห้องเวร พบว่าได้มีการรายงานการขาดเวรแล้ว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๕๑. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานทะเบียนการค้า ๖ ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
โดยไม่แสดงเหตุผล เม่ือผู้อํานวยการกองมีคําสั่งโดยตรงให้ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ ก็ไม่ยอมรับ ทราบคําสั่งนั้น   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๕๒. นายแพทย์ ๔ หลังจากท่ีโรงพยาบาล มีมาตรการให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง รวมท้ังแพทย์ด้วยทุกคนใน
โรงพยาบาลมาเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. และเม่ือเซ็นชื่อแล้วต้องอยู่ปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาลโดยแพทย์ให้เริ่มตรวจคนไข้ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ก่อนท่ีจะตรวจคนไข้ 
แพทย์ทุกคนต้องมาพบปะหารือกันเก่ียวกับการตรวจคนไข้ประจําวันท่ีห้องพักแพทย์ ปรากฏว่าเม่ือนายแพทย์ผู้นี้ได้
เซ็นชื่อในสมุดลงเวลาทํางานแล้วได้ออกไปรักษาคนไข้ท่ีคลินิกส่วนตัวในช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. เกือบเป็น
ประจํา  

โทษ ภาคทัณฑ์  



  ๑๕๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังกํานันตามคําสั่งอําเภอแต่ไม่
ไปปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งดังกล่าว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๕๔. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้รับคําสั่งจากนายอําเภอหนองบัวระเหวให้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการข่าว แต่ไม่ได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๕๕. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ หลีกเลี่ยงการเซ็นชื่อรับทราบ(ท้ังท่ีสามารถเซ็นชื่อรับทราบคําสั่งได้) 
คําสั่งจังหวัด เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการด้วยการลาป่วยติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง รวม ๘ ครั้ง เป็นเวลา ๓๘ 
วันทําการหลังจากท่ีได้รับคําสั่งโดยไม่แจ้งท่ีอยู่ท่ีแท้จริงลงในใบลาป่วย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๕๖. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๓ ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปทําธุระส่วนตัว แต่ผู้บังคับบัญชาไม่
อนุญาต และสั่งให้รอเข้าร่วมประชุมพัฒนากรประจําเดือน แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่รอและออกไปทําธุระส่วนตัว หลังจาก
นั้นก็ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีก ๙ วัน เม่ือกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก็ไม่ยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ 
นอกจากนี้ในช่วงเวลาท่ีขาดราชการดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ยังไม่มาอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอีกด้วย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน   
  

๑๕๗ เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้ทําการจดทะเบียนขายท่ีดิน รวม ๘ โฉนด ซ่ึงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ จํานวน 
๑๑,๒๙๓,๐๐๐ บาท เกินอํานาจหน้าท่ี อีกท้ังไม่ได้เสนอหนังสือมอบอํานาจให้ผู้มีอํานาจสั่งการ และทําการประเมิน

ราคาทรัพย์สินด้วยตนเองโดยไม่มีอํานาจ ท้ังท่ีในวันดังกล่าวผู้บังคับบัญชาท่ีมีตําแหน่งเหนือข้ึนไปได้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในสํานักงานท่ีดิน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

 ฐาน “ขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
ข้อ ๑๓ วรรคสอง กําหนดให้ “การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่ง 

ในหน้าท่ี ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่าง 
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ”  

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  

     ๒. เป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการ  
๓. เป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ   
๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว  
๕. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
 

 

 



๑๕๘. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ จังหวัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไปประจําท่ีศาลากลางจังหวัด เพราะมีพฤติการณ์
ฝึกใฝ่หรือกระทําการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมือง จนกว่าการเลือกต้ังจะแล้วเสร็จ 
แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้มิได้ไปประจําท่ีศาลากลางจังหวัดตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด ต่อมาจังหวัดได้รับรายงานจาก
อําเภอว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ขาดราชการไปรวมระยะเวลา ขาดราชการ ๓๖ วันติดต่อกัน และไม่กลับมาอีกเลย ซ่ึงอําเภอ
ได้พยายามติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นี้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้   

โทษ ไล่ออก  
  

๑๕๙. เจ้าหน้าธุรการ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัด ท่ีสั่งให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าธุรการ ณ 
สํานักงานเกษตรแห่งอ่ืน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่ง โดยยกเอาความบกพร่องเล็ก ๆ น้อยๆ ของคําสั่งว่า
เป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้สํานักงานเกษตรท่ีข้าราชการผู้นี้จะต้องย้ายไปขาดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ
ข้าราชการผู้อ่ืนต้องรับภาระงานแทน ทําให้เสียระบบการปกครองบังคับบัญชาก่อให้เกิดความเสียหายในการบริหาร
ราชการอย่างร้ายแรง  

โทษ ให้ออก  
  

 ฐาน “กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน”  
ข้อ.๑๔ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชา

เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ   

๒. การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
ข้อยกเว้น กรณีท่ีการปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนแต่ไม่เป็นความผิด
วินัย ตามข้อนี้จะต้องเข้าลักษณะกรณีใด  กรณีหนึ่ง ดังนี้   
- ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา  
- ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  
 

๑๖๐. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ รับหนังสือร้องเรียนเรื่องขอถอดเครื่องพันธนาการจากผู้ต้องขัง แล้วจัดส่งไป
กรมราชทัณฑ์ โดยไม่ผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไม่เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย แต่ไม่
ปรากฏว่าได้กระทําไปโดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด   

โทษ ภาคทัณฑ์   
  

๑๖๑. ช่างรังวัด ๔ ได้รับคําขอรังวัดแบ่งแยกท่ีดินในนามเดิม จํานวน ๖ แปลง ซ่ึงผู้ขอแบ่งแยกไม่มีสิทธิใน
ท่ีดิน และจนหน้าท่ีดังกล่าวได้กระทําการดังนี้ (๑)เรียกเก็บเงินมัดจํารังวัดและออกใบเสร็จรับเงินค่ามัดจํารังวัดโดย
ตนเองไม่มีหน้าท่ี (๒)ไม่เสนอเรื่องราวให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดินอําเภอซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ (๓)ในการรังวัดท่ีดินแต่ละแปลงได้กําหนดวันทําการรังวัดมากเกินความจําเป็น   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
 

 ฐาน “รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”  
  ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย”  



ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  

๒. การรายงานดังกล่าวนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการปกปิด
ข้อความจริง ซ่ึงควรท่ีจะต้องรายงานให้ทราบด้วย  

 

๑๖๒. สรรพากรอําเภอ ๖ ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการขุดลอกขยายลําห้วยร่วมกับ
ข้าราชการกรมอ่ืนอีก ๒ คน ได้รายงานผลการตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จแล้ว มีปริมาณงาน
ถูกต้องตามโครงการ แต่ความเป็นจริงปรากฏว่าผลงานโครงการขาดหายไปบางส่วน แต่การรายงานดังกล่าวไม่ใช่
สาเหตุโดยตรงให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับจ้าง   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๖๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี ๕ ได้กระทําผิดวินัยในเรื่องดําเนินการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้   
- ไม่รายงานให้จังหวัด และหรือสํานักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน (ฌ.ก.น.) ได้รับ

ทราบถึงการถึงแก่กรรมของสมาชิกเป็นเหตุให้ทายาทของสมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ ล่าช้า  
- ไม่จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น

เหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้จัดส่งหลักฐานของบุตรสมาชิกรายหนึ่ง ไปขอเบิกเงินดังกล่าวท่ีจังหวัดแล้วหรือยัง   
- แก้ไขข้อความในทะเบียนส่งหนังสือของอําเภอ จากเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการรับเงินเดือน

และเงินอ่ืนๆ เป็นเรื่องการรายงานการถึงแก่กรรมของสมาชิก ณ.ก.น. เพ่ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ในการรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเม่ือมีการร้องเรียน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๖๔. พยาบาลเทคนิค ๕ ได้ขอลาป่วยต่อผู้บัญชาการเรือนจําพร้อมเสนอใบรับรองแพทย์ซ่ึงผู้บังคับบัญชา
อนุญาตการลาป่วย แต่ข้าราชการผู้นี้ได้รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับสถานท่ีท่ีตนเองไปพักรักษาตัว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๖๕. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ ได้เขียนเพ่ิมวันควรพักในใบรับรองแพทย์ จาก ๑ วัน  เป็น ๒ วัน 
ด้วยตนเอง โดยมิได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้ตรวจรักษา   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๖๖. นิติกร ๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้
เป็นผู้จัดทํารายงานการสอบสวน ตามมติคณะกรรมการสอบสวน โดยได้จัดทํารายงานการสอบสวนให้คณะกรรมการ
สอบสวนตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานการสอบสวน แล้วเสนอรายงานการสอบสวนต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด โดยมิได้นําเอาบันทึกความเห็นแย้งของตนแนบเสนอไปด้วย เม่ือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้
บันทึกความเห็นต่อท้ายความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนและลงชื่อแล้วจึงได้นําบันทึกความเห็นแย้งของตน
แนบไว้ท้ายบันทึก เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป   

โทษ ภาคทัณฑ์  
 

๑๖๗. พัฒนาการอําเภอ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเม่ือรู้ว่ามีครัวเรือนยากจนไม่ได้รับเงินยืมตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ก็ไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน กลับผ่าน
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอจังหวัดว่ามีการดําเนินการตามโครงการนี้ครบถ้วน   

โทษ ภาคทัณฑ์  



  ๑๖๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ ไม่ได้ไปปฏิบัติราชการหลายครั้ง รวม ๑๕ วัน ไม่ติดต่อกันโดยไม่ได้
ยื่นใบลาและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และได้ยื่นหนังสือนําส่ง ใบลาป่วย โดยได้ปลอมลายมือชื่อของ
หัวหน้าสถานีอนามัย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๖๙. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ๒ ได้ขออนุญาตลากิจต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาล จํานวน ๓ วัน โดยให้เหตุผลว่า 
จะไปกรุงเทพฯ รับบิดาซ่ึงป่วยเป็นโรคมะเร็งกลับมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจังหวัด แต่ผู้บังคับบัญชาทราบภายหลังว่า 
ในช่วงวันดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่ได้ไปรับบิดาท่ีกรุงเทพฯ ตามท่ีกล่าวอ้างไว้ จึงยกเลิกการลาดังกล่าว ซ่ึงการกระทํา
ของเจ้าหน้าท่ีผู้นี้เป็นเหตุให้หน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ีของโรงพยาบาลท่ีจะต้องออกไปท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องถูก
ยกเลิกอย่างกะทันหันเพราะขาดเจ้าหน้าท่ีทําให้ประชาชนท่ีมารอรับบริการเกิดความไม่พอใจและเสียเวลา   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๗๐. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน ๒ วัน โดย
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้เข้าร่วมสัมมนาในช่วงเช้าของวันแรก หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาอีกเลย เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ชี้แจงว่า
ได้เข้าร่วมสัมมนาเฉพาะวันแรกช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายท้องเสียจึงกลับไปท่ีสถานีอนามัยและเข้าร่วมประชุมในวันท่ี ๒ 
ซ่ึงต่างจากท่ีเคยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่า วันท่ี ๒ อาการยังไม่ดีข้ึน จึงไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาในวันท่ี ๒  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๗๑. สาธารณสุขอําเภอขออนุมัติซ้ือวัสดุมากกว่าความเป็นจริง จัดหาใบเสร็จรับเงินอันเป็นเท็จมาเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา เพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ไม่มีเจตนาทุจริตเพราะได้นําเงินค่าวัสดุส่วน
ท่ีเกินไปใช้ในการปรับปรุงสนามหญ้าซ่ึงไม่ได้ขออนุมัติ ปรับปรุง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๑๗๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๕ ได้ขับรถยนต์ราชการออกนอกพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เดินทางกลับไปอีก
จังหวัดหนึ่ง โดยอ้างว่าได้รับแจ้งจากภรรยาว่าบุตรชายป่วยหนัก ระหว่างทางเดินทางได้ขับรถยนต์โดยประมาทเป็น
เหตุให้เกิดการเฉียวชนกับรถยนต์ของบุคคลอ่ืนทําให้รถยนต์ราชการ ได้รับความเสียหายโดยข้าราชการผู้นี้ได้ทําการ
ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๑๗๓. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๔ เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการการเงินและเก็บรักษาข้าวสารในโครงการข้าวสารราคา
ประหยัดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดได้นําข้าวสารตามโครงการฯ จากโรงสีข้าวไปให้บุคคลอ่ืนจําหน่าย อันเป็น
การผิดเง่ือนไขของโครงการ และทําเอกสารเท็จเพ่ือแสดงว่านําข้าวสารไปให้ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนนําไปจําหน่าย อีกท้ังได้ขาดราชการไป รวม ๘ วัน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๑๗๔. นายช่างเครื่องกล ได้ตกลงกับอู่ซ่อมรถยนต์ของทางเอกชนให้เปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซินเป็น
เครื่องยนต์ดีเซล และสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทําเอกสารขออนุมัติจ้างโดยวิธี ตกลงราคาเพ่ือซ่อมเครื่องยนต์และ
ปะผุตัวถังตามวิธีการปกติ โดยมิได้กล่าวถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จัดทําแบบตรวจรับสิ่งของโดยลงนามในฐานะผู้ตรวจสอบรายการซ่อมและฐานะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล



รับรองว่ามีการซ่อมจริง อันเป็นการกระทํานอกเหนืออํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับอนุมัติ และปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง 
แต่เนื่องจากได้กระทําไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการท่ีจะประหยัดงบประมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและได้ชดใช้เงินเต็ม
ตามจํานวนท่ีทางราชการต้องจ่ายให้แก่อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นเงิน ๘๕,๔๗๐ บาทคืนแก่ทางราชการแล้ว   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

 ฐาน “รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
  ข้อ ๑๕ วรรคสอง กําหนดให้ “การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  

๒. การรายงานดังกล่าวนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการปกปิด
ข้อความจริง ซ่ึงควรท่ีจะต้องรายงานให้ทราบ  
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

 

๑๗๕. ปลัดอําเภอ ได้จัดทําคําขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านและใบเบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
ระบุว่า ระหว่าเดือนก.ย. พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ค. ๒๕๒๖ ได้เช่าบ้านในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท  โดยปลอมลายมือชื่อ
ผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงินค่าเช้าบ้าน และบ้านเช่าท้ังสองไม่ปรากฏว่ามีอยู่จริงเป็นเพียงเลขท่ีบ้านท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้
จัดทําทะเบียนบ้านข้ึนมาเองเพ่ือความสะดวกในการเบิกค่าเช่าบ้าน และได้ใช้เอกสารท่ีได้จัดทําข้ึนเองดังกล่าวเบิกค่า
เช่าบ้านจากทางราชการ ทําให้ทางราชการหลงเชื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้ไปเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท  

โทษ ไล่ออก  
  

๑๗๖. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๒ ศาล ได้ทํารายงานเสนอต่อศาลว่าได้ส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องให้แก่จําเลย
ในคดีแพ่งโดยวิธีการปิดหมายแล้ว ซ่ึงความจริงยังได้ได้ส่งหมายต่อมาโจทก์ขอให้ศาลสั่งวาจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ
และนัดสืบพยานโจทก์ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ปลดคําร้องดังกล่าวออกจากสํานวนของศาล ท้ังนี้เพ่ือให้ประโยชน์แก่จําเลยท่ี
ได้มีโอกาสยื่นคําให้การ เป็นผลให้เม่ือถึงวันนัดหมายโจทก์จึงคัดค้านการดําเนินการบวนพิจารณาของศาล ซ่ึงการ
กระทําดังกล่าวทําให้เสียความเท่ียงธรรมในการดําเนินกระบวนพิจารณา และนําความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันศาล อัน
เป็นสถาบันท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  

โทษ ไล่ออก  
  

๑๗๗. พนักงานจ้างท่ัวไปได้แก้ไขใบรับรองแพทย์ท่ีใช้ประกอบใบลาป่วย เพ่ือให้ตนเองสามารถลาป่วยได้
เพ่ิมข้ึน อันเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
  

๑๗๘. นายช่างโยธาอาวุโส เม่ือครั้งดํารงตําแหน่งนายช่างโยธา ๕ ได้รับคําสั่งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงาน ได้ทําบันทึกควบคุมการปฏิบัติงาน ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาแล้วเสร็จ แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รีบจ้างไม้ได้เข้าดําเนินการตามข้อตกลงการจ้าง กรณีนี้เป็นการตรวจรับงานอันเป็นความเท็จ 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์อันมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 



มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง และฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั้วอย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
   

ฐาน “ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”  
ข้อ ๑๖ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีระเบียบและแบบธรรมเนียมกําหนดข้าราชการปฏิบัติ  

     ๒. ไม่ได้ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
 

๑๗๙. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ ได้ขาดราชการเป็นเวลา ๓๒ วัน เนื่องจากป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน แต่เม่ือกลับมาปฏิบัติราชการแล้วก็มิได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามระเบียบ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๐. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน ๓ ได้บันทึกขออนุมัติไปราชการ จํานวน ๕ วัน แต่ได้ไปราชการก่อนท่ีบังคับ
บัญชาอนุมัติ ต่อมาได้รับอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ และได้เข้ารับการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้ลาพักได้ แต่ไม่ยื่นใบลาตามระเบียบ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๑. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ ได้ขาดราชการไปต้ังแต่วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ ถึงวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๑ รวมเป็นเวลา ๖๔ วัน เนื่องจากป่วยเป็นโรคทางจิตเวชหรือโรคซึมเศร้า เม่ือกลับมาปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการแล้ว ไม่ได้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดิน ๕ ยื่นใบลาพักผ่อนแล้วไม่รอให้ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติในใบลาก่อนและ
การยื่นใบลาป่วยล่าช้า อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๓. นายช่างสํารวจ ๖ เดินทางไปต่างประเทศ จํานวน ๓ วัน โดยมิได้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ต่อผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ เพียงแต่ขออนุญาตลาพักผ่อนต่อผู้บังคับบัญชา
เท่านั้น   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๗ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้บังคับบัญชาและ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ ไม่สุภาพอ่อนโยนมักจะพูดเสียงดังและตําหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าราษฎรทําให้ดูคล้าย
กับทะเลาะกัน ราษฎรบางรายเม่ือได้ยินแล้วอาจเข้าว่าพูดกระทบตนจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดกรณี
ร้องเรียนข้ึนได้ อันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการในส่วนจรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
และต่อประชาชน และสังคม   

โทษ ภาคทัณฑ์  



๑๘๕. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ของทางราชการท่ีปลัดอําเภอมอบไว้ ให้ใช้ติดต่อกับส่วน
ราชการต่าง ๆ ในเขตอําเภอ กลับนํารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขับไปบ้านพักระหว่างทางเกิดประสบอุบัติเหตุถูก
รถบรรทุกเฉียวชนทําให้รถจักรยานยนต์ล้มลงชํารุดเสียหาย แต่ได้มีการซ่อมแซมคืนกลับสภาพเดิมแล้ว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๖. เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ได้แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนูของข้าราชการระดับ ๓-๔ ไป
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชและเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๗. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๔ ได้เบิกเงินงบประมาณเพ่ือชําระแก่เจ้าหนี้ เม่ือรับเงินมาแล้วได้นําไป
ฝากเจ้าหน้าท่ีรักษาเงินเก็บไว้ในตู้นิรภัย และแจ้งให้เจ้าหนี้มารับเงินแต่เจ้าหนี้มารับในเวลาท่ีผู้รักษาเงินไม่อยู่
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงได้จ่ายเช็คส่วนตัวชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๘. พนักงานคุมประพฤติ ๓ เป็นพนักงานคุมประพฤติผู้ทําสํานวนและสืบเสาะข้อเท็จจริงในคดีอาญาท่ี
เด็กชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหาและเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นผู้เสียหายในการสืบเสาะข้อเท็จจริงในคดีเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ทํา
หนังสือเชิญฝ่ายผู้เสียหายไปพบโดยเป็นจดหมายท่ีเขียนด้วยลายมือตนเองไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือราชการ ไม่อธิบาย
และให้คําแนะนําฝ่ายผู้เสียหายถึงข้ันตอน ในการดําเนินคดีให้ชัดเจน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๘๙. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน ๓ ไม่มาอยู่เวรรักษาอาคารและสถานท่ีราชการในตอนเย็นถึงเช้าวันรุ่งข้ึนโดย
ให้เหตุผลว่าท้องเสียและไม่ได้รายงานให้นายอําเภอทราบทันทีในวันรุ่งข้ึน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๙๐. พยาบาลวิชาชีพ ๕ ได้ออกใบรับรองแพทย์กับบุคคลอ่ืน ท้ังท่ีตนเองไม่มีอํานาจหน้าท่ีเพราะการออก
ใบรับรองแพทย์เป็นหน้าท่ีของแพทย์เท่านั้น   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๙๑ วิศวกรโยธา ๗ และนายช่างโยธา ๔ ใช้รหัสลับ (*๐) ในการโทรศัพท์ทางไกลโดยพลการไปตามสถานท่ี
ต่างๆ ท้ังในเรื่องราชการและเรื่องส่วนตัวและมิได้จดบันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกลไว้เป็นหลักฐานซ่ึงบุคคลท้ังสองได้
ร่วมกันชดใช้ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลคืนให้แก่ทางราชการแล้ว   

โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๙๒. เจ้าพนักงานการคลัง ๕ ได้ยืมเงินจาก กอ. รมน. จว. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 
๖๐,๙๖๐ บาท แล้วไม่ส่งใช้เงินยืมคืนตามท่ีกําหนดในสัญญาการยืมเงิน แต่ได้นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายหมุนเวียนใน

สํานักงาน จนเจ้าหน้าท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและเร่งรัดให้ส่งใช้คืนและเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําเงินส่งใช้
คืนแล้ว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  



๑๙๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ ๕ ถูกฟ้องคดีอาญา ฐานออกเช็คโดยมีเจตนาท่ีจะไม่ให้มีการใช้เงินตาม
เช็ค และเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ โดยมิชอบด้วยระเบียบของราชการ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
 

 ฐาน “ละท้ิงหน้าท่ีราชการ”  
ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละท้ิงหรือทอดท้ิง

หน้าท่ีราชการไม่ได้”  
ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ   

๒. มีการละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ  
 

๑๙๔. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๔ ไม่ไปร่วมเตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติและไม่มาปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๒ วันพฤติการณ์เป็นการกระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕    

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๙๕. นักวิชาการสาธารณสุข ๕ ใช้เวลาราชการไปทําธุระส่วนตัวบ่อยครั้ง ทําให้งานประกันสังคมท่ีได้รับ
มอบหมายค่ังค้างจํานวนมาก เม่ือผู้บังคับบัญชาติดตามเร่งรัดก็ไม่รีบปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๙๖. พยาบาลเทคนิค ๓ ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการสัมมนาโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลแต่ตลอดระยะเวลาการสัมมนา เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาตามกําหนดการแต่อย่างใด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๑๙๗. เจ้าพนักงานการเกษตร ๖ มาเซ็นชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการบ่อยครั้งและเสพสุราจนมีอาการ
มึนเมาแล้วมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการบ่อยครั้ง   

โทษ ภาคทัณฑ์   
  

๑๙๘. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๕ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสถานีอนามัย ไม่อยู่เวรปฏิบัติหน้าท่ีในวัน
อาทิตย์ ซ่ึงตรงกับเวรของข้าราชการผู้นี้ทําให้ผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีไปใช้บริการในวันดังกล่าว
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าท่ีให้การรักษาพยาบาล เป็นเหตุให้ราษฎรรวมตัวกันชุมนุมประท้วง
บริเวณหน้าสถานีอนามัย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๑๙๙. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ ไม่สนใจปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
มักจะหาสาเหตุหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติงาน เช่น ออกจากสํานักงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เวลามีงานมากและเร่งด่วนก็จะ
ลาป่วยปล่อยให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานในหน้าท่ีแทนทําให้งานเสร็จล่าช้าไม่ทันตามเวลาท่ีทางราชการกําหนด เวลาปฏิบัติ
หน้าท่ีก็จะมีอาการมึนเมาสุรา พูดจาเอะอะโวยวาย ผู้บังคับบัญชาได้เคยตักเตือนเสมอมาแต่ก็ไม่เชื่อฟัง จึงได้ทํา



ทัณฑ์บนไว้ก็ไม่หลาบจํา จึงได้ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ก็ยังไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึน ยังคงไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายและยังคงมึนเมาสุราขณะมาปฏิบัติหน้าท่ี และมักหาเหตุหลีกเลี่ยงงาน  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๐๐. ช่างรังวัด ๔ ได้รับคําสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์ประจําสถานท่ีราชการต้ังแต่ตอนเย็นจนถึงเช้าวันรุ่งข้ึน
แต่ไม่ได้อยู่เวรยามรักษาการณ์ตลอดเวลา โดยออกไปจากสํานักงานฯ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเหตุให้มีคนร้ายงัด
ห้องการเงิน และโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าท่ีการเงินในสํานักงานฯ แต่ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการสูญหาย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
 

๒๐๑. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๒ ลาหยุดราชการเป็นประจําจนไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําปีติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปี ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ทําหนังสือทัณฑ์บนไว้ว่าจะต้ังใจปฏิบัติราชการและจะไม่ลาหยุด
ราชการบ่อยครั้งเป็นประจําเหมือนท่ีเคยปฏิบัติมา แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ยังคงประพฤติตนเหมือนเดิม   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๐๒. เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด ๓ ศาลภาษีอากรกลาง ได้ลงชื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตอนเช้า แล้วละท้ิง
หน้าท่ีราชการออกไปธุระนอกสถานท่ีทํางานท้ังวัน โดยไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา  

โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๐๓. เจ้าหน้าท่ีปกครอง รวม ๓๐ วัน และได้กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามปกติ และได้ยื่นใบลาป่วยต่อ
นายอําเภอเพ่ือขอลาป่วย รวม ๓๐ วันทําการ โดยมีใบรับรองแพทย์ซ่ึงแพทย์ผู้ตรวจรักษารับรองว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้
ป่วยเป็นโรคตับอักเสบและแรงดันโลหิตตํ่าควรพักรักษาตัวเป็นเวลา ๑๕ วัน มายืนประกอบ และอ้างว่าอีก ๑๕ วัน
ตนขาดราชการไปเนื่องจากตนได้ตกเลือดมีอาการหน้ามืด เป็นลม อ่อนเพลีย จึงได้พักรักษาตัวต่อไป โดยมิได้ไปพบ
แพทย์และไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานทราบ แต่นายอําเภออนุมัติให้ลาป่วยได้เพียงเท่าท่ีแพทย์ให้
ความเห็นเท่านั้น คือ ๑๕ วัน จึงเป็นการละท้ิงหน้าท่ีราชการไป ๑๕ วัน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๒๐๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้ละท้ิงหน้าท่ีราชการไม่ติดต่อกันรวมท้ังสิ้น ๔๖ วันโดยไม่ทราบ
สาเหตุและโดยไม่ได้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์และธนาคาร
รวม ๓ แห่งแล้วไม่ชําระหนี้ตามสัญญาจึงถูกเจ้าหนี้ทวงถามให้ชําระหนี้ ทําให้ขาดความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
 

 ฐาน “ละท้ิงหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
  ข้อ ๗ วรรคสอง กําหนดให้ “การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง”  

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   

ลักษณะท่ีหนึ่ง ๑.๑ มีหน้าท่ีราชการ  



๑.๒ ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ  
     ๑.๓ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
     ๑.๔ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

ลักษณะท่ีสอง   ๒.๑ มีหน้าท่ีราชการ  
๒.๒ ละท้ิงหน้าท่ีราชการ เป็นระยะเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร / โดยมีพฤติการณ์อันจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  

     ๒.๓ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
 

๒๐๕. เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ๓ ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการจํานวน ๑๖ ครั้ง เป็นเวลา ๔๕ วัน โดยเฉพาะในครั้ง
ท่ี ๖ ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา ๓๑ วัน   

โทษ ปลดออก  
  

๒๐๖. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๑ อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และถูกดําเนินการทางวินัยได้ยื่น
หนังสือขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔ ในระหว่างรอคําสั่งอนุญาตให้ลาออกเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้
ละท้ิงหน้าท่ีราชการไปต้ังแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกเลยเป็นเวลาเกินกว่า 
๑๕ วัน   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๐๗. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ ได้รับคําสั่งให้ไปรักษาการในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ ท่ีเรือนจําอีกแห่ง
หนึ่ง ผู้บังคับบัญชาได้ทําหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่ยอมรับ
หนังสือส่งตัว และไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการท้ังสองแห่งจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการสืบสวนแล้ว เห็น
ว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร   

โทษ ไล่ออก  
  

๒๐๘. นักข่าว ๕ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเจ้าสังกัดและสํานักงาน ก.พ. ให้ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ณ ประเทศออสเตรเลียด้วยทุนส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ แต่เม่ือครบกําหนดการลาศึกษาต่อ
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่ได้กลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการตามปกติจนถึงปัจจุบันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร  

โทษ ไล่ออก  
  

๒๐๙. พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่งคนงาน ขาดราชการเป็นเวลาติดต่อกัน ต้ังแต่วันท่ี ๔ - ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๐ ขาดราชการติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ฐานละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกิด ๗ วัน  

โทษ ไล่ออก  
  

๒๑๐. พนักงานจ้างตาภารกิจขาดราชการติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถติดต่อได้และไม่
กลับมาปฏิบัติราชการอีก เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป็นเวลาติดต่อกัน
เกิด ๗ วัน  

โทษ ไล่ออก  
  



๒๑๑. พนักงานจ้างท่ัวไปขาดราชการติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถติดต่อได้ เป็นการกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกิด ๗ วัน  

โทษ ไล่ออก  
  

๒๑๒. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขาดราชการต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี ๒๙ พ.ค. - ๒๒ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๗ เป็น
การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

โทษ ไล่ออก  
  

๒๑๓. ลูกจ้างประจําได้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีราชการต้ังแต่วันท่ี ๒๔ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗ รวมจํานวน ๒๖ 
วัน ในคราวเดียวโดยไม่ได้ยื่นใบลากิจก่อนหยุดปฏิบัติราชการ อันเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
ราชการและไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ในตอนกลางคืน อันเป็นเหตุเดียวกันแต่ได้กระทําผิดหลายอย่าง 
ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ จึงเห็นสมควรลงโทษปลดออกจากราชการ   

โทษ ปลดออก  
  

๒๑๔. พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่มาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันท่ี ๒๐, ๒๔ - ๒๖, ๓๐, มิ.ย. และวันท่ี ๑ – 
๔, ๗ - ๙, ๑๕ – ๑๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๗ วัน โดยพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจละท้ิงหน้าท่ีราชการ 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
โทษ ไล่ออก  

  

๒๑๕. พนักงานส่วนตําบล สังกัด อบจ.แห่งหนึ่ง มีพฤติการณ์จงใจมาลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกลงเวลา
ปฏิบัติราชการแต่ไม่เข้าปฏิบัติราชการ ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือน เมษายน นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ขัดคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชา ท่ีสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งช่างสํารวจ แต่ข้าราชการรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม จนเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหาย   

โทษ ไล่ออก  
  

 ฐาน “ไม่สุภาพเรียบร้อย / ไม่รักษาความสามัคคี / กล่ันแกล้งกัน / ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ”  
  ข้อ ๑๘ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดท่ี

เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตําบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด   มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

- ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ   
- ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ   
- กลั่นแกล้งกัน   
- ไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติราชการ  



๒๑๖. นักพัฒนาชุมชน ๖ พูดผ่านเจ้าหน้าท่ีห้องทํางานนายอําเภอท่ีบริเวณหน้าท่ีว่าการอําเภอว่า“ไอ้รถคัน
ขาวมันไปไหน” และ “รถคันนี้ผ่านบ้านจะยิงหัวมัน” ซ่ึงนายอําเภอก็ใช้รถยนต์สีขาว และ จอดบริเวณท่ีว่าการ
อําเภอเป็นประจํา เป็นพฤติการณ์ ไม่สุภาพเรียบร้อย  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๑๗. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด (สาขา) ไม่สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความ
เรียบร้อย ด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานเป็นผลทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และขาดความสามัคคี เป็นพฤติการณ์ ไม่สุภาพเรียบร้อย  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๑๘. นายช่างรังวัด ๕ ร่วมรับฟังการให้นโยบายการรังวัดจากนายช่างใหญ่และระหว่างท่ีได้ รับฟังได้หลับ
และส่งเสียงรบกวนท่ีประชุม นายช่างใหญ่จึงให้รายงานตัว และอนุญาตให้ออกจาก ห้องประชุมได้ หากไม่ประสงค์
จะฟัง สักครู่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงขออนุญาตพูด และพูดว่า “ผมฟังมา ๒๐ ปีแล้วครับ” เป็นพฤติการณ์ ไม่สุภาพเรียบร้อย  

โทษ ภาคทัณฑ์  
 

๒๑๙. นิติกร ๘ ได้เรียกเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ เข้าไปในห้องทํางานของผู้อํานวยการแล้วด่าว่า
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ ด้วยถ้อยคําหยาบคายต่อหน้าผู้อํานวยการ เม่ือเจ้าหน้าท่ี บริหารงานท่ัวไป ๖ เดินออก
จากห้องทํางานของผู้อํานวยการ ก็ยังตามมาด่าว่าด้วยถ้อยคําหยาบคาย อ่ืนๆ ต่อหน้าเพ่ือนร่วมงานอีก นอกจากนั้น
ผู้นี้ยังได้นํารถยนต์ราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวด้วย มีพฤติการณ์ไม่สุภาพเรียบร้อย  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๒๐. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้ทะเลาะโต้เถียงและพูดจาเสียดสีด้วยถ้อยคําหยาบคายต่อเพ่ือนข้าราชการ
หญิงรายหนึ่ง อีกท้ังยังชอบด่ืมสุราในเวลาพักเท่ียงกับผู้ท่ีมาติดต่อราชการเป็นประจํา และเม่ือกลับเข้าทํางานตอน
บ่ายจะมีอาการมึนเมา ส่งเสียงดัง และพูดจาด้วยถ้อยคําไม่สุภาพ มีพฤติการณ์ไม่สุภาพเรียบร้อย ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้
เคยว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่ปรับปรุงตัวให้ดีข้ึน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๒๑. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ ได้ชี้หน้าด่าทอข้าราชการหญิงคนหนึ่งในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการด้วยถ้อยคํา
หยาบคายต่อหน้าเพ่ือนข้าราชการหลายคน โดยใช้ถ้อยคําว่า “มึงเดินข้ามหัวกู มึงรู้หรือเปล่า มึงทําอย่างนี้มาหลาย
ครั้งแล้ว ไอ้เด็กเหี้ย ไอ้สัตว์ ยังจะมองหน้าอีกเด๋ียวตบหัวแม่งเลย” มีพฤติการณ์ไม่สุภาพเรียบร้อย  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๒๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสรรพสามิต ๔ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๓ ได้ทะเลาะวิวาทชกต่อยทําร้าย ร่างกายกัน 
บริเวณอาคารสโมสร หลังจากนั้นได้ทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายกันต่ออีกท่ีบริเวณประตูทางเข้ากรม สาเหตุมาจาก
พ้ืนเมาสุรา เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ คน  
  



๒๒๓.ช่างโยธา ๓ ได้เกิดโต้เถียงกับวิศวกรโยธา ๖ ผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ เดียวกัน เป็นเหตุให้เกิด
บันดาลโทสะ จึงได้ชกต่อยทําร้ายร่างกายผู้ร่วมงาน เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี ซ่ึงผลคดีถึงท่ีสุดศาลได้
พิพากษาลงโทษปรับผู้นี้เป็นเงิน ๕๐๐ บาท   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๒๔. พยาบาลวิชาชีพ ๔ และพยาบาลวิชาชีพ ๕ ทะเลาะวิวาทกัน ณ ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยพูดจา
หยาบคายโต้เถียงและขว้างปาสิ่งของใส่กัน และได้รับบาดเจ็บฟกช้ําท้ังคู่ สาเหตุเกิดจาก ความไม่พอใจกันเป็นส่วนตัว
มาก่อน เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ คน  
  

๒๒๕. พยาบาลวิชาชีพ ๔ ได้พูดจาหยาบคายและข่มขู่เพ่ือนข้าราชการด้วยกัน เป็นพฤติการณ์การไม่รักษา
ความสามัคคี  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๒๖. นิติกร ๗ ว ได้ถูกนักวิชาการเงินและบัญชี ๔ เรียกเก็บเงินเงินค่าใช้โทรศัพท์ราชการในเรื่องส่วนตัว 
จํานวน ๕๘ บาท โดยแจ้งว่าจะรีบรวบรวมนําไปชําระให้แก่องค์การโทรศัพท์ นิติกรฯ แจ้งว่าจะชําระให้ในช่วงบ่าย 
นักวิชาการเงินฯ จึงแจ้งให้ไปคุยกับผู้บังคับบัญชาก็แล้วกัน ต่อมานิติกรฯ ข้ึนไปพบ ผู้บังคับบัญชาแล้ว ออกมาและได้
ชําระเงินค่าโทรศัพท์ให้จํานวน ๖๐ บาท และได้รับเงินทอน ๒ บาท นิติกรฯ ได้ใช้นิ้วชี้หน้านักวิชาการเงินฯ และพูด
ว่าให้เอาเงินไปชําระเด๋ียวนี้ แต่เจ้าหน้าท่ีนั่งเฉย นิติกรฯ จึงใช้นิ้วจิ้มหน้าเจ้าหน้าท่ีพร้อมพูดตะคอกให้รีบนําเงินไป
ชําระเด๋ียวนี้ นักวิชาการเงินฯ จึงพูดว่า เรื่องของกู มึงไม่เก่ียว นิติกรฯ จึงชกหน้าเจ้าหน้าท่ีหนึ่งครั้ง เป็นพฤติการณ์
การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ตัดเงินเดือน นิติกรฯ ว ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน   
  

๒๒๗. เจ้าหน้าท่ีสถิติ ๔ ผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม ๓ หน่วยงาน 
ซ่ึงมีผู้นี้และลูกจ้างชั่วคราวรวมอยู่ด้วย ต่อมาเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ขณะท่ีลูกจ้าง นั่งปฏิบัติงานอยู่ในห้อง
คอมพิวเตอร์ ผู้นี้ได้นํางานของหน่วยงานมาให้ลูกจ้างแก้ไข ในขณะท่ีลูกจ้างปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนอยู่ แต่ผู้นี้ก็เร่งรัด
เพ่ือให้ลูกจ้างแก้ไขงานในขณะนั้นให้ได้ จึงได้กล่าววาจาไม่สุภาพและลูกจ้างก็ได้ตอบโต้ทําให้ผู้นี้โมโหยกเท้าถีบเข้าไป
ท่ีเก้าอ้ีท่ีลูกจ้างนั่งอยู่และพลาดโดนแขนด้วย เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีอยู่ในท่ีเกิดเหตุจึงได้ขัดขวางท้ังสองฝ่ายไว้ เป็น
พฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ตัดเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสถิติฯ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
 

  ๒๒๘. นายช่างรังวัด ๕ ได้ด่ืมสุรามึนเมานอกเวลาราชการ และมักพูดจาเสียงดัง เอะอะโวยวายทะเลาะกับ
ผู้ร่วมงานบ่อยครั้ง อีกท้ังปฏิบัติงานได้ผลงานน้อยกว่าท่ีควรจะได้ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นพฤติการณ์การ
ไม่รักษาความสามัคคีแต่พยานหลักฐานยังไม่พอฟังได้ว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ต่อไป   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๒๙. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ๕ ได้พูดจาโต้เถียงกันกับอนุศาสนาจารย์ ๑ ในเรื่องท่ีนําผู้ต้องขังออกจากกอง
งานไปโดยไม่แจ้งให้ทราบ ทําให้การจ่ายแรงงานผู้ต้องขังไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ผู้นี้เกิดบันดาล
โทสะใช้มือผลักร่างกายอนุศาสนาจารย์ จํานวน ๑ ครั้ง เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  



  ๒๓๐. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๔ ได้ใช้อาวุธปืนพกของตนข่มขู่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานราชทัณฑ์ ๕ บริเวณบ้านพัก
ข้าราชการ และตอนเย็นหลังปีใหม่ ๑ สัปดาห์ ก็ได้ใช้อาวุธปืนพกของตนเองยิงท่ีบริเวณหน้าเรือนจํา จํานวน ๒ นัด 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เศษของวันเดียวกัน ได้พกอาวุธปืนไปข่มขู่เพ่ือนเจ้าหน้าท่ีท่ี
บริเวณบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจํา เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๓๑. นายช่างเทคนิค ๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลการติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน นอกเวลาราชการจนแล้วเสร็จแต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ต่อรอง แต่ผู้บังคับบัญชาไม่ตกลงด้วย และย้ําให้อยู่
จนกว่าช่างของบริษัทจะทํางานแล้วเสร็จ ผู้บังคับบัญชาจึงได้เดินไปข้างล่างเพ่ือจะกลับบ้าน เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงเดินตาม
ลงไปเพ่ือชี้แจงเหตุผลอีกครั้ง แต่ผู้บังคับบัญชา ไม่ยอมรับฟังจึงได้เกิดการโต้เถียงกันข้ึนทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ลุแก่โทสะ 
และชกต่อยผู้บังคับบัญชาล้มลง และมีเลือดไหลออกจากจมูก เป็นพฤติการณ์การไม่รักษาความสามัคคี  

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๒๓๒. นักวิชาการพัฒนาชนบท ๖ และเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๓ ได้ร่วมกันนําสําเนาหนังสือศูนย์ศิลปาชีพ 
ส่งไปให้ส่วนราชการโดยทางโทรสารท่ีบ้านโดยพลการ ท้ังท่ีบุคคลท้ังสอง ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเอกสารดังกล่าวแต่
อย่างใดเป็นการกระทําท่ีไม่สมควรและมีเจตนากลั่นแกล้งให้หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานได้รับความเสียหายและเสีย
ชื่อเสียง ตลอดจนทําให้ผู้บังคับบัญชา เหนือข้ึนไปเกิดความเข้าใจผิดและเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายข้ึน   

โทษ ตัดเงินเดือนคนละ ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๓๓. พนักงานทันตสาธารณสุข ๔ ได้ฝากเงินค่าบริการทันตกรรม จํานวน ๒,๑๘๐ บาท ให้เพ่ือน
ข้าราชการคนหนึ่งในตอนเช้าเพ่ือส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงินต่อไป เพราะว่าต้องออกหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนท่ีเม่ือ
กลับจากปฏิบัติงานมาถึงห้องทันตกรรม พบว่าลิ้นชักเงินค่าบริการทันตกรรมไม่ได้ล็อคไว้ และมีเงินอยู่ในกระป๋อง จึง
คิดกลั่นแกล้งเพ่ือนข้าราชการผู้นี้ โดยนํากระป๋องเงินไปซ่อน แต่เกิดปวดท้องกะทันหัน จึงเดินไปเข้าห้องน้ําบน
บ้านพัก หลังจากนั้นจึงลงมาทํางาน โดยไม่ได้ หยิบเอากระป๋องเงินท่ีวางบนหลังตู้เย็นมาด้วย ปรากฏว่าเพ่ือน
ข้าราชการผู้นี้ได้รายงานเรื่อง กระป๋องเงินหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว จึงเกิดความกลัวไม่กล้าบอกความจริงว่า
ตนเอง เป็นคนเอาไปซ่อน จนกระท่ังมีการค้นพบกระป๋องเงินวางบนหลังตู้เย็นในบ้านพัก   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๓๔. นายอําเภอ บีบบังคับให้เทศบาลต้องทําตามความเห็นของตนโดยเพ่ิมข้อความตามหนังสือของจังหวัด
ท่ีมีถึงเทศบาลให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับปลัดเทศบาล โดยมิได้ส่งรายงานการ
สอบสวนข้อเท็จจริงให้เทศบาล สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ และเม่ือเทศบาลขอ
รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบ การพิจารณาก็ไม่ยอมส่งเอกสารดังกล่าวให้ แต่ได้ต้ังเง่ือนไขให้เทศบาล
ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงก่อน แล้วให้ประธานคณะกรรมการสอบวินัยขอเอกสารมาจึงจะส่งให้ 
และยังมีหนังสือเร่งรัดให้เทศบาลดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับปลัดเทศบาลผู้นี้อีก พร้อมกับแจ้ง
ว่า หากไม่ดําเนินการก็จะถือว่านายกเทศมนตรีมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีอีกด้วย เป็นพฤติการณ์กลั่นแกล้งกัน  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๓๕. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ ได้ทําหนังสือร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ซ่ึงทําหน้าท่ีหัวหน้าว่าเรียกและรับ
เงินเป็นค่าตอบแทนในการดําเนินการเก่ียวกับท่ีดินจากราษฎร และนําหนังสือร้องเรียนไปให้ราษฎรคนดังกล่าวลงชื่อ



เป็นผู้ร้องเรียน โดยท่ีราษฎรคนดังกล่าวไม่ทราบข้อความในหนังสือร้องเรียนและไม่มีเจตนาจะร้องเรียนแต่อย่างใด 
เป็นพฤติการณ์กลั่นแกล้งกัน  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๓๖. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัฒนาชุมชน ๖ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างขาดมนุษย์สัมพันธ์ และใช้อารมณ์
ของตนเองเป็นใหญ่ ทําให้ไม่เป็นท่ียอมรับจากผู้นําท้องถ่ิน ผู้มาติดต่อประสานงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนั้น
ยังไม่ให้คําปรึกษาหารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทําให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทําได้ยาก เป็นพฤติการณ์
ไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติราชการ  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๓๗. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ ไม่ตั้งใจทํางานการเงินและบัญชีเงินบํารุงสถานีอนามัย ซ่ึงตนเอง 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทําให้การส่งมอบงานแก่ผู้รับ เพ่ือปฏิบัติต่อล่าช้าประมาณ 
๕ เดือน และทํางานไม่สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ กับผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

 ฐาน “ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ”  
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้

การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพ”  
ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ดูหม่ิน 

เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง  
     ๒. กระทําแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตน  
 

๒๓๘. เจ้าหน้าท่ีขนส่ง ๒ ผู้นี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคําขอต่ออายุทะเบียนรถและ แบบคําขอโอนและ
รับโอนรถยนต์คันหนึ่งท่ีเก่ียวข้องแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงรับคําขอไว้และแจ้งประชาชนผู้มาติดต่อว่าให้มาชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมในวันรุ่งข้ึน เนื่องจากหมดเวลารับชําระเงิน ท้ังท่ีในวันเดียวกันนั้นได้มีรถยนต์คันอ่ืนอีก จํานวนท้ังสิ้น ๗ 
คัน มายื่นขอต่ออายุทะเบียนรถ ภายหลังอีกโดยเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ลงรับคําขอต่อจากรถคันดังกล่าวและรถท้ัง ๗ คัน
ดังกล่าวสามารถดําเนินการต่ออายุทะเบียนรถจนแล้วเสร็จได้ในวันเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม ในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
 

  ๒๓๙. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ไม่ชี้แนะราษฎรผู้มาติดต่อราชการให้ชัดเจนเก่ียวกับกรณีท่ีจะไปดําเนินการใช้สิทธิ
ทางศาลในการฟ้องคดีแต่งต้ังผู้จัดการมรดก เป็นเหตุให้ราษฎรไม่เข้าใจและเกิดการร้องเรียน  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๔๐. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๕ ได้ปล่อยให้ราษฎร ๒ คน ซ่ึงมาติดต่อขอจดทะเบียนนิติกรรม ในการซ้ือขาย
ท่ีดิน เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นั่งคอยตนเองเพ่ือลงนามผ่านเรื่อง และไม่ได้แจ้งให้ราษฎรท้ังสองทราบว่าจะต้องให้
เจ้าหน้าท่ีของธนาคาร ท่ีรับจํานองท่ีดินท่ีมาลงชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี จนกระท่ังเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. 
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงมาท่ีสํานักงานฯ และแจ้งให้ราษฎรทราบเรื่องดังกล่าว เม่ือเจ้าหน้าท่ีธนาคารเดินทางมาลงชื่อใน
เอกสารแล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงลงนามผ่านเรื่องให้   

โทษ ภาคทัณฑ์  



  ๒๔๑. นักวิชาการท่ีดิน ๕ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเก่ียวกับการแจกโฉนดท่ีดิน และ น.ส. ๓ ก. และให้
ปฏิบัติหน้าท่ีประชาสัมพันธ์สลับกัน มักจะพูดจาเสียงดัง ทําให้บางครั้งราษฎรท่ีมาติดต่อราชการเกิดความตกใจและ
มิได้ชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดให้ราษฎรเข้าใจอย่างถ่องแท้   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๔๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานขนส่ง ๖ บ่ายเบ่ียงไม่รับรองแนวเขตท่ีดินด้านติดทะเลของราษฎรรายหนึ่ง ซ่ึง
ของวัดรวม น.ส. ๓ ก. โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถทําการตรวจสอบรายการตามหลัก แผนท่ีแสดงสิทธิครอบครองเต็ม
ได้ เนื่องจากเป็นสําเนาภาพถ่าย และปล่อยให้ราษฎรผู้นี้มาติดต่อ ราชการโดยไม่มีความคืบหน้าหลายครั้ง เป็นเหตุ
ให้ราษฎรผู้นี้ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา จึงมีการมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปดําเนินการแทนและได้ระวังแนวเขตในท่ีสุด   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๔๓. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้แจ้งต่อผู้รับมอบอํานาจจากผู้รับจํานองและเจ้าของท่ีดินผู้จํานองว่าไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เพราะท่ีดินอําเภอไม่อยู่ลาหนึ่งสัปดาห์ บุคคลดังกล่าวจึงได้เดินทางกลับต่อมาบุคคลดังกล่าวได้ไป
ติดต่อยื่นคําขอจดทะเบียนจํานองอีกครั้ง โดยได้ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ เม่ือเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เศษ แต่
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเม่ือเวลา ๑๕.๐๐ น.เศษ และอ้างว่าชื่อ-สกุลของเจ้าของท่ีดินในทะเบียน
บ้านไม่ตรงกับหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และลายเซ็นชื่อ ผู้มอบอํานาจใช้ปากกาคนละสีกับข้อความในหนังสือมอบอํานาจ 
จึงใช้ไม่ได้และให้ผู้ขอแก้ไข จนผู้รับมอบอํานาจจากผู้รับจํานองได้โทรศัพท์ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมท่ีดิน จึงได้
ดําเนินการให้แก่ผู้ขอ แล้วเสร็จเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.เศษ ลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้งไม่
ดําเนินการ เรื่องจดทะเบียนจํานองท่ีดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควร  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
   

๒๔๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๖ ได้ต่อว่าราษฎรรายหนึ่งว่า “ไม่มีความรับผิดชอบ” เก่ียวกับเรื่องท่ีนางบุญ

นาคฯ มาติดต่อขอจดทะเบียนโอนมรดกท่ีดิน นอกจากนี้มิได้ควบคุมให้เจ้าหน้าท่ีช่วยกันค้นเรื่องราวการขอจด
ทะเบียนโอนมรดกท่ีดินดังกล่าวในคราวท่ีราษฎรผู้นี้มาติดต่อและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวไม่มาปฏิบัติงาน 
อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ยังมาทํางานสาย ๒ ครั้ง โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๔๕. นายตรวจศุลกากร ๕ มีหน้าท่ีตรวจสอบพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก แต่เม่ือมี ผู้มายื่นใบขน
สินค้ากลับไม่อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จนไม่สามารถปฏิบัติพิธีการ ให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วได้ และ
เม่ือกรมศุลกากรดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้นี้กลับทําหนังสือ ใส่ร้ายผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๒๔๖. นายอําเภอ ได้มีการประชุมเพ่ือหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างวัดกับผู้ใหญ่บ้านกับพวกท่ีห้องทํางาน
ของตนเอง ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่พอใจไวยาวัจกรวัต โดยกล่าวหาว่านําความเท็จเรื่องพระรูปหนึ่งเป็น
พระไม่มีใบสุทธิมาบอกกับตน จึงได้พูดกับไวยาวัจกรวัดว่า “ไอ้สัตว์ ถึงโกหกกู เด๋ียวกูขว้างด้วยโทรศัพท์” พร้อมกับ
แสดงกริยาจะขว้างโทรศัพท์ท่ีถือใส่ด้วย เป็นการดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๔๗. นายช่างรังวัด ๕ ได้พูดจาโต้ตอบกับหญิงสาวซ่ึงมากับมารดา เก่ียวกับการตรวจสอบหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์แล้วออกโฉนดท่ีดิน โดยเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้พูดว่า “นาแปลงใหญ่ ไม่อยากซ้ือ อยากซ้ือนาแปลงเล็ก” 



ซ่ึงเป็นคําพูดส่อไปในทางทะลึ่งลามก ทําให้หญิงสาวได้ยินแล้วได้รับความอับอาย เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๑๑   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๔๘. นายช่างรังวัด ๕ ก่อการทะเลาะวิวาทกับอดีตคนงานรังวัดซ่ึงมาติดต่อเรื่องรังวัด แบ่งแยกของบริษัท
แห่งหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้พากลุ่มบุคคลภายนอกประมาณ ๓ - ๔ คน ไปนั่งด่ืมเบียร์ท่ีโรงงานสํานักงานท่ีดินเพ่ือ
ข่มขู่อดีตคนงานรังวัด สาเหตุเกิดจากการยั่วยุ ท้าทายของอดีตคนงานรังวัด จนต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้มาคุม
สถานการณ์มิให้เกิดเหตุร้ายข้ึน นอกจากนี้ยังได้ใช้กริยาไม่สุภาพในการว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าท่ีผู้อ่ืนกรณีได้นํา
ระวางแผนท่ี ออกไปถ่ายเอกสารโดยไม่ได้ขออนุญาตจากตน ซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุม กํากับดูแล การจัดเก็บรักษาหลักฐาน
การรังวัดและระวางแผนท่ี เป็นเหตุทําให้เกิดการโต้เถียงกันในสํานักงานท่ีดิน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๔๙. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ กล่าวถ้อยคําต่อผู้มาติดต่อราชการว่า “เฒ่าบ้านนอกไม่รู้ประสีประสาไม่รู้เรื่องรู้ราว 
เด๋ียวจะจับเข้าคุก เข้าตาราง ซ่ึงได้ทํามาหลายคนแล้ว ไม่ทําให้” ซ่ึงเป็นการให้บริการประชาชนตํ่ากว่ามาตรฐานของ
การเป็นข้าราชการท่ีดี ขาดความสํานึก อดทน อดกลั้น ขาดสติ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๕๐. นักวิชาการท่ีดิน ๕ เป็นผู้สอบสวนการจดทะเบียนข้ึนเงินจํานองครั้งท่ี ๑ ระหว่างผู้จํานองกับผู้รับ
จํานอง ได้ใช้อารมณ์ มีสีหน้าไม่พอใจ และแสดงวาจาไม่สุภาพโดยพูดว่า “ก่อนเท่ียง เรียกแล้วไปไหน ทําไมไม่มา 
เด๋ียวให้ไปทําใหม่เสียเลย” เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ตรวจสอบหลักฐาน และได้ขอบัตรประจําตัวประชาชนของสามีผู้รับ
จํานอง ผู้รับจํานองจึงขอให้ตรวจสอบจากหลักฐานท่ีได้เคยยื่นไว้ครั้งท่ีแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ยังคงใช้อารมณ์ แสดงสีหน้า
ไม่พอใจเช่นเดิม โดยใช้วาจา ไม่สุภาพว่า “เรื่องใหม่ ต้องแสดงหลักฐานใหม่ ของเก่าผิดใช่ไม่ได้” จนผู้รับจํานองได้นํา

หลักฐาน มาแสดงใหม่ จึงยินยอมดําเนินการให้   
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  

  

๒๕๑. พนักงานคุมประพฤติ ๖ว ใช้กริยาวาจาท่ีไม่สุภาพในลักษณะดูหม่ินเหยียดหยามจําเลย และผู้ถูกคุม
ความประพฤติ รวมท้ังมีพฤติกรรมใช้อํานาจปกครองบังคับบัญชาท่ีไม่เหมาะสม ใช้วาจา ไม่สุภาพ เกรี้ยวกราด และ
ใช้อารมณ์รุนแรงกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทําให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และทําให้
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานเสื่อมเสียอีกด้วย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๕๒. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ จ่ายบัตรคิวคําขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากโฉนดท่ีดินให้แก่ราษฎรรายหนึ่งเม่ือ
บุตรสาวของราษฎรซ่ึงร่วมไปด้วย ได้สอบถามข้ันตอนดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้กลับให้
คําแนะนําด้วยน้ําเสียงไม่พอใจ และเม่ือราษฎรนําเรื่องไปลงชื่อท่ีโต๊ะทํางานของตน กลับแสดงอาการหงุดหงิด และไล่
ให้ไปลงชื่อท่ีอ่ืน” นอกจากนั้นเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ยังชอบโต้เถียง กับผู้ร่วมงาน และนําสิ่งของไปวางขายให้แก่ราษฎรซ่ึงมา
ติดต่อราชการในระหว่างเวลาราชการบนสํานักงานท่ีดิน อันเป็นการไม่ใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มท่ี  

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  



 ฐาน “การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง”  
  ข้อ ๑๙ วรรคสอง กําหนดให้ “การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ อย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง   

๒. เป็นการกระทําต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ   
๓. กระทําโดยมีเจตนา (กระทําโดยรู้ตัวว่าได้กระทําสิ่งใดอยู่)  

- สําหรับกรณีตัวอย่างของการกระทําผิดวินัยตามข้อนี้ ยังตรวจสอบไม่พบการกระทําผิด  
  

 ฐาน “กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน”  

ข้อ ๒๐ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อัน
อาจทําให้เสียความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ๑. มีหน้าท่ีราชการ  

  ๒. กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์ อันอาจทําให้เสียความเท่ียงธรรม หรือ เสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
 

๒๕๓. ช่างโยธา ๓ มีส่วนร่วมรู้เห็นกับภรรยาของตน จดทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนจํากัด และเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี
ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย โดยใช้สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ซ่ึงเป็นเลขท่ีเดียวกับ สถานท่ีตั้งของส่วนราชการนั้น   

โทษ ภาคทัณฑ์  
   

๒๕๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานขนส่ง ๖ ครั้งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ ได้ให้บุตรชายนํารถยนต์ของ
ตนไปให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเช่าทดสอบขับรถภาคปฏิบัติและบุตรชายยังได้ ดําเนินกิจการร้านถ่ายรูป ถ่าย
เอกสาร และเคลือบบัตร ท่ีบริเวณข้างสํานักงานโดยได้ต่อไฟฟ้าจากบ้านพักของเจ้าหน้าท่ีผู้นี้มาใช้และทําการเปิดรัว
ลวดหนามของสานักงานฯ เป็นทางเข้าออก เพ่ือดําเนินกิจการโดยบุตรชายจะเข้าไปชักชวนผู้มาติดต่อราชการให้ใช้
บริการกิจการของบุตรชาย และกีดกันไม่ให้บุคคลอ่ืนนํารถมาให้เช่าขับทดสอบ ประกอบกับผู้บังคับบัญชาได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าท่ี ผู้นี้ไปแจ้งบุตรชายให้เล็กกระทําการดังกล่าว และให้ปิดรั้วลวดหนามของสํานักงานฯ ไว้เหมือนเดิม แต่ก็
มิได้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๕๕. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๒ และเจ้าพนักงานปกครอง ๖ ได้ยินยอมให้คนญวนอพยพท่ีได้รับอนุญาตให้ได้
สัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ไปแล้ว ใช้นามสกุลท่ีตนเป็นเจ้าของ รวม ๘๑ 
ราย และจํานวน ๔๖ ราย ตามลําดับ โดยไม่ได้เรียกหรือรับเงิน เป็นค่าตอบแทนในการให้บุคคลดังกล่าวใช้นามสกุล
ร่วม   

โทษ ภาคทัณฑ์ท้ัง ๒ ราย  
  



๒๕๖. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ เป็นผู้รับเรื่องคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของราษฎรรายหนึ่งเม่ือได้
ดําเนินการจัดทําบัตรประชาชนเสร็จแล้ว ก็ได้ขอให้ราษฎรผู้นี้ช่วยซ้ือบัตรงานบอลในราคา ๖๐๐ บาท แต่ราษฎรผู้นี้
ปฏิเสธ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงได้ขอให้ซ้ือในราคา ๓๐๐ บาท ราษฎรผู้นี้จึงยอมจ่ายเงิน ซ้ือโดยท่ี ไม่เต็มใจ  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๕๗. นายอําเภอ ไม่ยอมลงลายมือชื่อในเช็คเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการพัฒนาตําบลท่ีพัฒนาการ
อําเภอนําเสนอเบิกจ่ายให้แก่สภาตําบล รวม ๖ ตําบล (ผู้ร้อง) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สภาตําบลซ้ือเหรียญทองคํา 
(ย่าโม) ท่ีจังหวัดจัดทําข้ึน ตําบลละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๓,๙๙๙ บาท เพ่ือนําเงินรวบรวมจัดสร้างอนุสรณ์สถานท้าว     
สุรนารี (ย่าโม) ผู้ร้องไม่ยินยอมและติดตามทวงเงินหลายครั้ง จนกระท่ังผู้ร้องได้ทําการร้องเรียนและสื่อมวลชนลงข่าว
ในหน้าหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงยินยอมเบิกจ่ายเงินให้แก่สภาตําบลท้ัง ๖ ตําบลรับไป  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๕๘. นักวิชาการท่ีดิน ๖ ได้ใช้เวลาราชการบางโอกาสไปติดต่อหรือเก่ียวข้องในธุรกิจเก่ียวกับ ท่ีดินด้วยการ
เป็นตัวแทนของบริษัท โดยได้ใช้นามบัตรซ่ึงระบุว่าตนอยู่สํานักงานท่ีดินพร้อมหมายเลข โทรศัพท์ของสํานักงานฯ 
โดยฝ่าฝืนหนังสือเวียนกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๐๓.๓/ว ๒๑๗๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๙. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้เป็นผู้รับเงินค่าจ้างทนายความ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ไว้แทนคนงาน รังวัดท้ังท่ี

รู้อยู่แล้วว่าผู้นั้นมิได้มีอาชีพเป็นทนายความ แต่เป็นเพียงผู้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ร้องโดยเรียกค่าทนายความเป็น
เงิน ๕,๐๐๐ บาท และได้รับเงินจากผู้ร้องไว้ จํานวน ๓,๐๐๐ บาทแล้ว แต่ทนายความท่ีจัดหามามีปัญหาล่าช้า จึง
ต้องไปติดต่อทนายความคนใหม่และขอค่าทนายความคืนก็ได้รับการบ่ายเบ่ียงเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนข้ึน จน
นายอําเภอต้องสั่งให้คืนเงิน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๖๐. เจ้าหน้าท่ีบริหารธุรการ ๔ ยอมรับเงินจากผู้รับเหมาหรือผู้แทนส่วนราชการท่ีมาติดต่อ ขอเบิกเงิน
จากสํานักงานซ่ึงนํามามอบให้โดยเสน่หาเป็นครั้งคราว และนําเงินท่ีได้รับดังกล่าว ไปรับประทานอาหารร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงาน  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
 

๒๖๑. วิศวกร ๖ ได้ออกไปตรวจสอบความปลอดภัยร้านจําหน่ายก๊าซในเขตรับผิดชอบ และได้แนะนําให้
ร้านจําหน่ายก๊าซท่ีเก็บก๊าซเกิน ๕๐๐ ลิตร ติดต้ังเครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่วยี่ห้อหนึ่งแล้วเกลี้ยกล่อมให้ซ้ือ เม่ือร้าน
จําหน่ายก๊าซตกลงท่ีจะติดต้ังก็เป็นผู้ติดต่อผู้จําหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ ดังกล่าวให้ไปติดต้ัง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๖๒. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้เดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินปรากฏว่ามีผู้เรียกรับเงินจากราษฎร เจ้าของท่ีดิน โดย
อ้างว่าจะนําไปเป็นค่าเร่งรัดออกโฉนดท่ีดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้นี้เป็นเจ้าหน้าท่ีสอบสวนสิทธิในท้องท่ีน่าจะทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว เพราะเรียกเงินจากหลายราย ประกอบกับขณะท่ีมีการคืนเงินให้แก่ราษฎรเหล่านั้น เจ้าหน้าท่ีผู้นี้
อยู่ในท่ีเกิดเหตุด้วยแต่มิได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือเป็นการ
แก้ไขมีให้ราษฎรเกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วม หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  



  ๒๖๓. วิศวกรโยธา ๖ ว เป็นผู้รับช่วงงานโครงการซ่อม และงานขุดลอกลําห้วย ท้ังท่ีผู้รับจ้างมีเครื่องมือ
เครื่องจักรกลพร้อมกว่าและมีความสามารถทําได้อยู่แล้ว เพราะหากไม่ยอมให้ดําเนินการก็อาจไม่ได้รับความสะดวก
หรือถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และอาจทําให้เกิดความเกรงใจของ
ช่างควบคุมงานท่ีเป็นเพ่ือนร่วมงานในกรณีท่ีการก่อสร้างอาจไม่ถูกต้องตามแบบและหรือทําให้ผู้รับจ้างต้องจํายอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้เข้าดําเนินการในงานท่ีขอรับช่วง   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 
  
ฐาน “เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”  
  ข้อ ๒๑ กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใด
ท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด  เป็นผู้จัดการผู้จัดการ , ผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือดํารงตําแหน่งท่ีมี

อํานาจตัดสินใจเก่ียวกีบการดําเนินงานมีลักษณะงานคล้ายคลึงกับผู้จัดการ
ผู้จัดการ , ผู้จัดการ ไม่ว่าจะมีเงินตอบแทนหรือไม่  

 

๒๖๔. วิศวกรโยธา ๕ ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจํากัด และได้ถูกพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องฐาน
ความผิดไม่จัดส่งงบดุลประจําปีไปยังนายทะเบียนภายในกําหนด และศาลแขวง พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ให้ปรับ ๒,๐๐๐ บาท ภายหลัง

เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทดังกล่าว   
โทษ ภาคทัณฑ์   

  

๒๖๕. รองปลัดกระทรวง ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํากัด จํานวน ๒ แห่งโดยเป็นกรรมการซ่ึงมีอํานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ท้ังได้มีการลงนามยื่นคําขอจดทะเบียนบริษัทฯ ต่อกรมทะเบียนการค้าหลายครั้งหลาย
รายการ และเป็นตัวแทนบริษัททํานิติกรรมในการซ้ือท่ีดินกับอีกบริษัท   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

ฐาน “ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง”  
  ข้อ ๒๒ “พนักงานส่วนตําบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการ

ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการโดยอนุโลม”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมือง หรือกระทําผิดตามระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรี 

ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน วันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๙  

วินัยข้อนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ปฏิบัติงานของทางราชการ ได้สําเร็จลงด้วยดี ไม่ต้องหวั่นไหวต่อการปลี่ยน
แปลงทางการเมือง และสามารถเข้ากับพรรคการเมือง ต่าง ๆ ได้ทุกพรรคการเมืองโดยไม่เกิดอุปสรรคอันจะทําให้
ราชการต้องได้รับความเสียหาย และให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการด้วย  

 



๒๖๖. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงหน้าสหกรณ์การเกษตร กับกลุ่ม
ประชาชนท่ีร่วมชุมนุมดังกล่าวซ่ึงได้ถือป้ายผ้าท่ีมีข้อความพาดพิงถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ข้อความดังกล่าวน่าจะก่อให้ เ กิดความเข้าใจผิดและความรู้สึกในแง่ลบแก่พรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวและได้ละท้ิงหน้าท่ีราชการไปเข้าร่วมชุมนุม ประท้วงด้วย   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

ฐาน “กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว”  
ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ “พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา เกียรติศักด์ิของ

ตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว”  

ลักษณะความผิด  วินัยไม่ร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   มีองค์ประกอบความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

- ไม่รักษาชื่อเสียงของตน  
- ไม่รักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน   
- กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  

 

ประพฤติช่ัว กรณี ประพฤติตนไม่เหมาะสม  
๒๖๗. นายอําเภอ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาต่อนายกรัฐมนตรีว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี

หลายประการ   
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๒๖๘.เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัฒนาชนบท ๗ เป็นข้าราชการระดับรองหัวหน้ายืมเงินจากผู้รับเหมาหลายราย
ในจํานวนเงินท่ีสูง โดยผู้รับเหมาเหล่านั้นเป็นผู้ ซ่ึง ติดต่อรับจ้างทํางานกับส่วนราชการของตนอาจทําให้
บุคคลภายนอกเข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้อาศัยตําแหน่งหน้าท่ีเรียกเงินจากผู้รับเหมา เพ่ือผลประโยชน์บางประการอัน
เป็นการมิชอบ แม้ว่าการสอบสวนไม่ปรากฏว่าผู้นี้ได้กระทําการ โดยมิชอบแต่อย่างใด   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๖๙. นายช่างเครื่องกล ๗ ได้กล่าวถ้อยคําในลักษณะดูหม่ินศาสนาอิสลามต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็น
ชาวมุสลิมเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีท่ีนับถือศาสนาอิสลามเกิดความไม่พอใจและเกิดความแตกแยก ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ี
นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม และก่อให้เกิดความไม่พอใจของบุคคลผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยท่ัวไป
อีกด้วย  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน   
  

๒๗๐. พยาบาลเทคนิค ๔ (ชาย) ได้ข้ึนเวรดึกท่ีตึกสงฆ์ เวลาเท่ียงคืนและได้ข้ึนไปชั้น ๒ ในห้องท่ีมีพระนอน
ป่วยอยู่ ๘ รูป และมีหญิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระซ่ึงเป็นหลวงอา เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้นี้พบหญิงผู้นี้นอนอยู่จึงปลุกข้ึนมาและ
ถามว่า“มาเฝ้าใคร” หญิงผู้นี้ตอบว่า “มาเฝ้าหลวงอา” เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงชวนออกไปคุยข้างนอกห้อง แต่หญิงผู้นี้ไม่
ยอมไป จากนั้นประมาณ ๑๐-๑๕ นาที ได้เดินเข้ามาอีก และบอกว่า “นอนตรงนี้ไม่ดียุงกัด”และชวนให้ไปนั่งคุยข้าง
หลังห้องอีกแต่หญิงผู้นี้ได้ปฏิเสธ ต่อมาครั้งท่ี ๓ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้เดินมาดูคนไข้ และเดินมาหาหญิงผู้นี้และพูดว่า “ไป
นอนห้องโน้นเถอะ ยุงไม่กัด” หญิงผู้นี้จึงตอบว่า “มีสามีแล้ว” เจ้าหน้าท่ีผู้นี้พูดว่า“มีสามีแล้วก็ไม่เป็นไร คุยกันนิด



เดียวก็รู้สึก ถูกชะตาและชอบ” หญิงผู้นี้ได้ปฏิเสธว่า “ไม่ไป" แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ก็ยังไม่ละความพยายาม ได้มาเป็น ครั้ง

ท่ี ๔ และครั้งท่ี ๕ เพ่ือชวนให้หญิงผู้นี้ไปนอนอีกห้องหนึ่ง แต่หญิงผู้นี้ก็ได้ปฏิเสธเหมือนทุกครั้ง เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึง
กลับไปนั่งท่ีโต๊ะทํางาน เป็นเหตุให้หญิงผู้นี้เกิดความหวาดกลัว ครั้นต่ืนนอนเวลา ๐๕.๐๐ น. จึงเดินทางกลับบ้านท่ี
อยู่อีกจังหวัด   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๗๑. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ยื้อยุดฉุดแขนหญิงสาวซ่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสภาตําบลเพ่ือให้ลง
จากรถยนต์ซ่ึงจอดท่ีแยกบายพาสถนนสายหนึ่งแต่หญิงสาวผู้นี้ไม่ยอมลงจากรถยนต์ บังเอิญมีคนผ่านมาพบเห็นทําให้
หญิงสาวโกรธและร้องไห้ เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ขับรถยนต์นําหญิงสาวส่งถึงบ้านพักเป็นเหตุให้ญาติพ่ีน้องของหญิงสาว
โกรธและพากันไปแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ท่ีสถานีตํารวจ ต่อมาญาติพ่ีน้องได้เข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึง
ได้ไปถอนคําร้องทุกข์และไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าท่ีผู้นี้   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๗๒. นายช่างโยธา ๓ ได้พูดเสียงค่อนข้างดังซ่ึงผู้อ่ืนท่ีอยู่ในบริเวณนั้นได้ยินท่ัวกัน ว่า “พระบ้าอะไรวะ 
สร้างสวนสัตว์” ขณะท่ีเห็นเจ้าอาวาสและพระภิกษุหลายรูปกําลังทําการพัฒนาบริเวณกรงเลี้ยงสัตว์ และซ่อมสร้าง

โรงเก็บวัสดุของวัดอยู่  
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๒๗๓. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ไม่มีเงินชําระค่าอาหารซ่ึงเป็นค่าสุรา ค่าเครื่องด่ืม และค่าพวงมาลัยสําหรับ
นักร้องท่ีตนเองสั่งมาด่ืมและบริการ จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท เป็นเหตุให้เจ้าของร้านอาหารแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้
ควบคุมตัวและดําเนินคดีในความผิดฐาน “ฉ้อโกงค่าอาหาร" ต่อมาเพ่ือนร่วมงาน ได้นําเงินจํานวน ๕๐๐ บาท ไป

ชดใช้ให้เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารจึงได้ถอนคําร้องทุกข์ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจึงได้ปล่อยตัวออกจากห้องขัง   
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๒๗๔. นักกายภาพบําบัด ๗ ได้บอกญาติของผู้ป่วยซ่ึงเคยผ่าตัดสมองท่ีโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือขอทํา
กายภาพบําบัดว่าไม่ต้องนําผู้ป่วยมาตรวจท่ีโรงพยาบาลเพราะว่าอาการจะทรุด โดยเจ้าหน้าท่ีผู้นี้จะไปดูผู้ป่วยท่ีบ้าน 
และได้มีการตกลงทํากายภาพบําบัดให้แก่ผู้ป่วยรายนี้ ราคาชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท โดยมิได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของ
แพทย์แต่อย่างใด อันเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ ประกอบ
กฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อ ๑๘ ทวิ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๗๕.เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๔ ได้รับมอบเอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนในครั้งท่ี ๒ จากบังคับ
บัญชาท่ีได้สั่งการให้ไปดําเนินการแก้ไขใหม่ในช่องเงินเดือนท่ีกรอกเงินเดือนไม่ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้นอกจากแก้ไข
อัตราเงินเดือนแล้ว ยังได้แก้ไขคะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของตนซ่ึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้
ประเมินให้คะแนนไว้แล้ว โดยแก้ไขจํานวน 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  
  



๒๗๖. นายช่างตรวจสภาพรถ ๖ มีผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสถานีวิทยุโทรทัศน์มาท่ีสํานักงาน ขนส่งจังหวัด 
เพ่ือขอสัมภาษณ์ขนส่งจังหวัดและขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ เพ่ือนําออกเผยแพร่แก่
ประชาชนก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าขนส่งจังหวัดไปประชุมจังหวัด ต่อมาได้พบกับนายช่างผู้นี้จึงยืนพูดคุยกัน
เก่ียวกับการมาท าข่าวดังกล่าว และได้พูดโต้เถียงกันด้วยเสียงดัง โดยนายช่างผู้นี้ใช้คําพูดก้าวร้าวและไม่สุภาพ (มึง - 
กู) กับช่างภาพและผู้สื่อข่าวดังกล่าว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๗๗. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดิน ๕ ได้ร่วมมือกับภรรยาของตนกับพวกทําการขอรังวัด แบ่งแยกโฉนดท่ีดิน
เป็นแปลงย่อย มีจํานวนต้ังแต่สิบแปลงข้ึนไปเพ่ือจําหน่ายและจัดให้มีสาธารณูปโภค เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ย่อมรู้อยู่แล้วว่าการ
กระทําดังกล่าวมีลักษณะหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินแต่ก็ยังคงดําเนินการต่อ  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๗๘. นักพัฒนาชุมชน ๓ หลีกเลี่ยงไม่มาทําการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จนถูกศาลจังหวัดพิพากษา
ให้ลงโทษจําคุก ๓ เดือน ลดหย่อนให้ก่ึงหนึ่งเหลือ ๑ เดือน ๑๕ วัน และให้รอลงอาญาไว้มีกําหนด ๒ ปี โดยให้มีการ
คุมประพฤติต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๓ เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาการรอการลงโทษและให้
จําเลยทํากิจกรรมบริการสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๗๙. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ ได้หยิบเอกสารบันทึกข้อความเสนออธิบดีของผู้ตรวจราชการไปจาก
กรรมการสอบสวนในระหว่างท่ีกรรมการสอบสวนลุกไปจากโต๊ะท่ีใช้สอบสวนนําไปถ่ายเอกสารและนําสําเนาบันทึก
ข้อความดังกล่าว ซ่ึงเป็นเอกสารของทางราชการไปให้บุคคลภายนอก   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

  ๒๘๐. บุคลากร ๗ ว ได้ดื่มสุราแล้วฉุดกระชากลากดึงหญิงผู้ร้องให้ไปนั่งโต๊ะเพ่ือร่วมรับประทานอาหารและ
ด่ืมสุราด้วย ท้ังท่ีได้รับการปฏิเสธจากหญิงผู้ร้องแล้วถึงสองครั้งสองคราแต่ก็ยังคะยั้นคะยออีก   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๘๑. ประมงอําเภอ ได้ขอบริจาคเงินจากกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่โดยผ่านประธานกลุ่ม และได้นําเงิน
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ท่ีได้รับไปจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสําหรับติดต้ังในท่ีทําการแห่งใหม่ โดยการขอบริจาคเงิน
ดังกล่าวไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้กลุ่มสมาชิกทราบและไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทําให้มีการร้องเรียนข้ึนและ
เกิดผลเสียกับทางราชการ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
 

๒๘๒. บุคลากร ๖ เป็นผู้ประสานรับเงินท่ีขอให้ราษฎรรายหนึ่งบริจาคให้สํานักงาน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ท้ัง ๆ ท่ีราษฎรผู้นั้นไม่เต็มใจบริจาค   
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  

  

๒๘๓. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ รับฝากเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการ
ดําเนินการเพ่ือเปลี่ยน น.ส. ๓ ไว้จากราษฎร ซ่ึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก่อนเพ่ือเป็นเงินค่าธรรมเนียมตาม



ระเบียบราชการในการขอดําเนินการในโอกาสต่อไป เป็นพฤติการณ์ท่ีไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจทําให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ
ผิดและมองภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีไปในทางท่ีเสื่อมเสีย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๘๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๕ ถูกจับกุมนายตรวจสรรพสามิตตัวท่ีบ้านพัก ภายในโรงพยาบาล 
ในขณะจําหน่ายสุรากลั่นท่ีมิชอบด้วยกฎหมายให้แก่บุคคลอ่ืน โดยถูกต้ังข้อกล่าวหาจําหน่ายสุรากลั่นโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ยอมรับสารภาพและยินยอมชาระค่าเปรียบเทียบเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท คดีเสร็จเด็ดขาด

แล้ว  
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  

  

๒๘๕. นายช่างโยธา ๕ ศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจําคุก ๑ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานพกพาอาวุธปืนเข้า
ในหมู่บ้าน แต่จําเลยให้การรับสารภาพลดโทษลงเหลือจําคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท จําเลยไม่เคยต้องโทษจําคุก

มาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด ๒ ปี คดีถึงท่ีสุด   
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๒๘๖. ป้องกันจังหวัด ได้นําสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน ๕ คน พร้อมอาวุธปืนสงครามเข้าไปท่ี
โรงเรียนเพ่ือไปพบกับภรรยาของตน ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําโรงเรียนดังกล่าวด้วย จากนั้น เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําอาวุธปืน
พกออกมาตรวจสอบ พร้อมกับข้ึนลํากล้องและเล็งไปบนฝ้าเพดาน โดยไม่มีเจตนาจะไปข่มขู่ผู้ใดแต่ทําให้บุคคลอ่ืนท่ี
อยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น เกิดความกลัว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๒๘๗. ศุลการักษ์ ๓ ได้ยิงปืนบนบ้านพักข้าราชการโดยอ้างว่าเห็นงูตัวใหญ่กําลังเข้ามาทําร้ายไก่ซ่ึงเลี้ยงไว้
บริเวณด้านหลังบ้านท่ีพักอาศัยและเลื้อยข้ึนมาบนบ้านพักซ่ึงพนักงานสอบสวน ได้ทําการเปรียบเทียบปรับ ๕๐๐ 
บาท   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๘๘. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ เวลาใกล้เท่ียงวัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ได้ชัก อาวุธปืนข่มขู่
ประชาชนและนักศึกษาท่ีมาชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างบ่อบําบัดน้าเสีย   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๘๙. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ ได้ชักอาวุธปืนข่มขู่จะยิงและพูดจาดุด่าข้าราชการผู้หนึ่งต่อหน้าข้าราชการ
และราษฎรท่ีไปติดต่อราชการเนื่องจากโกรธเคืองท่ีผู้นั้นไม่ทําเรื่องขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวให้แก่ตน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ชู้สาว  
๒๙๐. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ มีความสนิทสนมกับผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นหญิง เกินกว่าบังคับ

บัญชาจะมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชากันธรรมดาทําให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ ฉันชู้สาวกัน   
โทษ ภาคทัณฑ์  

 



๒๙๑. เจ้าหน้าท่ีประชาสงเคราะห์ ๔ (หญิง) มีความสนิทสนมกันมากกับชาย ซ่ึงเป็นลูกจ้างประจํามักไปไหน
มาไหนด้วยกันในลักษณะสองต่อสอง ทําให้ภรรยาของฝ่ายชายเข้าใจว่าบุคคลท้ังสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน จึง
แสดงอาการหึงหวงด้วยการไปด่าทอเจ้าหน้าฝ่ายหญิงท่ีบ้านพักจนเป็นเหตุให้ภรรยาของฝ่ายชายกับเจ้าหน้าท่ีผู้นี้เกิด
การทะเลาะวิวาทกัน จนต้องให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจมาระงับเหตุ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๒๙๒. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ (หญิง) ได้ไปจดทะเบียนสมรสกับนายยูกิฟจีตามหลักศาสนาอิสลาม และอยู่กินฉัน
สามีภรรยาท้ังๆ ท่ียังไม่ได้เพิกถอนการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับสามีคนก่อน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน   
  

๒๙๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ ๕ ได้พาหญิงมีสามีซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง เข้าไปใน
บังกาโลว์ยามวิกาลสองต่อสองโดยมีเจตนาไปในทางชู้สาวแต่หญิงผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวไม่ยินยอม   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๒๙๔. พยาบาลวิชาชีพ ๓ (หญิง) ถูกผู้บังคับบัญชา (ชาย) ใช้กําลังปลุกปล้ําจนสําเร็จความใคร่ พยาบาลผู้นี้
รู้สึกอับอายจึงไม่แจ้งความ ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบ จึงได้มีความสัมพันธ์ ฉันชู้สาวกันเรื่อยมา
จนกระท่ังต้ังครรภ์และได้จดทะเบียนสมรสกันท้ัง ๆ ท่ีชายผู้บังคับบัญชายังไม่ได้หย่ากับภรรยาทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อบุตรท้ังสองฝ่ายเป็นอย่างมาก ต่อมาหญิงพยาบาลผู้นี้เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จึงได้จดทะเบียนหย่า
ขาดจากชายผู้บังคับบัญชาและแยกกันอยู่   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

 

๒๙๕. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ ได้ประกอบพิธีมงคลสมรสตามประเพณีกับหญิงสาวรายหนึ่ง โดยเชิญแขก
มาร่วมงานเป็นจํานวนมากแต่บ่ายเบ่ียงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ไปจดทะเบียน
สมรสกับหญิงสาวอีกรายหนึ่งและได้บอกเลิกการเป็นสามีภรรยา(นอกกฎหมาย)กับหญิงสาวคนแรก   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๙๖. เจ้าพนักงานธุรการ ๕ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงสาวรายหนึ่งจนต้ังครรภ์ ซ่ึงบิดามารดาฝ่าย
หญิงได้รับรู้โดยตลอด และขอให้จดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ไม่ยินยอม ต่อมากลับไป
แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง อันเป็นการหลอกลวงทําให้ฝ่ายหญิงได้รับความอับอายและเสียหาย
เม่ือหญิงสาวคลอดบุตรแล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ละท้ิงไม่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู ปล่อยให้ได้รับความเดือดร้อน จนต้อง
พ่ึงอํานาจศาลเพ่ือขอให้ชําระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๒๙๗. เจ้าหน้าท่ีการทูต ๖ ได้ไปนอนค้างคืนท่ีบ้านของหญิงไทยตามคําชักชวนของหญิงผู้นั้นซ่ึงรู้จักกันมา
ก่อนและผู้นี้ก็ได้กระทําการท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในทางเพศกับหญิงผู้นั้น ท้ังท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นี้เป็นผู้มีหน้าท่ีดูและ
คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  



๒๙๘. พยาบาลเทคนิค ๕ ได้คบหามีความสัมพันธ์กับภรรยาของผู้อ่ืน โดยหาโอกาสท่ีจะอยู่ด้วยกันตาม
ลําพังสองต่อสอง พาไปเท่ียวห้องอาหารด้วยกันหลายครั้ง จนสามีของหญิงผู้นี้ตามไปพบ จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน 
นอกจากนั้นยังพาไปแนะนํากับเพ่ือนว่าเป็นเด็กของตนแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าบุคคลท้ังสองมีความสัมพันธ์
ถึงข้ันได้เสียกัน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
 

๒๙๙. นายช่างโยธา ๔ ได้ทอดท้ิงไม่ดูแลเอาใจใส่ภรรยาของตนในขณะกําลังต้ังครรภ์ โดยไปมีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับหญิงอ่ืน ทําให้ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับความเดือดร้อน และเกิดความแตกแยกภายใน
ครอบครัว ท้ังยังทําร้ายร่างกายภรรยาและมารดาของภรรยาจนถูกแจ้งความดําเนินคดีแต่ได้มีการไกล่เกลี่ยข้อหาทํา
ร้ายภรรยา จึงได้ยุติการดําเนินการ สําหรับข้อหาทําร้ายมารดาภรรยา อัยการจังหวัดมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง เนื่องจาก
ขาดเจตนา   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว / จดทะเบียนซ้อน  
๓๐๐. นายช่างโยธา ๖ มีภรรยาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ได้ทอดท้ิงไปอยู่กับหญิงอ่ืนแต่ได้ส่ง

เสียค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นรายเดือน และต่อมาได้ไปขอหย่ากับภรรยาเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันท่ี
โรงพยาบาลอันเป็นสถานท่ีราชการ จนนายแพทย์ท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้นต้องเข้าห้ามปราม จึงยุติ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๓๐๑. นายช่างโยธา ๔ ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทขอนแก่น จดทะเบียนสมรสซ้อน โดยในวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๓๖ ได้จดทะเบียนสมรสกับนางกาญจนา ณ สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และ
ในวันเดียวกันได้จดทะเบียนสมรสกับนางนิภากร ณ สํานักงาน ทะเบียนอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน   
 

  ๓๐๒. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับหญิงสาวสองคนจนมีบุตรด้วยกันท้ังสองคน ท้ัง ๆ ท่ี
ตนเองมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และยังได้จดทะเบียนสมรสซ้อนกับหญิงสาวคนหนึ่ง โดยท่ียังไม่ได้จด
ทะเบียนหย่ากับภรรยาของตน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน   
  

ประพฤติช่ัว กรณี อนาจาร   
๓๐๓. อัครราชทูตท่ีปรึกษา มีพฤติกรรมลวนลามลูกจ้างท้องถ่ินและยังมีปัญหาในเรื่องการประสานงานกับ

บุคคลอ่ืน   
โทษ ภาคทัณฑ์  

  

๓๐๔. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๔ ได้เสพสุราจนมีอาการมึนเมาและกระทําอนาจารโดยการจับหน้าอกผู้หญิงคน
หนึ่งต่อหน้าธารกํานัล   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๓๐๕. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ จับแขนผู้หญิง ซ่ึงเป็นนายช่างโยธา ๓ ในสาธารณสถาน หรือต่อ
หน้าธารกํานัล เป็นเหตุให้หญิงตกใจหรือไม่พอใจ หรือเดือดร้อนรําคาญ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  



  ๓๐๖. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ได้ดื่มสุราแล้วบุกรุกเข้าไปในบ้านพักของหญิงอ่ืน ซ่ึงมิใช่ภรรยาของตนในยาม
วิกาล และลวนลามกระทําอนาจารหญิงนั้น   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
 

๓๐๗. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ได้ทําร้ายร่างกายโดยชกบริเวณชายโครง และกระทําอนาจารด้วย
การพยายามถอดกางเกงข้าราชการครูสตรีด้วยเจตนาข่มขืนกระทําชําเรา   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๓๐๘. โยธาธิการจังหวัด ได้ทําการลวนลามหญิงซ่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราว และได้กล่าววาจาเพ่ือให้หญิงลูกจ้าง
ชั่วคราวผู้นี้ยินยอมมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วย แต่หญิงผู้นี้ปฏิเสธไม่ยินยอม เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงได้ให้ลูกจ้างชั่วคราว
ออกจากงานเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๓๐๙. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ ได้พยายามปลุกปล้ําทําอนาจารภรรยาผู้ต้องขังซ่ึงได้ขอพักอาศัยท่ีบ้านพักของ
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้แต่ภรรยาผู้ต้องขังไม่ยินยอมและร้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อ่ืน   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๓๑๐. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ได้กระทําอนาจารผู้เสียหายหญิง ด้วยการใช้มือจับก้น
ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ต่อหน้าธารกํานัล(ต่อหน้าผู้อ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง) ท่ีสุดศาล
พิพากษาลงโทษจําคุก ๑ เดือน ๑๕ วัน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด ๑ ปี   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
 

  ๓๑๑. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๔ ได้ขับรถยนต์ซ่ึงหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมและจูง
แขนหญิงผู้นั้นเพ่ือจะเข้าไปในห้อง แต่หญิงสาวไม่ยอมพร้อมสะบัดมือหลุดและหนีออกไปได้ และยังพูดจาดูหม่ินหญิง
สาวลับหลัง  

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ทําร้ายร่างกาย   
๓๑๒. เจ้าพนักงานปกครอง ๖ ได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทและทําร้ายร่างกายหญิงสาวซ่ึงอยู่กินฉันสามี

ภรรยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส หญิงสาวได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ซ่ึงศาลได้มีคําพิพากษา
จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด ๑ ปี   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๓๑๓. เจ้าพนักงานธุรการ ๕ ได้ท าร้ายร่างกายภรรยาต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานหลายคนใน
สถานท่ีทํางาน เพราะภรรยามาขอแบ่งเงินเดือนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  



๓๑๔. เจ้าพนักงานปกครอง ๔ ได้กระโดดถีบเจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ถูกบริเวณใบหน้าด้านขวามือ ๑ ครั้ง จน
ตกจากเก้าอ้ีได้รับบาดเจ็บฟกช้ําเป็นรอยแดง เนื่องจากมีเรื่องบาดหมางในการปฏิบัติหน้าท่ีและเรื่องส่วนตัว 
เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ผู้นี้ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ต่อมาศาล
พิพากษาลงโทษปรับ ๕๐๐ บาท   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน 
  

๓๑๕. นักวิชาการพาณิชย์ ๗ ได้ชกต่อยทําร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา จนได้รับอันตรายแก่กาย และจิตใจ   
โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  

  

ประพฤติช่ัว กรณี บุกรุก  
๓๑๖. นักวิชาการท่ีดิน ๖ เวลาประมาณสามทุ่มได้เข้าไปในบ้านพักของผู้หญิงซ่ึงมิใช่ภรรยาโดยชอบด้วย

กฎหมายของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุผลอันสมควรเพราะว่ามีอาการเมาสุรา เม่ือได้รับแจ้งว่าให้ออก
จากบ้านก็ไม่ยอมออกจนเพ่ือนต้องเข้าไปดึงตัวออกมา และศาลได้มีคําพิพากษาลงโทษจําคุก ๖ เดือน และปรับ 
๔,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษมีกําหนด ๒ ปี และคดีถึงท่ีสุดแล้ว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๓๑๗. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญาในข้อหาบุกรุกเคหสถาน ของผู้อ่ืน 
โดยได้เหยียบอ่างน้ําในห้องน้ําซ่ึงมีผนังติดกันและชะโงกหน้าดูหญิงผู้หนึ่งขณะอยู่ในห้องน้ํา และได้ละท้ิงหน้าท่ี
ราชการติดต่อกันรวม ๑๔ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและจงใจไม่เสนอหรือจัดส่งใบลาให้ถูกต้องตามระเบียบ   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง / ทําให้เสียทรัพย์  
๓๑๘. นายแพทย์ ๖ ได้ใช้ฆ้อนเหล็กทุบรถยนต์ของผู้อ่ืน จนได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้ คิดค่าเสียหายใน

การซ่อมรถยนต์ ประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท และเม่ือผู้เสียหายได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ ต่อพนักงานสอบสวน จึงได้

พูดข่มขู่ว่าจะฆ่าผู้เสียหาย   
โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  

  

๓๑๙. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก ๓ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท  โทษจําคุก

ให้รอไว้มีกําหนด ๒ ปี ในความผิดฐานลักทรัพย์ (ปากกา ๗ ด้าม รวมราคา ๒๑๓ บาท)   
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  

  

๓๒๐. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๔ ได้ทําการลักทรัพย์ของผู้อ่ืนรวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินท้ังสิ้น จํานวน ๖๔๐ บาท 
และศาลได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๖ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท แต่โทษจําคุก ให้รอไว้มีกําหนด ๒ ปี   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

๓๒๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๖ สั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชีธนาคาร เป็นเหตุให้ถูก
ฟ้องดําเนินคดีอาญา และไม่รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามระเบียบของทางราชการ แม้ภายหลังคดีดังกล่าวจะ
ถูกถอนฟ้องไปแล้ว   

โทษ ภาคทัณฑ์  



  ๓๒๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้บอกราษฎรผู้หนึ่งว่า การท่ีจะให้ลูกเข้าทํางาน จะต้องมีค่าน้ํา
ร้อนน้ําชาให้กรรมการ โดยการท่ีราษฎรให้เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ยืมเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และบอกเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ว่า ถ้า
ลูกสาวได้ท างานจะไม่ขอรับเงินท่ียืมไปคืน ต่อมาปรากฏหว่าลูกสาวราษฎรไม่ได้เข้าทํางานจึงเขียนหนังสือร้องเรียน
เพ่ือต้องการเรียกเงินคืน   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ไม่ชําระหนี้   
๓๒๓. นักวิชาการสรรพากร ๖ ได้กู้เงินจากนางสาวเมตตา ผู้ประกอบการอยู่ในท้องท่ีเป็นเงิน จํานวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบ้ียอีก ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาท เม่ือครบกําหนดแล้วไม่ยอมชดใช้เงินท่ีกู้มา
เม่ือถูกร้องเรียนจึงได้ใช้เงินกู้คืนเพียง ๗๐,๐๐๐ บาท   

โทษ ภาคทัณฑ์  
 

๓๒๔. แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ได้ทําสัญญากู้เงินจากเจ้าหนี้ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เม่ือหนี้
ถึงกําหนดชําระได้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากบัญชีปิด 
หลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้ทวงถามให้ชําระหนี้มาโดยตลอด แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ก็ได้ ผัดผ่อนเรื่อยมา เจ้าหนี้จึงได้แจ้งความ
ร้องทุกข์ดําเนินคดีอาญา   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๓๒๕. นักวิชาการภาษี ๘ว ผิดสัญญาจะขายบ้านพร้อมท่ีดินให้แก่ผู้ร้องซ่ึงเป็นผู้ซ้ือหลายครั้ง และไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล ท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ร้องเรียน พร้อมท้ังได้จดทะเบียน
จํานองท่ีดินให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนจึงได้ถอนเรื่อง ทําให้ข้อพิพาท ระหว่างคู่สัญญาเป็นท่ียุติ   

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๓๒๖. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ ซ้ือไม้จากร้านค้าไม้ เป็นเงิน ๘๔,๑๘๓ บาท แล้วชําระเงินพียงสองครั้งเป็น
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือไม่ยอมชําระทําให้เจ้าของร้านค้าไม้มีหนังสือร้องเรียนจังหวัด จึงแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนข้ึน และเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ยอมรับว่าได้ค้างชําระค่าไม้ท่ีซ้ือจริงต่อมาเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้นําเงินท่ีค้าง
ชําระ จํานวน ๔๔,๑๘๓ บาท ไปชําระให้แก่เจ้าของร้านค้าไม้แล้ว   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๓๒๗. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้รับอนุญาตให้ไปอบรมการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ข้อมูลท่ี
จังหวัด รวม ๔ วัน และได้ยืมเงินบํารุงของสํานักงานไปเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วย แต่ไม่ได้ส่งหลักฐานการไป
อบรมเพ่ือหักล้างเงินยืมดังกล่าว เม่ือได้รับการทวงถามจากผู้บังคับบัญชาก็แจ้งว่าได้ทําหลักฐานการอบรมหายไป 
ต้องรอหลักฐานจากจังหวัดก่อนแต่จากการสอบสวนผู้นี้ยอมรับว่าไม่ได้ไปเข้ารับการอบรมตามวันดังกล่าวและไม่ได้
กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
 

ประพฤติช่ัว กรณี แจ้งความเท็จ   
๓๒๘. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ ให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัย เพ่ือช่วยเหลือบังคับบัญชาท่ี

ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เรื่อง เบิกค่าเช่าท่ีพักจากทางราชการ เป็นเท็จว่าได้ร่วมเดินทางไปราชการ
กับผู้บังคับบัญชาและเข้าพักโรงแรมด้วยกัน ท้ัง ๆ ท่ีไม่เป็นความจริง   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  



  ๓๒๙. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๕ ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในแบบคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้นายทะเบียนอําเภอออกใบรับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้หลบหนี   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๓๓๐. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้ยื่นคําขอรับรองราคาประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมีชื่อของตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดย
แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวต้ังอยู่ในเขตสุขาภิบาลซ่ึงเป็นข้อความอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ถูกดําเนิน 
คดีอาญา และศาลได้มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจําคุก ๑ ปี โทษจําคุก ให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี เสพสุรา  
๓๓๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร และช่วยงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ (รับโทรศัพท์) ได้ด่ืมสุราและมีอาการมึนเมาควบคุมสติไม่ได้ ในขณะปฏิบัติราชการ เม่ือให้ติดต่อ
โทรศัพท์ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เม่ือผู้บังคับบัญชาสอบถาม ก็เอะอะโวยวายฟังความไม่ได้   

โทษ ภาคทัณฑ์  
 

๓๓๒. เจ้าหน้าท่ีรังสีการแพทย์ ๕ นั่งเมาสุราร้องเอะอะเสียงดังอยู่บริเวณอาคารสถานีอนามัย และได้กล่าว
คําท้าทายด่าทอเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วยคําหยาบคาย และได้ขว้างหินไปถูกบานกระจกหน้าต่าง
สถานีอนามัยแตก ๑ บาน และได้จัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมแล้ว   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๓๓๓. ช่างรังวัด ๔ ได้นําเบียร์ไปนั่งด่ืมท่ีสถานีตํารวจ นอกเวลาราชการ และพูดจาเอะอะโวยวายแสดงความ
ไม่พอใจต่อการจัดระเบียบสังคมของรัฐมนตรี และตะโกนเรียก ตํารวจโดยไม่สุภาพ อีกท้ังยังท้ิงกันบุหรี่ลงบนพ้ืน
สถานีตํารวจซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการ  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๓๓๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เสพสุราแล้วนําพาหญิงพนักงานบริการจากร้านอาหารเข้าไป
หลับนอนในสํานักงานฯ และด่ืมเบียร์ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการท่ีสํานักงานฯ   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

๓๓๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๔ ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าอบรมสัมมนา แต่เสพสุราจนมึน
เมาส่งเสียงดังในห้องสัมมนารบกวนผู้เข้าสัมมนา และยังสร้างความรําคาญให้แก่ผู้มาใช้บริการของโรงแรมท่ีเป็น
สถานท่ีจัดสัมมนาด้วย   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 
  
๓๓๖. ข้าราชการครู มักด่ืมสุรามาปฏิบัติราชการบ่อยครั้งประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นครู

พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง)  
โทษ ภาคทัณฑ์  

  
 

 



ประพฤติช่ัว กรณี เล่นการพนัน   
๓๓๗. นักวิชาการมาตรฐาน ๔ เล่นการพนันบุ๊คเมท้ิง (การพนันแข่งม้ากระดาษ) และถูกเจ้าพนักงานตํารวจ

จับกุมในข้อหาเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต และศาลพิพากษาปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกรอ

ไว้ ๑ ปี   
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  

  

๓๓๘. พนักงานการเงินและบัญชี ๔ เข้าไปอยู่ในบริเวณท่ีมีการเล่นพนันไพ่คอยคู่ พนันเอาทรัพย์สินกันโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จนถูกพนักงานตํารวจจับกุมดําเนินคดี และศาลพิพากษาปรับ ๘๐๐ บาท   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน  
  

๓๓๙. เจ้าพนักงานปกครอง ๕ และเจ้าพนักงานปกครอง ๖ ว ได้ร่วมกับบุคคลอ่ืนอีก ๒ คน ลักลอบเล่นการ
พนันไฟรัมม่ีเอาทรัพย์สินกัน เพ่ือเป็นค่าน้ําด่ืมในการจัดสถานท่ีสําหรับต้อนรับนายอําเภอท่ีจะเดินทางมารับตําแหน่ง
ใหม่ โดยลักลอบเล่นกันในห้องวิทยุสื่อสาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการและในวันเวลาราชการ   

โทษ ลดข้ันเงินเดือนคนละ ๑ ข้ัน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ปลอมลายมือชื่อ  
๓๔๐. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้ยืมเงินจากสํานักงาน เพ่ือจัดโครงการฯ เม่ือเสร็จการอบรม

แล้วเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพ่ือล้างหนี้ เงินยืมโดยได้ปลอมลายมือชื่อผู้เก่ียวข้องกับการอบรมใน
เอกสารและไม่เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา แต่ต่อมาเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้แก้ไขเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และตัดรายการท่ีเบิก
ไม่ได้ออกไป เม่ือมีเงินเหลือได้นําส่งคืนเป็นเงินสดพร้อมกับเอกสารท่ีแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแล้ว  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

๓๔๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขียนลายมือเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ลงในบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างและบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินบํารุง เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างรวมจํานวน 
๒๓ ครั้ง โดยมีการจัดซ้ือจัดจ้างจริงตามท่ีขออนุมัติ   

โทษ ลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
  

ประพฤติช่ัว กรณี ทําเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม  
๓๔๒. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด ใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และถูกมหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา   
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  

  

๓๔๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๕ ได้เป็นผู้รับคําขอเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส.๓ ก. จากราษฎรผู้ขอจํานวน ๖ 
รายแล้ว แต่มิได้ดําเนินการใด ๆ ให้แก่ผู้ขอ ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานถึง ๒ ปี จนกระท่ังมีการร้องเรียนเกิดข้ึนจึงได้
ดําเนินการให้แก่ผู้ขอโดยได้ทําการขูดลบตกเติมวันท่ีท่ีมีการรับ ในคําขอ (ท.ด.๙) ในใบนัดทําการรังวัด (ท.ด.๒ ก.) 
และแก้ไขวันท่ีท่ีนายอําเภอสั่งการให้มีวันท่ี ใกล้เคียงกับวันท่ีมีการร้องเรียน เพ่ือให้ตนเองไม่ต้องรับผิด   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  
  

 



ฐาน “กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว อย่างร้ายแรง”  
ข้อ ๒๓ วรรคสอง กําหนดให้ “การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  

ลักษณะความผิด  วินัยร้ายแรง   
องค์ประกอบความผิด   มีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

- ได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่ ได้กระทําโดยประมาทหรือ 

เป็นความผิดลหุโทษ   
- เป็นการกระทําหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

อย่างร้ายแรง  
 

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี ทําเอกสารเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร / ใช้เอกสารปลอม  
๓๔๔. วิศวกรเครื่องกล ๖ ได้นําใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของผู้อ่ืน เพ่ือใช้ประกอบในการขอ

ประเมินตําแหน่งวิศวกร เครื่องกล ๗ วช  ซ่ึงทาง ก.ว. ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าเป็นเลขทะเบียนของบุคคลอ่ืน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้ให้ถ้อยคํายอมรับว่าเป็นผู้ใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)ปลอม ในการขอ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับจริง   

โทษ ปลดออก  
 

  ๓๔๕. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว ทําการปลอมบัตรติดรถยนต์เข้าทําเนียบรัฐบาลอันเป็น
เอกสารราชการสืบเนื่องจากการจับกุมและตรวจค้นบ้านพักพบบัตรติดรถยนต์ท่ีได้กระทําการปลอมดังกล่าว ซ่ึงยังไม่
กรอกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จํานวน ๓ ใบ และท่ีได้กรอกหมายเลขทะเบียนรถยนต์แล้วติดอยู่กับกระจกหน้า
รถยนต์ รวม ๓ คัน   

โทษ ปลดออก  
 

๓๔๖. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๕ ร่วมกับบุคคลภายนอกทําการปลอมแปลงสัญญาขายฝาก และโฉนดท่ีดิน 
จํานวน ๓ ฉบับ แล้วนําไปหลอกลวงขายฝากแก่ราษฎร   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๔๗. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๔ ได้ขอสมุดคู่ฝากเงินธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนไปจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านโดยอ้างว่าจะนําไปตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนําไปปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านผู้
มีอํานาจถอนเงิน เพ่ือมอบอํานาจให้ตนถอนเงิน และได้ถอนเงิน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน๕๖,๐๐๐ บาท นําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน และยังได้นําสมุดคู่ฝากเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน อีกจํานวน ๑๙ ราย 
แล้วปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากถอนเงินไปรวมเป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท นําไปใช้จ่ายส่วนตัวจนหมด   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๔๘. ช่างรังวัด ๓ นําแบบพิมพ์โฉนดท่ีดิน ซ่ึงสูญหายไปจากศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินไป
ดําเนินการปลอมแปลงเป็นโฉนดท่ีดิน และได้ทําการหลอกลวงขายให้แก่ราษฎร ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  



ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี เก่ียวกับการเงิน  
๓๔๙. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ ได้รับแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน ได้รับเงินเป็นเช็คธนาคาร 

จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากราษฎรเพ่ือให้ช่วยตรวจสอบเรื่องการออกโฉนดท่ีดินและช่วยเหลือให้สามารถซ้ือขายได้ 

แต่ราษฎรอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาเพ่ือตอบแทนการดําเนินการตรวจค้นและติดตามเรื่องราวการออกโฉนดท่ีดิน 
รวม ๓ แปลง   

โทษ ปลดออก  
  

๓๕๐. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จํานวน ๓๔,๙๐๐ บาท จาก
กรรมการหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเวลา ๑ ปีเศษ เป็นเหตุให้ครัวเรือนยากจนขาดโอกาสได้กู้ยืมไปประกอบ
อาชีพเพ่ือขยายผลโครงการ   

โทษ ปลดออก  
  

๓๕๑. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานแรงงาน ๘ ได้รับเงินจํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทจัดหางานเพ่ือนําไปคืน
คนหางานจํานวน ๑๕ คน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่เม่ือรับเงินแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ก็ไม่รีบดําเนินการจ่ายเงินคืนแก่
คนหางานในทันที กลับเพิกเฉยเก็บเงินไว้กับตนเองนานเกือบ ๑๐ เดือน จึงสามารถคืนเงินให้คนหางานได้ครบถ้วน   

โทษ ปลดออก  
  

๓๕๒. นายช่างรังวัด ๔ ได้รายงานการรังวัดเพ่ือขอเบิกค่ามัดจํารังวัดตามแบบ ร.ว. ๓ มากกว่าวันท่ีทําการ
รังวัดจริง และได้เบิกซํ้าซ้อนกันถึงจํานวน ๔ ราย   

โทษ ปลดออก  
  

๓๕๓. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ มิได้มีหน้าท่ีราชการใดท่ีสํานักงานท่ีดินทําการช่วยเหลือ ชี้แนะ และดําเนินการยื่น
เรื่องราวการจดทะเบียนขายท่ีดิน ซ่ึงผู้ซ้ือผู้ขายตกลงซ้ือขายกันในราคา ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทแต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้แจ้ง
ราคาซ้ือขายไปเพียง ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้เสีย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและอากร ๑๐๔,๖๙๕ บาท โดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนในการนี้เป็นเงิน ส่วนท่ีเหลือประมาณ ๑,๔๙๕,๓๐๕ บาท   

โทษ ไล่ออก  
 

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี ลักทรัพย์ / ฉ้อโกง  
๓๕๔. พนักงานจ้างตามภารกิจถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมเนื่องจากกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นการ

กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
โทษ ไล่ออก  

  

๓๕๕. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ ได้เรียกเงินจากผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินโฉนดรายหนึ่งเป็นเงิน 
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท โดยหลอกลวงว่าจะทําการช่วยเหลือ กันเนื้อท่ีในการประเมินราคาให้ผู้ขอเสียค่าธรรมเนียม

และภาษีน้อยลงกว่าท่ีควรจะเสีย แม้ข้อเท็จจริงจะมิได้กระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือประเมินราคาให้ผู้ขอได้
ประโยชน์ท่ีมิควรได้จากการเสียค่าธรรมเนียมภาษีน้อยลง และยังไม่ได้เงินตามท่ีเรียกร้องก็ตาม ก็เป็นความผิดแล้ว  

โทษ ปลดออก  
  



๓๕๖. นักทัณฑวิทยา ๗ ได้แอบอ้างกับผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งว่า ได้ช่วยติดต่อเรื่องราวเก่ียวกับคดีและจัดการ
เก่ียวกับงานศพสามีผู้ต้องขังหญิงผู้นี้ ซ่ึงประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตท้ังท่ีไม่เป็นความจริงเพ่ือให้ผู้ต้องขังหญิงผู้นี้
หลงเชื่อและลงชื่อในใบถอนเงินจากบัญชี แล้วตนเองได้นําไปเบิกเงินจากธนาคาร รวม ๓ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ 

บาท และได้เบียดบังเงินบางส่วนท่ีเบิกมาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ   
โทษ ปลดออก  

  

๓๕๗. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๓ ได้เรียกและรับเงินรวม ๒ ครั้ง เป็นเงินจํานวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท จากญาติ

ของตนเองและเป็นพ่ีของจําเลยคดีอาญาของศาล โดยอ้างว่าเพ่ือนําไปจ้างทนายความและวิ่งเต้นคดีช่วยเหลือจําเลย
ดังกล่าวไม่ให้ต้องรับโทษจําคุก   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๕๘. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๓ ได้เรียกร้องเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากบิดาของผู้ต้องหาในคดีอาญา 

โดยอ้างว่าจะนําเงินจํานวนดังกล่าวไปเป็นการตอบแทนเพ่ือจูงใจให้ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนดําเนินการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาดังกล่าว ในทางท่ีเป็นคุณช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องรับโทษจําคุก  ในการนี้ได้รับเงินมัดจํา
ล่วงหน้า จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๕๙ นักวิชาการศึกษา ๖ ได้เรียกและรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่ง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท โดย

อ้างว่าสามารถฝากเด็กเข้าเรียนชั้น ม.๔ ของโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้ฝากเด็กต่อทางโรงเรียน
แต่อย่างใด  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๖๐. เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ได้หลอกลวงราษฎร จํานวน ๖ ราย ว่าจะหาคนเข้าทํางานรับราชการโดยต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการวิ่งเต้นและค่าตอนแทน ซ่ึงราษฎรท้ัง ๖ รายหลงเชื่อและได้จ่ายเงิน รายแรกจ่ายเงินจํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือจ่ายเงินจํานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๖๑. ข้าราชการครู ตําแหน่งครูวิทยฐานะชํานาญการ ได้หลอก นาย ไก่ (นามสมุติ ) ว่าจะช่วยเหลือให้นาย 
ไก่ ได้บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งครู โดยให้นาย ไก่ โอนเงินเข้าบัญชีนายเป็ด(นามสมุติ) รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําในลักษณะหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์ให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินจากบุคคลอ่ืน
โดยมิชอบก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน ซ่ึงผลของการกระทําย่อมกระทบต่อความรู้สึกของสังคม วิญญูชนท่ัวไป 
พฤติการณ์เป็นการกระทําการณ์หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเท่ียงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนและไม่รักษาชื่อเสียงของตน เป็นการกระทําอันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๖๒. พนักงานธุรการชํานาญการ ถูกคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เป็นเวลา ๔ ปี ฐานฉ้อโกง กรณีมี
พฤติกรรมเรียก หรือรับเงินโดยหลอกลวงชักจูงผู้สอบแข่งขันเพ่ือช่วยเหลือให้สอบได้ในหน่วยงานท่ีตนเองไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวข้อง และการกระทําของผู้ถูกกล่าวหามีเจตนากระทําผิดต่อเนื่องไม่มีการสํานึกผิดในลักษณะเช่นนี้อีกหลายคดี 



เป็นเรื่องร้ายแรงทําให้เสื่อเสียเกียรติศักด์ิ ต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๖๓. พนักงานธุรการชํานาญการ ถูกคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เป็นเวลา ๔ ปี ฐานฉ้อโกงกรณีมี
พฤติกรรมเรียก หรือรับเงินโดยหลอกลวงชักจูงผู้สอบแข่งขันเพ่ือช่วยเหลือให้สอบได้ในหน่วยงานท่ีตนเองไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวข้อง และการกระทําของผู้ถูกกล่าวหามีเจตนากระทําผิดต่อเนื่องไม่มีการสํานึกผิดในลักษณะเช่นนี้อีกหลายคดี 
เป็นเรื่องร้ายแรงทําให้เสื่อเสียเกียรติศักด์ิต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๖๔. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลระดับ ๕ ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกง, 
ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม” 

เป็นความผิดทางวินัยกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษไล่ออก แต่ข้าราชการคน
ดังกล่าวได้รับราชการมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยดีมาตลอด ไม่เคยถูกดําเนินการทางวินัย และ
ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดหย่อนผ่อนโทษ  

โทษ ปลดออก  
 

  ๓๖๕. นักจัดการท่ัวไปปฏิบัติการ ซ่ึงถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้ลักเช็คธนาคารออมสินของ อบจ. ท่ีตนสังกัด ไปเบิกเงินจากธนาคารเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๑๕๕,๓๔๒.๐๙ บาท โดย
เขียนใบสั่งจ่ายและลงลายมือชื่อไม่ถูกต้องยื่นขอเบิกจ่ายเงินและรับเงินตามเช็คโดยไม่มีอํานาจหรือได้มีเหตุอันอ้างได้
ตามกฎหมาย แม้ภายหลังบุคคลดังกล่าวได้นําเงินท่ีเบิกไปมาส่งคืนองค์การบริหารส่วนตําบลจนครบถ้วนพร้อม
ดอกเบ้ีย ก็ไม่เป็นเหตุลบล้างการกระทําผิดวินัยท่ีได้กระทําจนสําเร็จแล้วได้ เป็นการใช้เช็คท่ีมีการปลอมแปลงข้ึนขอ
เบิกจ่ายเงินและได้เงินไปจากธนาคาร เป็นการกระทําผิดทางวินัย ฐานเป็นข้าราชการไม่รักษาชื่อเสียงของตน และ
รักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสียเป็นการกระทําอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง   

โทษ ไล่ออก  
  

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี นําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
๓๖๖. พนักงานจ้างตามภารกิจ นําหกรถสิบล้อขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบไปกระทําการทุจริตโดยนําไปขนไม้หวงห้ามผิดกฎหมายจนถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดตาม พ.ร.บ. ป่า
ไม้เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายและยังความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงานเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
 

๓๖๗. พนักงานส่วนตําบล น ารถยนต์ส่วนกลางของ อบจ. ไปใช้ในลักษณะส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
นําไปให้บุคคลภายนอกยืมใช้จนเป็นสาเหตุทําให้รถคันดังกล่าวสูญหาย ทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

โทษ ปลดออก  
  



ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี เบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ   
๓๖๘. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ขณะท่ีกําลังย้ายเข้าพักอาศัยในบ้านหลังท่ี

เช่า บิดาได้ถึงแก่กรรม เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงคืนบ้านเช่าและกลับไปพักอาศัยอยู่ท่ีบ้านมารดาเพ่ือดูแลมารดา และได้พัก
อาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ได้นําหลักฐานการเช่าบ้านท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวแล้วนั้น ไปใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทาง
ราชการตลอดมา โดยท่ีมิได้เข้าพักอาศัยอยู่จริง รวม ๕ ปี ๓ เดือน เป็นเงินท้ังสิ้น ๘๙,๗๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการครบถ้วน เม่ือทราบว่าไม่มีสิทธิเบิกแล้ว   

โทษ ปลดออก  
  

๓๖๙. เจ้าพนักงานปกครอง ๗ ได้ตกลงเช่าบ้านราษฎรเพ่ือใช้เป็นท่ีพักอาศัยในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
รวม ๖ เดือน ๑๕ วัน โดยจ่ายค่าเช่าบ้านดังกล่าวให้ผู้ให้เช่าเป็นเงินเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท แต่ได้ทําเรื่องขอเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการเป็นเงินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเกินอีกเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท ได้เอาไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว   

โทษ ปลดออก  
  

๓๗๐. พยาบาลเทคนิค ๕ ได้จดทะเบียนสมรสกับชายคนหนึ่ง โดยเชื่อได้ว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นสามีภริยากัน
จริง แต่เป็นการจดทะเบียนสมรสเพ่ือให้ฝ่ายชายสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของคู่สมรส เพราะฝ่ายชาย
ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง มีการฟอกไตต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อีกท้ังในวันจดทะเบียนสมรสพยาบาลคนดังกล่าว
ยังได้ค่าตอบแทน ๕๐,๐๐๐ บาท และอีก ๕๐,๐๐๐ บาท หลังจดทะเบียนสมรส   

โทษ ปลดออก  
  

๓๗๑. เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ ๒ ได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง มารดา และบุตรโดยนํา
ใบเสร็จรับเงินปลอม ซ่ึงพ่ีสาวของตนเองออกให้จํานวน ๑๐ ฉบับ มาเบิกเงินจากทางราชการ เป็นเงินจํานวน 
๔๗,๔๕๐ บาท เพ่ือนําเงินท่ีได้หักกลบลบหนี้ ซ่ึงพ่ีสาวเป็นหนี้ตนเองอยู่จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท   

โทษ ไล่ออก  
  

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี ทุจริตในการสอบ  
๓๗๒. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๔ น าเอกสารอันมีข้อความเก่ียวกับคําตอบของข้อสอบ วิชาความรู้8วาม

สามารถท่ัวไป เข้าไปในห้องสอบในการสอบคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน ธุรการ ๕ แต่ถูกจับได้เสียก่อน 
อันเป็นการพยายามทุจริตในการสอบ   

โทษ ปลดออก  
  

๓๗๓. เจ้าหน้าท่ีสรรพากร ๔ ขณะสอบคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเลื่อนให้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ เจ้าหน้าท่ีคุม
สอบพบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้นํากระดาษ ขนาดเล็กเข้าไปในห้องสอบ เจ้าหน้าท่ีคุมสอบจึงยึดกระดาษดังกล่าวไว้ แต่ผู้เข้า
สอบได้แย่งกระดาษดังกล่าวคือจากมือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ แล้วนําไปท้ิงในโถส้วม จึงเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้นํากระดาษ 
แผ่นดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ มากกว่าท่ีจะเอ้ือมมือไปหยิบจากโต๊ะกรรมการคุมสอบตามท่ีกล่าวอ้าง และการนําไป
ท้ิงในโถส้วมก็เป็นการทําลายพยานหลักฐานเพ่ือปกปิดความผิดของตน  จึงมีเหตุน่าเชื่อว่าได้กระทําการทุจริตในการ
สอบจริง   

โทษ ปลดออก  
 



ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี ยาเสพติด  
๓๗๔. นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมพร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ 

เฮโรอีน) จํานวน ๑ หลอด และศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๒ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จําเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ก่ึงหนึ่ง คงจําคุก ๑ ปี ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอ

การลงโทษไว้ ๒ ปี และคดีถึงท่ีสุดแล้ว ซ่ึงข้าราชการ ผู้นี้รับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ตนได้
กระทําความผิดจริงตามท่ีกล่าวหา   

โทษ ปลดออก  
  

๓๗๕. เจ้าพนักงานการเกษตร ๕ ถูกเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ได้เข้าทําการ
จับกุม เนื่องจากมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จํานวนประมาณ ๒๐,๐๐ เม็ดไว้ในความครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้ค้ายาเสพติด มาเป็น เวลานาน
แล้ว  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๗๖. เจ้าหน้าท่ีปกครอง ๓ ถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมตัวดําเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติด ให้โทษ
ประเภท ๑ (ยาบ้า) จํานวน ๘ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้มีหนังสือรับสารภาพต่อ
ผู้บังคับบัญชา   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๗๗. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๒ ได้เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยวิธีสูบเข้าร่างกาย และมี
ยาเสพติดดังกล่าวอีก ๒ เม็ด น้ําหนัก ๐.๑๘ กรัม ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมได้
พร้อมยาบ้าดังกล่าว และไฟแช็ค ๑ อัน หลอดกระดาษสําหรับเสพยาบ้า ๑ หลอด  และกระดาษฟรอยด์ ๑ แผ่น ซ่ึง
เป็นอุปกรณ์ในการเสพ และศาลมีคําพิพากษาให้จําคุก ๙ เดือน ปรับ ๑๒,๕๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มี
กําหนด ๒ ปี   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๗๘. พนักงานส่วนตําบลแห่งหนึ่งได้มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย อันเป็น
ความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ และศาลอุทัยธานีมีคําพิพากษา ให้จําคุก ๔ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษ

จําคุกให้รอลงอาญาไว้ ๒ ปี ซ่ึงพฤติการณ์เป็นการกระทําผิดเก่ียวข้องกับยาเสพติด อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยไม่รักษาศักด์ิศรีของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๗๙. พนักงานจ้างตามภารกิจถูกจับกุมและถูกต้ังข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลางยาบ้าจํานวน ๗๑๒ เม็ด และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
 



๓๘๐. พนักงานจ้าง ถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (แมทแอมเฟตา
มีน) และตรวจพบปัสสาวะสีม่วง เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อีกท้ังพบว่ามีประวัติถูกดําเนินคดีอาญาในปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ในฐานเสพและมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง  

โทษ ไล่ออก  
 

๓๘๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ถูกศาลจังหวัดนครปฐมได้พิพากษาลงโทษจําคุก ๑ ปี และปรับ ๕๐,๐๐๐ 

บาท โทษจําคุกให้รอลงอาญามีกําหนด ๒ ปีอันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
โทษ ไล่ออก  

  

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี ชู้สาว  
๓๘๒. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนายสุริยันฯ โดยไปเช่าพักนอนด้วยกันท่ีโรงแรม ท้ังท่ี

แต่ละฝ่ายก็มีสามีและภรรยาตามกฎหมายอยู่แล้ว หลังจากนั้นยังติดต่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอีกหลายครั้ง   
โทษ ปลดออก  

  

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี พยายามข่มขืน/ข่มขืน   
๓๘๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ ได้ใช้กําลังปลุกปล้ําเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน ๒ ซ่ึงมิใช่เป็น

ภรรยาของตน จนผู้เสียหายมีรอยฟกซํ้าหลายแห่ง จากพฤติการณ์รับฟังได้ว่าเป็นการพยายามข่มขืนกระทําชําเราทํา
ให้ผู้ถูกกระทําเกิดความอับอาย ประกอบกับเรื่องนี้พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีต่อศาล ฐานพยายามข่มขืนกระทํา
ชําเราผู้อ่ืน ซ่ึงมิใช่เป็นภรรยาของตน  

โทษ ปลดออก  
  

๓๘๔. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ๖ ได้ใช้กําลังปลุกปล้ําหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีบ้านพัก ท้ังๆท่ี
เจ้าหน้าท่ีผู้นี้มีภรรยาและบุตรอยู่แล้ว แต่ได้สร้างหลักฐานเท็จโดยการจดทะเบียนสมรสซ้อนและทอดท้ิงครอบครัว
โดยไม่มีความรับผิดชอบ   

โทษ ปลดออก  
  

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี กระทําอนาจาร   
๓๘๕. พนักงานคุมประพฤติ ๔ ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งผู้ร่วมงานหญิงท่ีอีกจังหวัด ในระหว่างเดินทางเวลา

ประมาณสี่ทุ่ม เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้เลี้ยวรถกลับไม่ยอมเดินทางต่อผู้ร่วมงานหญิงจึงดึงกุญแจรถยนต์ออกและเปิดประตู
กระโดดออกจากรถจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้เข้ามาจับข้อมือ ท้ังสองข้างของผู้ร่วมงานหญิงไว้พร้อมกับกดให้
นอนลงบนพ้ืน จากนั้นได้ใช้ปากจูบบริเวณต้นคอของหญิงผู้ร่วมงาน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมงานหญิงได้ร้องให้คนช่วยและได้ใช้
ปากกัดมือของเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ปิดปากและจมูกของตน จนสามารถหลบหนีออกจากท่ีเกิดเหตุได้   

โทษ ปลดออก  
  

๓๘๖. เจ้าหน้าท่ีรังสีการแพทย์ ๔ ทําการตรวจอุลต้าซาวด์ให้แก่ผู้ป่วยหญิงเกินกว่าท่ีจะต้องกระทําในการ
ตรวจตามคําสั่งแพทย์ โดยรู้อยู่แล้วว่าการตรวจท่ีถูกต้องทําอย่างไร แต่กลับอาศัยโอกาสจากการท่ีตนเองมีหน้าท่ีทํา
การตรวจอุลตร้าซาวด์ให้แก่ผู้ป่วยโดยกระทําการล่วงเกินและอนาจารผู้ป่วย ด้วยการจับอวัยวะเพศของผู้ป่วยดันข้ึน 
ในขณะท่ีให้ยืนและไม่มีสิ่งปกปิด อีกท้ังได้ใช้นิ้วสอดใส่ไปในอวัยวะเพศของผู้ป่วยโดยอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการตรวจอุลตร้าซาวด์ทําให้ผู้ป่วยซ่ึงไม่ทราบต้องยินยอมให้กระทําดังกล่าว  

โทษ ปลดออก  



 ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณี การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก  
๓๘๗. เจ้าพนักงานธุรการ ๓ ได้ออกเช็คธนาคารสงจ่ายเงินจํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ยืม

ให้แก่เจ้าหนี้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ มีความผิด ให้จําคุก ๑ ปี รับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ ให้ก่ึงหนึ่ง คงจําคุก ๖ เดือน   

โทษ ปลดออก  
 

๓๘๘. นักประชาสงเคราะห์ ๖ ถูกฟ้องต่อศาลฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จซ่ึงศาลได้พิพากษาให้ลงโทษ
จําคุกกระทงละ ๒ ปี รวมจําคุก ๔ ปี และศาลฎีกา ไม่รับฎีกา   

โทษ ปลดออก  
  

๓๘๙. เจ้าหน้าท่ีสรรพากร ๓ ต้องหาว่ากระทําผิดอาญาในข้อหาร่วมกันมีไว้เพ่ือน-ออกใช้ ซ่ึงธนบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๗ และ มาตรา ๘๓ และได้รับโทษจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก   

โทษ ปลดออก  
 

  ๓๙๐. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ ถูกจับกุมตัวในข้อหาร่วมกัน ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ในระหว่างถูกจับกุม
ตัว เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมา ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติ ศาลได้มีคําพิพากษาให้ลงโทษประหาร
ชีวิตและได้ถูกส่งตัวเข้าคุมขังอยู่ท่ีเรือนจําโดยมิได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว(ไม่ได้รับการประกันตัว) และต่อมา
ได้มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ประหารชีวิต แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา การพระราชทานอภัย
โทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลดโทษ ตามมาตรา ๘ (๑) ก. ลดโทษเป็นจําคุกตลอดชีวิต   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๙๑. นายช่างเหมืองแร่ ๓ ได้ร่วมกับพวกหลอกลวงราษฎรรายหนึ่งให้ร่วมลงทุนและทํากิจการกับบริษัทซ่ึง
ไม่มีอยู่จริง เป็นจํานวนเงิน ๖๒๗,๘๐๐ บาท จึงถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาฐานฉ้อโกงศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

พิพากษาให้จําคุก ๒ ปี คําพิพากษาถึงท่ีสุด   
โทษ ไล่ออก  

  

๓๙๒ นายอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) ได้ใช้อาวุธปืนยิงราษฎรถึงแก่ความตาย และศาลฎีกา ได้มีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นี้กระทําความผิดอาญาข้อหาฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา พิพากษา ให้จําคุก ๑๕ ปี   

โทษ ไล่ออก  
  

๓๙๓. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ๓ ลักลอบนํากัญชาแห้งน้ําหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม เข้าไปให้ผู้ต้องขังภายใน
เรือนจํา ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้จําคุก ๔ เดือน และคดีถึงท่ีสุด  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๙๔. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๓ กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จําคุก ๒๐ ปี ฐานข่มขืนกระทําชําเราหญิงอ่ืน โดยร่วมกับผู้อ่ืนอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง   

โทษ ไล่ออก  
  



๓๙๕. เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๔ ได้รับเงิน จํานวน ๓๐๐ บาท จากราษฎรรวม ๖ คน ซ่ึงยื่นคําขอรับโอนมรดกท่ีดิน 
พร้อมกับแนบเงินจํานวนดังกล่าวมาด้วย เจ้าหน้าท่ีผู้นี้เป็นผู้รับเรื่องและได้ให้ผู้รับโอนมรดกลงลายมือชื่อไว้ในแบบ
พิมพ์และมิได้ดําเนินการต่อไปแต่อย่างใด แม้ผู้ขอรับโอนมรดกจะได้ไปติดตามเรื่องอีกหลายครั้ง ภายหลังจากท่ีมีการ
ร้องเรียนแล้วจึงนําเรื่องลงรับคําขอโอนมรดกลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวเรื่องไว้เพ่ือเรียกร้องผล  

โทษ ปลดออก  
  

๓๙๖. พยาบาลเทคนิค ๓ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้ให้น้ําเกลือท่ีแขนแก่หญิงซ่ึงได้มาคลอดบุตร แต่พยาบาลผู้นี้ได้ฉีด
สารมอร์ฟีนเข้าถุงน้ําเกลือ โดยมีเจตนาฆ่า ทําให้หญิงผู้ป่วยคนนี้มีอาการชักกระตุก มือและเท้าเขียว แต่แพทย์ได้นํา
ตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพ่ือรักษาได้ทันท่วงที จนพ้นขีดอันตราย สาเหตุมาจากเจ้าหน้าท่ีผู้นี้มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับ
สามีหญิงผู้ป่วยคนนี้   

โทษ ไล่ออก   
 

๓๙๗. พนักงานจ้างท่ัวไป ได้กระทําความผิดอาญาร่วมกับผู้อ่ืน ฐานมีไม้หวงห้ามยังไม้ได้แปรรูปไว้ใน
ครอบครองและฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานอันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําความผิดอาญาโดยมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  

โทษ ไล่ออก  
  

๓๙๘. เจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุขชุมชน ๓ ได้ขอยืมรถจักรยานยานยนต์ของผู้ อ่ืนไปใช้งาน แต่กลับนํา
รถจักรกยานยนต์ไปคํ้าประกันเงินกู้ส่วนตัว โดยเจ้าของรถไม่ยินยอม นอกจากนั้นยังได้ทําการแก้ไขข้อความในสัญญา
กู้ ซ่ึงตนได้กู้เงินจากผู้อ่ืน ล้วงกระเป๋าเงินผู้อ่ืนและละท้ิงหน้าท่ีราชการ  

โทษ ปลดออก  
  

๓๙๙. เจ้าหน้าท่ีการเกษตร ๒ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ได้งัดถอดบานเกล็ดหน้าต่างห้องเก็บยาปราบ
ศัตรูพืชของศูนย์วิจัยฯ แล้วลักลอบเอายาปราบศัตรูพืชไปจํานวน ๒ กล่อง แต่กระทําการไม่สําเร็จ เนื่องจากยามของ
ศูนย์ตรวจพบเสียก่อน เจ้าหน้าท่ีผู้นี้จึงถูกแจ้งความดําเนินคดีอาญาและศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําคุก  

โทษ ไล่ออก  
  

๔๐๐. เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด ๓ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมดําเนิน
คดีอาญาในข้อหาร่วมกับพวกมีแสตมป์สุราปลอม และมีเครื่องมือสําหรับปลอมแปลงแสตมป์รัฐบาลไว้ในครอบครอง 
ต่อมาศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจําคุก ๕ เดือน  

โทษ ไล่ออก  
  

๔๐๑. พนักงานส่วนตําบลแห่งหนึ่ง หลอกลวงบุคคลอ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความ
จริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง โดยร่วมกับพวกอีกสองคน แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าสามารถซ้ือหุ้นท่ีซ้ือขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีประกาศขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันเป็นเท็จ ซ่ึง
การหลอกลวงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายท้ังสามหลงเชื่อส่งมอบเงินให้หลายครั้ง ต่างกรรมกัน และศาลมีคําพิพากษา จน
ได้รับโทษจําคุก ๑๐ ปี             

โทษ ไล่ออก  
   

 



ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  
  ข้อ ๒๔ กําหนดให้ วรรคหนึ่ง “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดและดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  

วรรคท้าย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น
กระทําผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ”  
 

๔๐๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดินอําเภอ มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในสํานักงานฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบคําสั่งของทางราชการ เม่ือพบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ๓ ผู้ใต้บังคับบัญชายอมให้ลูกจ้างชั่วคราว(คนงานรังวัด) 
เข้าช่วยปฏิบัติงานด้านทะเบียน แต่ก็ไม่ห้ามปราม ปล่อยให้เกิดกรณีดังกล่าวต่อไป ซ่ึงเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามคําสั่ง
กรมท่ีดินท่ีห้ามมิให้คนงานรังวัดเข้าไปเก่ียวข้องในสถานท่ีปฏิบัติราชการโดยเด็ดขาด  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๔๐๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดิน ๖ เม่ือครั้งดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีดินอําเภอพบว่าเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชี ๔ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสํานักงานฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ กลับไม่ควบคุมดูแลปล่อยปละผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระทํา
ผิดระเบียบการเก็บรักษาเงินต่อไปอีก  

โทษ ภาคทัณฑ์  
  

๔๐๔. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ๗ ขณะดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้
ทราบถึงพฤติการณ์ของเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๔ ซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา กระทําการเบียดบังยักยอกเงิน
ฝากท่ีญาติของเด็กและเยาวชนนํามาฝากไว้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่กลับเพิกเฉยไม่ได้ดําเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว เพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น ท้ังมิได้โยกย้ายให้ไปทําหน้าท่ีอ่ืน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมี
โอกาสเบียดบังเงินฝากของเด็ก และเยาวชนอีกจนมีผู้ร้องเรียน   

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน   
  

๔๐๕. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๖ มีหน้าท่ีควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท้ังหมด ของ
ศูนย์บริการโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า แต่กลับปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๓ ของศูนย์ฯ ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการในเรื่องการรับเงินค่าขายแบบก่อสร้าง แต่ไม่นําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเม่ือทราบ
เหตุการณ์ครั้งนี้ในภายหลัง กลับละเลยไม่รายงานหรือดําเนินการ ทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้  

โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก 
  
  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
 

“ วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามท่ีทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติท่ีบัญญัติไว้เป็น

กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองท่ีแต่ละคนจะต้องบัญญัติข้ึนสําหรับ
ควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างม่ันคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐานหรือ
การต้ังสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยท่ีเป็นบทบัญญัติ ท้ัง
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะเก้ือกูลให้การถือการใช้วินัยท่ีเป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผลเท่ียงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเป่ียมตาม
เจตนารมณ์ สําคัญท่ีวินัยในตนเองนี้จะต้องบังเกิดข้ึนจากการท่ีได้ยั้งคิดแล้ว ได้ใช้สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด 
พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลท่ีแน่แท้ และเม่ือเป็นวินัยท่ีกลั่นกรองข้ึน
จากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบ ก็ย่อมจะทําให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักด์ิสิทธิ์ คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติให้
พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสียท้ังปวงได้ ท้ังทางกายทางใจ พาให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วย ศักด์ิศรี 
เกียรติ อํานาจทุกประการ... ”  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ในพิธีพระราชทานกระบ่ี และปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศ เม่ือวันพุธท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 



สรุป 
 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสมุทรสาครนั้น จะมีผลโดยตรงต่อ
ประโยชน์ของจังหวัดลําปางและมีผลสืบเนื่องเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และคนไทยทุกคน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดลําปาง จึงได้กําหนดวินัยให้บุคลากรในสังกัดยึดถือ เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการ   

วินัยดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นกรอบการปฏิบัติท่ีมีแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติต้องประพฤติ
ตนเป็นดี พัฒนาตนเองให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ และไม่กระทําสิ่งต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสม ท่ีเป็นตัวฉุดรั้งความ
เจริญก้าวหน้า ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดผู้ท่ีสามารถยึดถือและปฏิบัติตนตามวินัยได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าและ
ประสบความสําเร็จท้ังเรื่องหน้าท่ีการงานและเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นไปโดยปริยาย แต่ในทางกลับกันหากบุคลากรใน
สังกัดผู้ใดกระทําผิดวินัย บุคคลผู้นั้นจะได้รับผลในทางลบ คือ ต้องถูกดําเนินการวินัย อาจมีการถูกพักราชการ ถูกต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางวินัย ถูกเข้ามาชี้แจงเพ่ือสอบสวนพิสูจน์ความผิดทางวินัย และหากการ
สอบสวนปรากฏว่ามีการกระทําผิดทางวินัยจริงก็จะมีคําสั่งลงโทษทางวินัยต้ังแต่ข้ัน ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดข้ัน
เงินเดือน จนถึงปลดออก และไล่ออก โดยจะเป็นโทษทางวินัยสถานใดข้ึนอยู่กับลักษณะการกระทํา พฤติการณ์และ
เจตนาของผู้กระทําผิด ดังกรณีศึกษาข้างต้นท่ีได้กล่าวไปแล้ว   

ดังนั้นบุคลากรในสังกัดทุกคน พ่ึงต้องตระหนักและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ท้ังในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ ท้ังนี้เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ และความเจริญก้าวหน้าของตนเอง  
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