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คํานํา 

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญติัไว้ ดังนี้ 

    “มาตรา ๕๙  ผู้ได้รับบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง หรือ มาตรา ๕๕ 
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และเป็นข้าราชการท่ีดีตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.” 

    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดไว้ในข้อ ๘ ว่า 

    “การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการท่ีดี ให้ดําเนินการในกระบวนการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ผู้บริหาร และ
วัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมทั้งสรา้งขวัญและกําลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

(๒) การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน    
ของทางราชการ  

(๓) การอบรมสัมมนาร่วมกันเพ่ือปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นข้าราชการ
ที่ดี 

    การดําเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง และการประเมินผลการพัฒนา ให้เป็นไปตาม  
ที่สํานักงาน ก.พ. กาํหนด” 

    สํานักงาน ก.พ. กําหนดแนวทางพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ ตามหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
กําหนดวิธีดําเนินการในการสร้างวินัยเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้ ตระหนัก และเกิดจิตสํานึก    



ในการมีวินัย โดยกําหนดกิจกรรมไว้ประการหนึ่งในกระบวนการอบรมสัมมนาร่วมกัน  ให้มี      
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

    วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัยข้าราชการพลเรือน อาจต้องการคู่มือเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รักษาวินัย
ดังกล่าว 

    อนึ่ง แม้ว่า ข้าราชการพลเรือนทุกคนจะได้รับการพัฒนาให้รู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดีมาแล้วเม่ือเริ่มเข้ารับราชการ แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะ      
ให้รู้ เข้าใจ และ เกิดจิตสํานึกที่จะรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ อีกทั้งเม่ือรับ
ราชการนานไปอาจลืมเลือน หรือไม่สนใจ จนไม่เคร่งครัดในการรักษาวินัยข้าราชการ จึงต้องมีการ
พัฒนาอีกเป็นระยะ ๆ เพ่ือเตือนสติ และเสริมความเคร่งครัดในการรักษาวินัยอยู่เสมอ ซ่ึงต้องใช้
วิทยากรในการพัฒนาดังกล่าวอีก  

    แม้ว่าส่วนราชการต่าง ๆ จะมีวิทยากรในการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัยอยูบ้่าง 
และสํานักงาน ก.พ. ได้จัดการฝึกอบรมวิทยากรเหล่านั้นให้รู้วธิีการพัฒนาข้าราชการให้รักษาวินัย
มาแล้ว ก็อาจยังมีบางส่วนของวิทยากรท่ียังไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนเพียงพอ 
ยังต้องการคู่มือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการให้รกัษาวินัยได้ครบถ้วนทุกประการ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

    สํานักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นว่า หนังสือ “คู่มือข้าราชการฝ่ายรัฐสภาชุดท่ี ๓  
ลําดับท่ี ๓ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ” ที่นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. เคยเรียบเรียง   
ให้นักพัฒนาบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของรัฐสภาใช้ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายรัฐสภา        
มีแนวท่ีอาจปรับปรุงมาใช้เป็น คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนให้รักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือนได้ซ่ึงนายประวีณ ณ นคร ได้ปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้เป็น “คู่มือวิทยากร    
ในการพัฒนาข้าราชการ เรื่องวินัยขา้ราชการพลเรือน” แล้ว 

 



    สํานักงาน ก.พ. จึงได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือนี้ แจกจ่ายให้ส่วนราชการต่าง ๆ นําไป
ให้วิทยากรที่มีหน้าที่ พัฒนาข้าราชการพลเรือนให้รักษาวินัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนให้รักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

    หวังว่าหนังสือคู่มือนี้ คงจะอํานวยประโยชน์แก่วิทยากร เพ่ือใช้เป็นแนวในการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนให้รักษาวินัยได้ตามสมควร 

 

         สํานักงาน ก.พ.  

          ตุลาคม   ๒๕๕๘ 

     



เรื่อง หน้า 
คําแนะนําวิธใีช้คู่มือ ๑
ความหมายของวินัย ๒
ความจําเปน็ทีต้่องรักษาวินัย ๓
ความสาํคญัของวินัย ๔
วินัยและโทษทางวินัย ๕
ข้อปฏิบัติทางวินัย ๗
ประการพิเศษ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๙
ประการที่ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ๑๑
ประการที่ ๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบแบบแผน ๑๖
ประการที่ ๓ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี ๓๓
ประการที่ ๔ ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ๔๐
ประการที่ ๕ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ๔๗
ประการที่ ๖ รักษาความลับของทางราชการ ๕๗
ประการที่ ๗ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ ๖๑
ประการที่ ๘ ปฏิบัติดีต่อผู้ติดต่อราชการ ๖๗
ประการที่ ๙ วางตนเป็นกลางทางการเมือง ๗๓
ประการที่ ๑๐ รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิ ๗๗
ข้อห้ามทางวินัย       ๘๙
ประการที่ ๑ ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ๙๑
ประการที่ ๒ ไม่ปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชา ๙๗
ประการที่ ๓ ไม่อาศัยตําแหน่งหาประโยชน์โดยมิชอบ ๑๐๓
ประการที่ ๔ ไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ ๑๑๒
ประการที่ ๕ ไม่หาประโยชน์ให้เสียความเที่ยงธรรมและเกียรติ ๑๑๖
ประการที่ ๖ ไม่เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนบริษัท ๑๒๒
ประการที่ ๗ ไม่กลั่นแกล้งกันในการปฏิบัติราชการ ๑๒๗
ประการที่ ๘ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ปฏิบัติราชการ ๑๓๑
ประการที่ ๙ ไม่เหยียดหยามผู้ติดต่อราชการ ๑๓๖
 

 

สารบาญ



๑ 
 

คําแนะนําวิธีใช้คู่มือ   

ลักษณะคู่มือ 
   

    คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง “ วินัยข้าราชการพลเรือน ” เล่มนี้ เป็น
คู่มือสําหรับวิทยากรใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้รู้ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืนฝืน      
ข้อห้ามทางวินัยข้าราชการพลเรือน  

วัตถุประสงค์ 
 

    วัตถุประสงค์ของคู่มือเล่มนี้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรอืนให้ 

๑. รู้ว่าการใดข้าราชการทําได้ และ การใดข้าราชการทําไม่ได้ ในอันที่จะรักษาวนิัย
ข้าราชการ 

๒. เข้าใจว่า การใดข้าราชการทําได้ และ การใดข้าราชการทําไม่ได้ ในอันที่จะรักษา
วินัยข้าราชการ 

๓. สํานึกว่า การใดข้าราชการพึงทํา การใดข้าราชการไม่พึงทําในอันที่จะรักษาวินยั
ข้าราชการ 

คําเตือน 
 

    คู่มือนี้เป็นบทศึกษาสําหรับวิทยากรใช้ในการพัฒนาข้าราชการให้รู้ ปฏิบัติตาม        
ข้อปฏิบัติ และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ไม่พึงนําไปใช้ในการพิจารณา
ความผิดทางวินัย เพราะอาจทําให้เข้าใจคลาดเคล่ือน เนื่องจากรายละเอียดไม่เพียงพอ 

 

 



๒ 
 

ความหมายของวินัย   

          “วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง
             อย่างหน่ึง คือ วินัย ตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ 
              อีกอย่างหนึ่ง  คือ  วินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติข้ึนสําหรับควบคุมบังคับให้มี
ความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างม่ันคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐาน หรือ
การต้ังสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริง และแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่
เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสําคัญที่เกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเท่ียงตรง 
ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเป่ียมตามเจตนารมณ์” 
 

(พระบรมราโชวาท) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ความจําเป็นที่ต้องรักษาวินัย 

แนวคิด 
๑. ผู้อยู่ในวงการใด พึงวางตนให้อยู่ใน “แบบ” ของคนในวงการน้ัน ผู้เป็นข้าราชการ  

ก็ พึงวางตนให้อยู่ใน “แบบ” ของข้าราชการ 
๒. “แบบ” ของข้าราชการเป็น “แบบ” ของคนท่ีมีวินัย 
๓. ผู้เข้ารับราชการใหม่อาจทําผิด “แบบ” ของข้าราชการ เพราะไม่รู้ หรือไม่เข้าใจ 

หรือไม่สนใจ หรือทําตามอย่างที่ผิด จนอาจเป็นผลให้กระทําผิดวินัยข้าราชการได้ 
๔. ข้าราชการจึงต้องรู้ว่าวินัยข้าราชการมีอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามโดยไม่กระทํา

ผิดวินัย 
๕. ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยจะถูกลงโทษทางวินัย 
๖. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย จะมีผลกระทบทางจิตใจ เสียช่ือเสียง ไม่ได้รับบําเหน็จความชอบ 

เช่น ถูกงดเล่ือนเงินเดือน ความก้าวหน้าในราชการจะชะงัก ถ้าเป็นความผิดร้ายแรง 
ถูกไล่ออกจากราชการ จะไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญ และอาจถูกดําเนินคดี ทั้งทาง
อาญา และทางแพ่งด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

ความสําคัญของวินัย 

แนวคิด 
๑. วินัยช่วยเสริมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นที่น่าเล่ือมใสศรัทธาว่าเป็นคนดี ข้าราชการ

จะต้องมีวินัย เพ่ือให้เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของประชาชน 
๒. วินัยช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล

ข้าราชการจะต้องมีวินัย เพ่ือที่จะได้ทํางานของชาติให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมาย 
๓. วินัยช่วยส่งเสริมความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการงานและการดําเนินชีวิต

ของบุคคล ข้าราชการจะต้องมีวินัย เพ่ือความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้า  
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตของตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

วินัยและโทษทางวินัย 

          
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
          “มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทําการ หรือไม่กระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” 
          “มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้น
แต่   มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย 
           โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดงัต่อไปน้ี  
           ๑. ภาคทัณฑ ์
           ๒. ตัดเงินเดือน 
           ๓. ลดเงินเดือน 
           ๔. ปลดออก 
           ๕. ไล่ออก” 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

          
ข้อคิด 
            “ข้าราชการท่ีสามารถ ต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และ
ความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความความเป็นจริง 
              ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน 
ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน 
              ต้องมีความสงบและหนักแน่น ทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด 
              ต้องสํารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ําเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อย
ให้เจริญงอกงามทําความเสียหายให้แก่การกระทํา ความคิด และการงาน” 
 

(พระบรมราโชวาท)

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ข้อปฏิบัติทางวนิัย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการพิเศษ 

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

บทวินัย 
           พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ ดังนี้  
           “มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ” 
 
 

คําอธิบาย 
 

 ข้าราชการเป็นพนักงานของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  เพราะฉะนั้น ข้าราชการซ่ึงเป็นพนักงานของรัฐ จึงต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบรสุิทธิ์ใจ 

  หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดกระทําการในลักษณะที่เป็นการไม่สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็จะมีความผิดตามมาตราน้ี 

  และหากถึงขนาดเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยแล้ว ถือวา่ผู้นั้นเป็นผู้ขาดสมบัติที่จะรับราชการ ตามมาตรา 
๓๖ ก.(๓) ซ่ึงจะถูกส่ังให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐(๓)                       

 

 

 



๑๐ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล 
          มีผู้กล่าวว่า 
          “การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของไทยไม่ดีเลย เพราะเปิดโอกาสให้  
โกงกินฉ้อราษฎร์บังหลวงกันทั่วไป” 
           มีปญัหาว่า คํากล่าวข้างตน้ถูกหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

         คํากล่าวข้างต้นที่ว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของไทยไม่ดี” นั้น     
ไม่ถูกต้อง แม้ว่าพฤติกรรมตามที่กล่าวน้ันจะมีอยู่บ้าง ก็เป็นเพราะความไม่ดีของคนบางคน ไม่ใช่
เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ดี ถ้าคนไม่ดีแล้ว ถึงจะปกครองระบอบไหน ก็มีการทุจริต
ฉ้อโกงได้เหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัย ประการที ่๑ 

ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเที่ยงธรรม 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ ให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ  ดังนี้ 
          “(๑) ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจรติ และเท่ียงธรรม” 
 
 

คําอธิบาย 
 

         วินัยบทนี้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือความซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ความซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นคุณธรรมสําคัญสําหรับข้าราชการ เพราะถ้า
ข้าราชการไม่ซ่ือสัตย์สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทั้งแก่ประเทศชาติ หรือประชาชน และแก่ตัวข้าราชการเอง 

  “หน้าท่ีราชการ” หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวข้าราชการโดยตรง ซ่ึงได้แก่
หน้าที่ซ่ึงเกิดข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายท่ีให้อํานาจไว้โดยเฉพาะ และกฎระเบียบที่กําหนดให้ตําแหน่งใดมี
หน้าที่ทําการในเรื่องใด รวมทั้งหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  “ซ่ือสัตย์” คือ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 

  “สุจริต” คือ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสํานึกดี และชอบด้วยทํานองคลองธรรม 

  “เท่ียงธรรม” คือ การปฏิบัติหนา้ที่โดยไม่ลําเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ชอบธรรม 

 

 



๑๒ 
 

ข้อคิด 
 

          “การที่จะทํางานให้สัมฤทธิ์ผลท่ีพึงปรารถนา คือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น 
จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จําเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูก
ต้องเป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า ความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทําให้ยวดยามเคล่ือนไป
ได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวเป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่นําพาให้
ยวดยานดําเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายท่ีพึงประสงค์” 
 

(พระบรมราโชวาท) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๑.๑ 
          เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้มาชําระให้แก่ทางราชการ ๑๐๐ บาท แล้ว
นําไปใช้ก่อนเพ่ือซ้ือยาให้มารดาซ่ึงป่วยหนัก และไม่มีเงินซ้ือยา สัปดาห์ต่อมาเป็นวันส้ินเดือนได้รับ
เงินเดือนแล้วก็เอาเงิน ๑๐๐ บาท ส่งทางราชการเท่าที่รับค่าธรรมเนียมไว้นั้น 
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลผิดวินยัหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การรับเงินค่าธรรมเนียมไว้แล้วไม่นําส่งในวันรับ และเอาไปใช้เสียก่อนน้ัน เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริต ผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แม้จะทําไปด้วยความจําเป็นเพ่ือซ้ือยา
มารักษามารดาก็ไม่เป็นเหตุอ้างให้พ้นผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ข้อมูล ป. ๑.๒ 
          ถ้าผู้ร่วมงานซ่ึงเข้ามาทํางานก่อนท่าน ชวนท่านทุจริตต่อหน้าที่โดยรับเงินจากผู้ประมูลของใช้
ในราชการ เมื่อท่านไม่ทําตามก็ถูกกล่ันแกล้ง เยาะเย้ย และยังถูกผู้ประมูลขู่เข็ญให้ทุจริตช่วยเขาใน
เรื่องเดียวกันนั้นด้วย 
          ท่านจะทําประการใด จะยอมทําตามหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ถ้าท่านยอมทําตาม ท่านก็จะมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และอาจต้องคดีอาญาถึง
ถูกจําคุกก็ได้ 

   ท่านคงไม่อยากถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยากติดคุกใช่หรือไม ่

 ถ้าท่านไม่อยากถูกลงโทษทางวินัย ไมอ่ยากติดคุก ก็ต้องไม่ยอมทําตาม 

ข้อควรปฏบัิติ 
 

 เป็นข้าราชการต้องรักษาความซ่ือสัตย์สุจริตไว้เป็นหลัก ต้องยืนหยัดตามหลักนี้โดยไม่ยอม
ทุจริตต่อหน้าท่ีตามการชักชวนหรือขู่เข็ญใด ๆ   

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

ข้อมูล ป. ๑.๓ 
          เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องราวขอจดทะเบียน รับคําขอจดทะเบียนของผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ที่มาหลัง
ฝูงชนท่ีเข้าคิวรอยื่นคําขออยู่ก่อนแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินเรื่องเพ่ือดําเนินการต่อไป แล้วจึงมา
รับคําขอของผู้ที่ยืนเข้าคิวอยู่ 
           มีปัญหาว่า เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องราวขอจดทะเบียน กระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 

 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

 การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องขอจดทะเบียน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลําเอียง
ไม่เที่ยงธรรม จึงผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๒ 

       ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน  
ของราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ 
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
          “(๒) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ” 
 
 

คําอธิบาย 
 

 วินัยบทนี้กําหนดให้ข้าราชการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ โดย 

(๑) ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ 
(๒) ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี  
(๓) ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

   กับให้ข้าราชการปฏบิัตติามระเบียบแบบแผนของทางราชการไม่ว่าจะในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือในการปฏิบัติตน หรือปฏิบัติการอ่ืนใด อันมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

 



๑๗ 
 

 

แนวคิด 
๑. การบริหารราชการแผ่นดิน มีกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้  ซ่ึงข้าราชการจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามแนวทางที่กําหนดไว้นั้น 

๒. หากมีระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดไว้ให้ข้าราชการต้องปฏิบัติอย่างไร 
ข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนน้ัน ไม่ว่าจะปฏิบัติในหน้าที่ราชการ หรือ
ปฏิบัตินอกหน้าท่ีราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๒.๑ 
          อาคารท่ีทําการถูกไฟไหม้บางส่วน เจ้าหน้าที่ไม่มีที่นั่งทํางาน หัวหน้าจึงเอาเศษไม้จากตัว
อาคารท่ีหักพังเพราะถูกไฟไหม้นั้นไปขายเอาเงินมาจ่ายเป็นค่าแรงจ้างช่างซ่อมท่ีนั่งทํางาน โดยนํา
วัสดุของอาคารเดิมที่ยังพอใช้ได้อยู่บ้างมาใช้ 
          มีปัญหาว่า หัวหน้าทําถูกหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ บัญญัติว่า บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับ  
เป็นกรรมสิทธิ์ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน มีข้อยกเว้นสําหรับเงินที่ได้รับบางประเภทซ่ึงไม่ต้อง
นําส่งคลัง คือ 

๑. มีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
๒. เงินท่ีมีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้น 
๓. เงินท่ีได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือจากต่างประเทศ 
๔. เงินชดใช้ค่าเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจา่ยบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 
๕. เงินท่ีสถานพยาบาล สถานศึกษา สถานอํานวยบริการสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ได้รับ 
๖. เงินท่ีได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ี ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต

ให้จ่ายได้ตามระเบียบ 

   เงินค่าขายเศษไม้ตามข้อมูล ไม่อยู่ในข้อยกเว้น เมื่อขายได้เงินมาเท่าใดต้องนําส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินทั้งหมด นําไปจ่ายเลยไม่ได้ 

    ฉะน้ัน การกระทําของหัวหน้าดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทําตามกฎหมาย      
เป็นความผิดทางวินัย 



๑๙ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๒ 
          กรณีท่ี ๑ มีผู้บริจาคเงินให้แก่ทางราชการโดยส่งมอบแก่ผู้อํานวยการกองคลังแต่มิได้ระบุ
วัตถุประสงค์ว่าให้ใชเ้งินนั้นเพ่ือการใด ผู้อํานวยการกองคลังใช้เงินนั้นสมทบซ่อมอาคารของทาง
ราชการ 
           กรณีท่ี ๒ มีผู้บริจาคเงินให้แก่ทางราชการโดยส่งมอบแก่ผู้อํานวยการกองคลังและระบุ
วัตถุประสงค์ว่าให้ใชเ้งินนั้นซ่อมอาคารของทางราชการ ผู้อํานวยการกองคลังใช้เงินนั้นสมทบซ่อม
อาคารของทางราชการตามวัตถุประสงค์ 
          มีข้อสงสัยว่า ผู้อํานวยการกองคลัง ทําผิดวินัยในกรณใีดหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   กรณีท่ี ๑  

   เงินท่ีได้รับเป็นเงินบริจาคโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการน้ัน
โดยเฉพาะ จึงต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การที่ผู้อํานวยการกองคลังนําเงินนั้นไปซ่อมอาคาร
เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามกฎหมาย 

   กรณีท่ี ๒  

   เงินที่ได้รับเป็นเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการน้ัน
โดยเฉพาะ จึงนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
ข้อยกเว้นในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การปฏิบัติของผู้อํานวยการกองคลังในกรณีนี้ ไม่ผิด
วินัย  

 



๒๐ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๓ 
          หัวหน้าส่วนราชการนําเงินส่วนลดการขายสลากกินแบ่งของรัฐบาลท่ีทางสํานักงานสลากกิน
แบ่งมอบให้ส่วนราชการน้ัน ไปแจกจ่ายแก่ข้าราชการในส่วนราชการน้ัน และเล้ียงรับรองแขกของ
ส่วนราชการน้ัน 
           มีปญัหาว่า หัวหน้าส่วนราชการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การกระทําของหัวหน้าส่วนราชการจะผิดวินัยหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าสํานักงาน
สลากกินแบ่งมอบเงินนั้นให้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดของส่วนราชการน้ัน 
หรือมอบให้ทางราชการโดยไม่มีวัตถุประสงค์ 

   ถ้ามอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้จ่ายในกิจการสวัสดิการข้าราชการ และกิจการอ่ืนของ
ส่วนราชการน้ัน หัวหน้าส่วนราชการก็นําไปแจกจ่ายเป็นสวัสดิการของข้าราชการในส่วนราชการน้ัน 
และเล้ียงรับรองแขกของส่วนราชการน้ันได้ ไม่ผิดวินัย 

   แต่ถ้ามอบให้โดยไม่มีวัตถุประสงค์อย่างใด ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นําไปใช้เลยไม่ได้ 
ผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๔ 
          หัวหน้าส่วนราชการนําเงินที่บริษัทน้ํามันบริจาคให้ทางราชการไปใช้เป็นทุนการศกึษาในการ
ส่งข้าราชการในส่วนราชการน้ันไปศึกษาต่างประเทศ            
          มีปญัหาว่า หัวหน้าส่วนราชการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การกระทําของหัวหน้าส่วนราชการจะผิดวินัยหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่า บริษัทน้ํามัน
มอบเงินนั้นให้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดของส่วนราชการน้ัน หรือมอบให้    
ทางราชการโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ ถ้ามอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้จ่ายในกิจการของ      
ส่วนราชการนั้นอย่างใด ก็นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์นั้นได้ แต่ถ้ามอบให้โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์
อย่างใด ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นําไปใช้ไม่ได้ เพราะผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อแนะนํา 
 

   การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในเรื่องใด ควรดูกฎหมาย กฎ และระเบียบในเรื่องน้ัน เช่น จะรับ
จ่ายเงินก็ควรดูกฎหมาย กฎ และระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กฎหมาย 
กฎ และระเบียบ นั้น  

 

 

 

 



๒๒ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๕ 
          หัวหน้าส่วนราชการนําเงินที่ได้รับค่าสมัครสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการ ไปใช้เป็นเงินรางวัล
กรรมการสอบและค่าป่วยการเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ            
          มีปญัหาว่า หัวหน้าส่วนราชการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   เงินค่าสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นรายได้แผ่นดิน ซ่ึงต้องนําส่งคลัง ส่วนรางวัลกรรมการสอบ
และค่าป่วยการเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ ต้องขอเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ 

   การนําเงินค่าสมัครสอบเข้ารับราชการไปใช้จ่ายโดยตรง โดยไม่นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงเป็นการกระทําผิดวินัย    
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ใช้จ่ายได้ตามระเบียบ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

 

ข้อมูล ป. ๒.๖ 
          ผู้อํานวยการโครงการพัฒนาข้าราชการนําเงินค่าสมัครเข้าสมทบอบรมจากบุคคลภายนอกไป
ใช้เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรท้ังหมด โดยไม่ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณของทางราชการ            
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลผิดวินยัหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   เงินค่าสมัครเข้าสมทบอบรมเป็นเงินที่ทางราชการได้รับโดยไม่เข้าข้อยกเว้นที่ให้นําไปใช้ได้ 
โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การท่ีผู้อํานวยการโครงการพัฒนาข้าราชการนําเงินนั้นไปใช้
โดยไม่นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ       
ซ่ึงผิดวินัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ใช้จ่ายได้ตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๗ 
          ผู้อํานวยการสถานพยาบาลของทางราชการ นําเงินรายได้ที่สถานพยาบาลได้รับเนื่องจากการ
รักษาพยาบาลคนไข้และท่ีมีผู้บริจาคบํารุงสถานพยาบาลไปใช้ในกิจการของสถานพยาบาลโดยไม่
นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
          มีปญัหาว่า ผู้อํานวยการสถานพยาบาลกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   เงินรายได้ที่สถานพยาบาลได้รับเนื่องจากการรักษาพยาบาลคนไข้ และเงินบริจาคบํารุง
สถานพยาบาล เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ผู้อํานวยการสถานพยาบาลอาจ
นําไปใช้ในกิจการของสถานพยาบาลได้ตามระเบียบของส่วนราชการ ถ้าปฏิบัติในการรับ – จ่าย
ถูกต้องตามระเบียบน้ัน ก็ไม่ผิดวนิัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๘ 
          เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้รับแต่งต้ังให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการ ซ่ึงเป็นศูนย์ต้ังใหม่ 
มีแต่ตัวศูนย์ ยังไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการฝึกอบรม ผู้นั้นเห็นว่าการมานั่งอยู่เปล่าโดยไม่ได้  
ทําอะไรเพ่ือรองบประมาณปีหน้า เกรงจะถูกหาว่าไม่อุตสาหะต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี
และความก้าวหน้าแก่ราชการ จึงจัดการฝึกอบรมข้าราชการบางส่วน โดยจะขอต้ังงบประมาณเพ่ือใช้
ในการน้ีในปีหน้า และรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าสมทบฝึกอบรมด้วย แล้วเก็บเงินค่าสมัครเข้าสมทบ
ฝึกอบรมจากบุคคลภายนอกมาใช้ในการฝึกอบรมน้ัน ด้วย 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมทําถูกหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ บัญญัติห้ามมิให้ก่อหน้ีผู้พันโดยยังไม่ได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณ และบัญญัติให้นําเงินที่ทางราชการได้รับส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

  ฉะน้ัน การที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผู้นั้นไปก่อหนี้ผูกพันโดยยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณและ
เอาเงินที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไปใช้จ่าย โดยไม่นําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนั้น 
เป็นการปฏิบัติผิดกฎหมาย ย่อมผิดวินัยด้วย 

ข้อแนะนํา 
 

   ทางท่ีควรปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผู้นั้นควรจะรายงาน ขอเงินงบประมาณมาดําเนินการ
ฝึกอบรม ส่วนเวลาระหว่างรองบประมาณ ควรทํางานอย่างอ่ืนที่ไม่ต้องใช้เงิน เช่น การหาความ
จําเป็นในการฝึกอบรม การวางโครงการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น  

 



๒๖ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๙ 
          พยาบาลของสถานพยาบาลออกปลูกฝีฉีดยาตามท้องที่ชนบท ราษฎรบริจาคเงินบํารุง
สถานพยาบาลก็รับมาโดยไม่ออกใบเสร็จให้ เพราะไม่มีใบเสร็จติดมือไป ใครมาขอใบเสร็จที่
สถานพยาบาลในภายหลังก็ออกให้ ใครไม่มาขอก็ไม่ออกใบเสร็จให้ แต่นําเงินส่งสถานพยาบาล
ครบถ้วน  
          มีปญัหาว่า พยาบาลกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์  
 

   การรับเงินเช่นนั้น ตามระเบียบต้องออกใบเสร็จ และรับเงินในวันใดต้องนําส่งทางการใน    
วันนั้น การรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดระเบียบของทางราชการ ซ่ึงเป็น
ช่องทางให้ทุจริตหรือหลงลืมให้เงินหลวงรั่วไหลได้ด้วย การกระทําตามข้อมูลจึงเป็นการกระทําผิดวินัย
ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

ข้อแนะนํา 
  

   เมื่อรู้ว่าจะต้องรับเงินบริจาคก็ควรจะเอาใบเสร็จติดตัวไปด้วย ถ้าไม่มีใบเสร็จไปก็อย่ารับ
บริจาคโดยไม่ออกใบเสร็จ  

 

 

 

 



๒๗ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๑๐ 
กรณีท่ี ๑ 
          เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนอกสํานักงานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ไม่ได้  
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา แต่ได้บอกฝากงานกับเพ่ือนไว้  
กรณีท่ี ๒ 
           เจ้าหน้าที่ธุรการเดินผ่านโดยไม่ยืนเคารพธงชาติในขณะท่ีมีการชักธงชาติข้ึนสู่เสาหน้า
สํานักงาน 
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

กรณีท่ี ๑    

  ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ การออกไปนอกสํานักงานเพ่ือทําธุรกิจส่วนตัวต้อง      
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อน ถ้าออกไปโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก็ผิดวินัย   

กรณีท่ี ๒ 

  ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ เม่ือมีการชักธงชาติข้ึนสู่เสา ข้าราชการผู้ใดอยู่ใกล้
บริเวณข้างเสาธง ต้องยืนเคารพธงชาติ การเดินผ่านไปโดยไม่ยืนเคารพธงชาติก็ผิดวนิัย  

 

 

 



๒๘ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๑๑ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการ หยุดราชการไป ๑ วัน แล้วมายื่นใบลากิจในวันรุ่งข้ึน  
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ตามระเบียบว่าด้วยการลา กําหนดว่าการลากิจให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะส่งใบลาพร้อม
ด้วยระบุเหตุจําเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบ
โดยเร็ว กรณีตามข้อมูล หยุดราชการไปก่อนแล้วมายื่นใบลากิจภายหลังจึงผิดวินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๑๒ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการ ยื่นใบลาขอลาพักผ่อนประจําปี ๑๐ วัน ตามสิทธ ิแล้วหยุดราชการไปเลย
โดยไม่รอรับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน  
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ตามระเบียบว่าด้วยการลา กําหนดว่าข้าราชการที่รับราชการมาแล้ว ถึง ๖ เดือนข้ึนไปนับถึง
ส้ินปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีได้ ๑๐ วันทําการ แต่ต้องส่งใบลาก่อน 
และเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจแล้วจึงจะหยุดราชการได้ กรณีตามข้อมูลหยุดราชการไปก่อน
ได้รับอนุญาต จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๑๓ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการขอลาผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาครึ่งวันตอนบ่ายเพราะปวดศีรษะขอกลับบ้าน  
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ตามระเบียบว่าด้วยการลากําหนดว่า การลาครึ่งวันต้องยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
แบบในระเบียบน้ัน ซ่ึงนับเป็นวันลาครึ่งวัน การลาด้วยวาจาเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๑๔ 
          เจ้าหน้าที่ธุรการหยุดราชการไป ๑ วัน เพราะป่วยเป็นไข้ แล้วมายื่นใบลาขอลาป่วยใน
วันรุ่งข้ึนเม่ือมาทํางาน  
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ตามระเบียบว่าด้วยการลากําหนดว่าการลาป่วยให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันลา 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นจะหยุดราชการไปก่อน แล้วมาส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ กรณี
ตามข้อมูล เป็นกรณีจําเป็นเพราะป่วยอยู่ที่บ้าน และหยุดไปเพียงวันเดียว รุ่งข้ึนมาทํางาน ก็ได้ส่ง
ใบลาป่วยแล้ว จึงไม่ผิดวินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

ข้อมูล ป. ๒.๑๕ 
          ข้าราชการสตรีต้องเข้าโรงพยาบาลคลอดบุตรโดยกะทันหัน และต้องคลอดโดยวิธีผ่าตัด 
ไม่สามารถลงช่ือในใบลาได้ จึงให้เพ่ือนลาแทนไปก่อน โดยส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาในวันลาน้ัน 
เมื่อตนเองลงชื่อในใบลาได้แล้ว จึงทําใบลาของตนเองส่งผู้บังคับบัญชา 
 
          มีปญัหาว่า ข้าราชการผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ตามระเบียบว่าด้วยการลา กําหนดว่าการลาคลอดบุตรให้ส่งใบลาก่อนหรือในวันลา ถ้าไม่
สามารถลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ก็ให้ส่งใบลาด้วยตนเอง
โดยเร็ว กรณีตามข้อมูลจึงไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๓ 

    ตั้งใจปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้เกิดผลดี หรอืความก้าวหน้าแก่ราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ 
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
          “(๓)ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ” 
 
 

คําอธิบาย 
 

   วินัยบทนี้ กําหนดให้ข้าราชการต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหม่ันเพียร เอาใจใส่ 
และรักษาประโยชน์ของทางราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ไม่ใช่ทํางานแบบ  
“เช้าชามเย็นชาม” พอให้เสร็จไป หรือพอให้หมดเวลาราชการไปวัน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๓.๑ 
          เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด พิมพ์หนังสือตามร่างโดยท้ัง ๆ ที่รูอ้ยู่แล้วว่าร่างมาตกข้อความจนอ่านไม่ได้
ความ กย็ังพิมพ์ไปตามร่างนั้น ในท่ีสุดผู้ร่างต้องแก้ตกเติมในหนังสือที่พิมพ์แล้วให้พิมพ์ใหม่อีก 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด กระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดผู้นั้นกระทําผิดวินัย เพราะรู้อยู่แล้วว่าร่างตกข้อความจนอ่านไม่ได้ความ 
ควรจะได้นําร่างไปปรึกษาผู้ร่างให้ทบทวนแก้ไขเสียก่อน การพิมพ์ไปทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าร่างตก
ข้อความ เช่นนี้ทําให้ส้ินเปลืองกระดาษและเสียเวลาราชการโดยไม่สมควร จึงเป็นการไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ราชการด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

ข้อมูล ป. ๓.๒ 
          หัวหน้าศูนย์วิจัย นั่งประจําอยู่ในท่ีทําการศูนย์โดยไม่มีงานทําเป็นเดือน ๆ รอให้มีผู้ส่ัง หรือ
ขอให้ทําการวิจัยเรื่องใด ก็ไม่มีคําส่ังหรือคําขอ จึงคงนั่งรออยู่โดยไม่มีงานจะวิจัย 
          มีปญัหาว่า หัวหน้าศูนย์วิจยักระทําผิดวินัย หรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   หัวหน้าศูนย์วิจัยจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ควรจะทําการวิจัยมาดําเนินการวิจัย การนั่งรอ
รับคําส่ังหรือคําขอในแบบ “เช้าชามเย็นชาม” เช่นนี้ เป็นการไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่ราชการ จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 

ข้อมูล ป. ๓.๓ 
          กรณีท่ี ๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซ้ือดินสอมาเพ่ือใช้ในราชการ โดยเลือกซ้ือของท่ีราคาถูกที่สุดใน
ตลาดแต่คุณภาพตํ่ามาก เหลาหัก เหลาหัก ใช้เปลือง  
          กรณีท่ี ๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซ้ือปุ๋ยมาเพ่ือใช้ในราชการโดยเลือกซ้ือของท่ีคุณภาพดีที่สุดใน
ตลาด แต่ราคาสูงมาก จนงบประมาณที่ได้รับไม่พอซ้ือปุ๋ยใช้ตลอดปี 
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การจัดซ้ือของใช้ในราชการนั้น มีมติคณะรัฐมนตรีว่า หากของที่จัดซ้ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะซ้ือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 

   ดินสอ และปุ๋ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดมาตรฐานแล้ว จึงต้องจัดซ้ือ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด การซ้ือของเลวเกินไปไม่เข้ามาตรฐาน หรือซ้ือของดีเยี่ยมนอกมาตรฐาน โดย
ไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือซ้ือโดยไม่คํานึงถึงงบประมาณท่ีได้รับ จนเงินไม่พอ เป็น
การไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีแก่ราชการ เป็นการกระทําผิดวินัยทั้ง ๒ กรณี 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 

ข้อมูล ป. ๓.๔           
          ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการแห่งหนึ่งต้ังอยู่ในท่ีดินของทางราชการ ซ่ึงมีมะพร้าวอยู่หลายต้น 
           หัวหน้าศูนย์ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลสถานที่นั้นคิดไม่ตกว่าจะทําอย่างไรกับผลมะพร้าวท่ีได้จากต้น
มะพร้าวเหล่านั้น ยังลังเลใจว่า จะควร 

(๑) ปล่อยท้ิง หรือ 
(๒) เก็บมาบริโภคเอง หรือ 
(๓) ขายเอาเงินเป็นส่วนตัว หรือ 
(๔) ขายเอาเงินเป็นรายได้แผ่นดิน หรือ 
(๕) ขายเอาเงินซ้ือปุ๋ยใส่ต้นไม้ในบริเวณนั้นหรือซ้ือของอย่างอ่ืนใช้ในราชการ 
 

ท่านเห็นว่าควรทําอย่างไร 
           
 

ข้อวิเคราะห์  
 

   ผู้ดูแลสถานที่ราชการจะต้องระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินในสถานท่ีนั้น 

   ผลมะพร้าวท่ีเกิดจากต้นมะพร้าวในท่ีดินของทางราชการ เป็นดอกผลจากทรัพย์สินของทาง
ราชการซ่ึงจะปล่อยทิ้งให้เสียประโยชน์ของทางราชการไม่ได้ เอาไปบริโภคเองก็ไม่ได้ ขายเอาเงินเป็น
ส่วนตัวก็ไม่ได้ ผิดวินัยทั้งส้ิน 

   ทางที่ควรคือขายเอาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้เมื่อขายแล้วต้องส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
จะนําไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ เช่น ซ้ือปุ๋ยหรือของใช้ในราชการอย่างอ่ืนเลยไม่ได้ เพราะเป็น
การปฏิบัติผิดกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซ่ึงเป็นการกระทําผิดวินัย 

 



๓๘ 
 

 

ข้อมูล ป. ๓.๕ 
          หัวหน้าฝ่ายการเงินทุจริตยักยอกเงินหลวง ผู้อํานวยการกองคลังซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้รู้
เห็นเป็นใจกับการทุจริตนั้น 
          มีข้อสงสัยว่า ผู้อํานวยการกองคลังจะมีความผิดทางวนิัยด้วยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   แม้ผู้อํานวยการกองคลังจะไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตยักยอกเงินที่หัวหน้าฝ่ายการเงินทํา
ไป ซ่ึงผู้อํานวยการกองคลังไม่ผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ก็อาจผิดวินัยฐานไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ หากปล่อยปละละเลยไม่
ตรวจตราตามระเบียบ จนเป็นเหตุให้มีช่องทางท่ีหัวหน้าฝ่ายการเงินยักยอกเงินได้โดยง่าย แต่ถ้า
ผู้อํานวยการกองคลังได้เอาใจใส่ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบโดยครบถ้วน
แล้ว ก็จะไม่มีความผิดทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

ข้อคิด 
         “ความตั้งใจของเราเป็นตัวสําคัญ เป็นตัวต้นเหตุแท้ที่จะทําให้เราทําการต่าง ๆ  วิชาความรู้
นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้ปฏิบัติ การทํางานทุกอย่างต้องอาศัยมีความ
ตั้งใจก่อน จึงจะมองเห็นทางปฏิบัติ แล้วจะสามารถนําเอาวิชาการมาใช้โดยถูกต้องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพได้”  
 

(พระบรมราโชวาท)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๔ 

ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ 
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
          “(๔) ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
คําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้อง
เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็น
แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม”  
           
 

คําอธิบาย 
 

   วินัยบทน้ีกําหนดให้ข้าราชการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงเฉพาะที่สั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบเท่าน้ัน มิได้บัญญัติให้เช่ือฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งหรือสอนในเรื่องที่
ไม่เก่ียวกับหน้าที่ราชการ หรือในเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ 

  “คําสั่ง” หมายถึง การบอกกล่าวให้กระทํา หรือให้ปฏิบัติ คําสั่งของผู้บังคับบัญชาในที่น้ีไม่จําเป็นต้องเป็น
หนังสือเสมอไป อาจเป็นคําสั่งด้วยวาจาก็ได้ 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือ
กฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน คือผู้ดํารงตําแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจ
ตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายบัญญัติให้มอบอํานาจได้ด้วย 



๔๑ 
 

อย่างไรก็ดี กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับคําสั่งสามารถขอให้ทบทวนคําสั่งได้ หากเห็น
ว่าการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ โดย
เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที แต่ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ก็ต้องปฏิบัติตาม  

แนวคดิ 
๑. การทําราชการ จะต้องทําให้บรรลุผลตามเป้าหมายของทางราชการ ซ่ึงเป็นเป้าหมาย 

ส่วนรวม 
๒. การที่จะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บรรลุผลตามเป้าหมายส่วนรวมของทางราชการได้จะต้อง

ทําร่วมกันให้ประสานกัน และทําไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การช้ีนํา และกํากับของหัวหน้างาน
ตามลําดับ ซ่ึงเรียกว่า “ผู้บังคับบัญชา”  

๓. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 
กฎหมายและระเบียบ ไม่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ทําการใดในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบ ถือเป็นหน้าที่ที่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามทั้งส้ิน แม้จะไม่ใช่หน้าที่ตาม
ตําแหน่งกต้็องทําตาม จะขัดขืนมิได้ 

๔. การขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา เป็นการเสียวินัยอย่างมาก จะทําให้การปฏิบัติราชการหย่อน 
ประสิทธิภาพ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๔.๑ 
          เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด พิมพ์หนังสือราชการเสร็จหมดแล้ว ไม่มีงานจะพิมพ์ ผู้อํานวยการกอง   
เอางานของสมาคมนักเรยีนเก่า ซ่ึงผู้อํานวยการกองเป็นเลขานุการ มาให้พิมพ์โดยให้ใช้เครื่องพิมพ์
และกระดาษของทางราชการโดยบอกว่าเพ่ือฝึกหาความชํานาญดีกว่านั่งเฉย ๆ  
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีดจะต้องปฏิบตัิตามคําสั่งหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   คําส่ังผู้อํานวยการกอง ให้ใช้เครื่องพิมพ์และกระดาษของทางราชการพิมพ์งานของสมาคม   
ซ่ึงไม่ใช่ราชการ ไม่ใช่ ส่ังในหน้าที่ราชการ ไม่ใช่คําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องปฏิบัติตาม 
โดยเฉพาะกรณีนี้เป็นการส่ังให้เอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกราชการเหมือนกับเอาทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ปฏิบัติตามไม่ได้ 

ข้อแนะนํา 
 

   ถ้าได้รับคําส่ังเช่นนี้ ควรช้ีแจงแก่ผู้อํานวยการกองว่า ไม่กล้าปฏิบัติตาม เกรงจะผิดวินัย แต่จะ
ขอช่วยผู้อํานวยการกองด้วยการไปพิมพ์งานนั้นให้ที่สมาคมในตอนเลิกงานแล้ว ด้วยเครื่องพิมพ์และ
กระดาษของสมาคม 

 

 



๔๓ 
 

 

 

ข้อมูล ป. ๔.๒ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติราชการด่วนเป็นพิเศษในวันอาทิตย์
วันหนึ่ง ไม่ยอมมาทํางานตามคําส่ัง โดยอ้างว่าเป็นวนัหยุดราชการ 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่เมื่อได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติราชการเป็นพิเศษ 
ก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นการส่ังในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ ทั้งนี้ ใน
หลักการน้ันถือว่า “ราชการ ไม่มีหยุด” การกําหนดวันเวลาทํางานและวันหยุดราชการไว้นั้นเป็นแต่
เพียงการกําหนดวันเวลาทํางานตามปกติเท่านั้น ถ้ามีงานพิเศษท่ีจะต้องทําในวันเวลาใด 
ผู้บังคับบัญชาอาจส่ังให้มาทํางานได้ทุกเมื่อ ถ้าส่ังให้มาทํางานในวันอาทิตย์ แล้วไม่มา ก็ผิดวินัยฐาน
ขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 

 

ข้อมูล ป. ๔.๓ 
          เลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการได้รับคําส่ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้ขับรถไปรับภรรยา
ของหัวหน้าส่วนราชการ จากบ้านมายังที่ทํางาน เพ่ือไปงานแต่งงานด้วยกัน เลขานุการไม่ปฏิบัติตาม 
โดยอ้างว่าไม่ใช่หน้าท่ีราชการ 
          มีปญัหาว่า เลขานุการกระทําผิดวินัยหรอืไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การส่ังให้ขับรถไปรับภรรยา ไม่ใช่ส่ังในหน้าที่ราชการ จึงไม่ปฏิบัติตามได้โดยไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

 

ข้อมูล ป. ๔.๔ 
          มีคําส่ังของหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ให้เจ้าหน้าที่รับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์มาส่งชําระหนี้
แก่สหกรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่เอาเงินไปใช้ก่อนจนมีปัญหาร้องเรียนให้เสียความเช่ือถือ
ศรัทธาในตัวเจ้าหน้าท่ี 
           เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งได้รับการร้องขอจากสมาชิกสหกรณ์ ขอฝากเงินไปชําระหนี้สหกรณ์ด้วย 
เพราะถ้านําเงินไปส่งเองจะเสียเวลาทํางาน เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ช่วยรับฝากเงินมาส่งใช้หนี้สหกรณ์
เรียบร้อย  
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นกระทําผิดวินยัหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   มีคําส่ังผู้บังคับบัญชาห้ามกระทําการเช่นนั้นไว้ โดยมีเหตุผลปรากฏในคําส่ังนั้นแล้ว         
การกระทําโดยฝ่าฝืนคําส่ังนั้น แม้จะหวังดีอย่างไร ก็ยังผิดวินัยฐานขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 

 

 

ข้อคิด 
          ลูกเรือต้องทําตามคําส่ังกัปตัน เรือจึงจะเดินไปสู่จุดหมายโดยเรียบร้อยและราบรื่น ฉันใด 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องทําตามคําส่ังผู้บังคับบัญชา งานจึงจะบรรลุเป้าหมายโดยมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ฉันนั้น  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๕ 

อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒  
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
           “(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้” 
 
 

คําอธิบาย 
 

   วินัยบทนี้กําหนดให้ข้าราชการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ คือ ในเวลาท่ีกําหนดให้ปฏิบัติราชการ 
ก็ต้องอยู่ปฏิบัติราชการ ไม่เถลไถลหรือไปทํากิจส่วนตัว แม้จะไม่ใช่เวลาที่กําหนดให้ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ ถ้ามีราชการจะต้องปฏิบัติก็ต้องอยู่ปฏิบัติราชการโดยอุทิศเวลาส่วนตัวให้แก่ราชการ 

  “อุทิศเวลาของตน” หมายถึง การสละเวลาส่วนตัวให้แก่ทางราชการในกรณีที่ทางราชการมี
งานเร่งด่วนท่ีจําเป็น ซ่ึงอาจต้องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ  

  “ละท้ิงหน้าท่ีราชการ” หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซ่ึงได้แก่การไม่มายังสถานท่ี
ต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมท้ังการมายัง
สถานท่ีที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงานโดยละทิ้งหน้าที่ไปไม่อยู่ในสถานที่ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

  “ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ” หมายถึง มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ปล่อยปละละเลย ไม่
สนใจเป็นธุระทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จโดยเร็ว 

 

 



๔๘ 
 

แนวคดิ 
๑. การรับราชการ ไม่ใช่เป็นลักษณะการรับจ้างแรงงานท่ีจะทําเพียงเฉพาะตามช่ัวโมง หรือ

วันท่ีจ้างเท่านั้น แต่เป็นลักษณะการทําหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ซ่ึงมีพันธะที่ต้องทํางาน
ทุกเวลาท่ีทางราชการเรียกใช้ 

๒. หน้าที่ราชการเป็นภาระกิจที่สําคัญกว่ากิจธุระหรือความจําเป็นส่วนตัว ข้าราชการจึงละ
ทิ้งหน้าท่ีราชการไม่ได้ ไม่ว่าจะมีกิจธุระหรือความจําเป็นส่วนตัวใด ๆ  

๓. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะ  
ปล่อยปละละเลยให้งานล่าช้าไม่สําเร็จบรรลุเป้าหมายภายในเวลาอันสมควรมิได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๕.๑ 
          กรณีท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ กําลังต้อนรับประชาชนท่ีมาติดต่อสอบถาม พอเวลา 
๑๖.๓๐ น. ยงัพูดกันไม่จบเรื่อง ก็บอกให้ประชาชนกลับบ้านก่อน ให้มาพูดกนัต่อพรุ่งนี้ 
           กรณีท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีธุรการออกจากท่ีทํางานกลับบ้านต้ังแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
 
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   กรณีท่ี ๑  

   แม้จะเป็นเวลาเลิกงานแล้ว แต่เม่ือยังมีเรื่องท่ีจะต้องพูดกับประชาชนค้างอยู่ ซ่ึงอาจพูดกัน
เสร็จในวันนั้น ก็ควรพูดเสียให้เสร็จ ไม่ควรให้ประชาชนต้องเสียเวลามาติดต่อใหม่ในวันรุ่งข้ึน        
การกระทําตามข้อมูลเป็นการไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ผิดวินัย 

    กรณีท่ี ๒  

   การกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงาน เป็นการละท้ิงหน้าที่ราชการ ผิดวนิัย  

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๒ 
          กรณีท่ี ๑  แพทย์ประจําสถานพยาบาลของทางราชการ ได้ส่ังการรักษาคนไข้ทางโทรศัพท์
จากทางบ้านพักในเวลาราชการ โดยไม่ได้มาดูคนไข้ด้วยตนเอง 
          กรณีท่ี ๒  ผดุงครรภ์ประจําสถานพยาบาลของทางราชการ ราษฎรมาขอให้ทําคลอดในเวลา
กลางคืน ไม่ยอมทํา อ้างว่าไม่ใช่เวลาราชการ  
 
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   กรณีท่ี ๑   

   การกระทาํของแพทย์เป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ผิดวินัย 

กรณีท่ี ๒   

   ผดุงครรภ์มีหน้าท่ีราชการจะต้องทําคลอดให้ราษฎร ไม่ว่าเวลาใดจะดึกด่ืนค่ําคืนอย่างไรก็ต้อง
อุทิศเวลาทําให้ เพราะเป็นเรื่องจําเป็นไม่อาจผัดผ่อนได้ การปฏิเสธไม่ยอมทํา ย่อมผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๓ 
          เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด มาทํางานสายวันละ ๑๕ – ๒๐ นาที บ่อย ๆ โดยเข้าใจว่าไม่เป็นไรเพราะ
หัวหน้าไม่ว่าและตนพิมพ์เร็วกว่าคนอ่ืน เม่ือมาถึงที่ทํางานก็ลงมือพิมพ์ทันที ในขณะที่คนอ่ืนยังโอ้เอ้
อยู่ งานก็เสรจ็เท่ากับคนอ่ืน  
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีดกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การมาทํางานสาย เป็นการไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ซ่ึงถ้ามาทํางานสายเนือง ๆ นอกจาก    
จะมีความผิดทางวินัยแล้ว จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนเงินเดือนประจําปี แม้จะมีความดีความชอบ
สักปานใดก็จะถูกงดเล่ือนเงินเดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๔ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการ บ้านอยู่ไกลที่ทํางานมาก วันไหนต่ืนสาย เกรงจะมาทํางานสาย ก็ลาป่วย
เสียเลย โดยเห็นว่าตนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนได้ปีหนึ่ง ถึง ๖๐ วัน ถ้าป่วยท่ีจําเป็นต้องลา
นานก็ยังลาต่อได้อีก ๖๐ วัน รวมลาป่วยได้ถึง ปีละ ๑๒๐ วัน จึงถือโอกาสลาป่วยตามสิทธ ิ
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การลาป่วยโดยไม่ป่วยจรงิ เป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงผิดวินัย 

   ถ้าผู้บังคับบัญชาจับได้ว่าไม่ป่วยจริง และไม่อนุญาตให้ลา ก็ขาดราชการ จะถูกลงโทษทางวินัย 
จะไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ขาดนั้น และจะไม่ได้เล่ือนเงินเดือนประจําปี  

  ถ้าผู้บังคับบัญชาจับไม่ได้ว่า ไม่ป่วยจริง และอนุญาตให้ลา การลาบ่อยครั้งโดยไม่จําเป็น      
ซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์ไม่มีอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ก็เข้ากรณีที่จะถูกงดเล่ือนเงินเดือนประจําปี  

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๕ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการเห็นว่าข้าราชการมีสิทธิลากิจโดยได้รับเงินเดือนได้ในปีเริ่มรับราชการ ๑๕ 
วัน และในปีต่อ ๆ ไปปีละ ๔๕ วัน จึงได้ขอลากิจมีจํานวนวันเต็มตามสิทธิในแต่ละปี 
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การท่ีข้าราชการขอลากิจตามสิทธิที่จะลาได้นั้น ไม่เป็นการกระทาํผิดวินัย 

  แต่อย่างไรก็ดี การลาบ่อยครั้งโดยไม่จําเป็นซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
จะทําให้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนเงินเดือนประจําปี หรือแม้จะลาไม่บ่อยครั้ง แต่ถ้าลาปีหนึ่งทั้งลา
กิจและลาป่วยรวมกันเกิน ๔๕ วัน ก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนเงินเดือนประจําปีเช่นกัน 

  ฉะน้ัน แม้การกระทําดังกล่าวจะไม่ผิดวินัย แต่ก็ไม่ควรลาโดยไม่จําเป็นให้ถูกงดเล่ือนเงินเดือน
ประจําปี  

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๖ 
          กรณีท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีธุรการ เอาของหลายชิ้นมาเร่ขายให้เพ่ือน ๆ ทีท่ํางานด้วยกนัในเวลา
ทํางาน 
          กรณีท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีธุรการ เดินหาประกันชีวิตจากเพ่ือน ๆ ที่ทํางานด้วยกันในเวลาทํางาน 
 
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ทั้ง ๒ กรณี เป็นการใช้เวลาราชการไปประกอบกิจการส่วนตัว เป็นความผิดฐานไม่อุทิศเวลา
ให้แก่ราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๗ 
          กรณีท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีธุรการมีหน้าที่เป็นเวรเฝ้าสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ได้ออกไป
รับประทานอาหารท่ีตลาดในตอนดึกโดยไม่มีผู้ใดอยู่เฝ้าสถานที่ราชการน้ันอ้างว่าหิว 
          กรณีท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมเป็นวิทยากรทําการฝึกอบรมเยาวชน มาไม่ทันตามกําหนดการ
บรรยายเพราะเสียเวลาไปส่งลูกเข้าโรงเรียนจนเลยเวลาบรรยายไปมากแล้วจึงมาถึง ทําให้ผู้เข้ารับการ
อบรมต้องนั่งรอเป็นเวลานาน 
 
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   กรณีท่ี ๑  

  เป็นการละท้ิงหน้าที่ราชการ ซ่ึงถ้าเกิดความเสียหายร้ายแรงข้ึน เช่นเกิดไฟไหม้สถานท่ี
ราชการ หรือทรัพย์สินของทางราชการถูกขโมยในช่วงเวลานั้น จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอาจ
ถูกไล่ออกจากราชการ  

  กรณีท่ี ๒  

  การมาทํางานไม่ทันตามกําหนด หรือมาทํางานสาย เป็นการไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ       
ผิดวินัย  

 

 

 

 



๕๖ 
 

ข้อมูล ป. ๕.๘ 
          กรณีท่ี ๑ ข้าราชการบรรจุใหม่ ถูกแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ชอบใจ ได้ลงนามรับทราบ
คําส่ังแล้วไม่ประสงค์จะรับตําแหน่งนั้น จึงไม่มาทํางานอีกเลยเพราะไม่ประสงค์จะรับราชการ 
          กรณีท่ี ๒ ข้าราชการขอลาออกจากราชการโดยยื่นใบลาแล้วออกจากราชการไปเลยโดยไม่รอ
รับคําส่ังอนุญาต 
 
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   กรณีท่ี ๑  

  เมื่อลงนามรับทราบคําส่ังบรรจุแล้ว ก็มีฐานะเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าจะออกจากราชการ
จะต้องยื่นใบลาออกและรอรับคําส่ังอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะออกได้ การไม่มาทํางานโดย
ไม่ลาตามข้อมูล เป็นการละทิ้งหน้าท่ีราชการ ผิดวินัย  

  กรณีท่ี ๒  

  การลาออกจากราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วจึงจะออกได้ การยื่นใบลา
แล้วไม่มาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ ผิดวินัย  

  สรุป  ผิดวินัยทั้ง ๒ กรณี ซ่ึงถ้าหยุดราชการไปเกิน ๑๕ วัน อาจถูกไล่ออกจากราชการ ซ่ึงทํา
ให้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการอีก  

 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๖  

รักษาความลับของทางราชการ 



๕๗ 
 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒  
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
          “ (๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ ” 
           
 

แนวคิด 
 

๑. ความลับจะเป็นความลับอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีการเปิดเผย ถ้ามีการเปิดเผยแล้วก็จะไม่เป็น 
ความลับอีกต่อไป 

๒. ความลับของทางราชการ เป็นส่ิงที่พึงสงวนไว้ให้รู้แต่เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หาก 
รู้ไปถึงผู้อ่ืนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการซ่ึงในบางกรณีอาจถึงเป็นภัยร้ายแรงแก่
ประเทศชาติก็ได้ 

๓. ข้าราชการผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจาก 
ทางราชการว่า จะต้องไม่เปิดเผยความลับนั้น 
 

   

 

 

 

 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๖.๑ 
          สมมติุว่า ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดทําเรื่องพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ กําลังรวบรวม



๕๘ 
 

รายช่ือผู้ที่ผู้บังคับบัญชาเสนอเล่ือนเงินเดือน ภรรยาหรือสามีของท่าน ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดถามท่านว่า ตัวเขาได้รับการเสนอช่ือให้เล่ือนเงินเดือน หรือไม่ 
          ท่านจะบอกหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   เรื่องระหว่างการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน เป็นเรื่องที่ทางราชการจะต้องปิดเป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด เพราะหากเปิดเผยไปก่อนถึงเวลาประกาศ อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายข้ึนก็ได้ ผู้มีหน้าที่ใน
การนี้จึงต้องรักษาความลับในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด แม้แต่ภรรยาหรือสามีของตนเองก็บอกไม่ได้    
หากบอกภรรยาหรือสามีก่อนประกาศ ก็จะเป็นการกระทําผิดวินัยฐานเปิดเผยความลับของ         
ทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

ข้อมูล ป. ๖.๒ 
          ผู้อํานวยการกอง ได้รับแต่งต้ัง ให้เป็นกรรมการสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ 
ต่างประเทศ ผู้บังคับบัญชาของผู้อํานวยการกองนั้น ขอทราบว่าข้อสอบท่ีจะใช้สอบนั้นออกว่าอยา่งไร 
          ผู้อํานวยการกองจะบอกข้อสอบให้ผู้บังคบับญัชาทราบได้หรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การออกข้อสอบชิงทุนเป็นเรื่องลับที่ไม่พึงเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้อํานวยการกองดังกล่าว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบชิงทุนนั้น ไม่มีสิทธิและหน้าที่ที่จะขอทราบ
ข้อสอบ จึงบอกให้ทราบไม่ได้ หากบอกให้ทราบก็จะเป็นการกระทําผิดวินัยฐานเปิดเผยความลับของ
ทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

ข้อคิด 
          ผู้ได้รับความไว้วางใจให้รักษาความลับ เป็นผู้ได้รับเกียรติอย่างสูง ชอบที่จะรักษาเกียรติอันสูง
นี้ไว้ให้เป็นผู้ที่เชื่อถือได้ตลอดไป 
          ข้าราชการท่ีเปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นผู้ทรยศต่อความไว้วางใจ จะไม่เป็นที่
เช่ือถือของใครอีกต่อไป  
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๗ 

รักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ  

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ ให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
           “(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ”  
 
 

แนวคิด 
 

๑. การปฏิบัติราชการเป็นการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส่วนรวมของชาติ จึงต้องร่วมกันปฏิบัติ 
งานประสานกันเป็นทีม 

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสานกันเป็นทีม จําเป็นที่ข้าราชการจะต้องมีความสามัคคี    
กลมเกลียวและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหน้าที่ราชการ 

๓. ข้าราชการจะต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างข้าราชการด้วยกัน รวมทั้งผู้ร่วมปฏิบัติราชการท่ีไม่เป็นข้าราชการ  

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๗.๑ 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการชายพูดกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หญงิโดยใช้คําพูดว่า “กู” “มงึ”  
 

          ถ้าทา่นเป็นเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์หญิงผู้นั้น ท่านจะทําอย่างไรดี 
(ก) พูดโต้ตอบโดยใช้คํา “กู” “มึง” หรือ “แก” 
(ข) แจ้งความดําเนินคดีฐานหม่ินประมาท 
(ค) รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(ง) เฉยเสีย 

 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ถ้าพูดโต้ตอบด้วยถ้อยคําไม่สุภาพ ก็จะทําผิดวินัยฐานไม่สุภาพเรยีบร้อยต่อข้าราชการด้วยกัน 

         ถ้าแจ้งความดําเนินคดีก็จะทําให้แตกความสามัคคีกันยิ่งข้ึน ครั้นจะรายงานเหตุการณ์ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ก็จะเป็นการทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 

       เฉยเสียน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด  

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

 

ข้อมูล ป. ๗.๒ 
          เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องงานท่ีทําร่วมกัน เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบันดาลโทสะจึงชกเจ้าหน้าที่ธุรการไป ๑ ที 
          ถ้าทา่นเป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการผู้นั้นท่านจะทําอย่างไรดี  

(ก) ชกตอบ 
(ข) แจ้งความดําเนินคดี 
(ค) รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(ง) เฉยเสีย 

 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   ชกตอบไม่ได้ จะผิดวินัยฐานไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการ ถ้าแจ้งความดําเนินคดีก็
จะสร้างความแตกร้าวกันยิ่งข้ึน เฉยเสียก็จะกลายเป็นปกปิดเรื่องที่ควรบอกผู้บังคับบัญชา เพราะ
ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องในหน้าท่ีราชการ  

  ทางท่ีดีที่สุดควรรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีจะดําเนินการต่อไปตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ข้อมูล ป. ๗.๓ 
          ข้าราชการหญิง ๒ คน เช่าบ้านอยู่ด้วยกัน เกิดขัดใจกัน ทะเลาะตบตีกันที่บ้านจนเรื่องถึง
ตํารวจ แต่ตกลงเลิกแล้วต่อกัน ไม่ถึงเป็นคดี 
 
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   การทะเลาะตบตีกันระหว่างข้าราชการ แม้จะตบตีกันที่บ้านไม่ถึงเป็นคดี ก็เป็นการไม่รักษา
ความสามัคคีระหว่างข้าราชการ เป็นการกระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

ข้อมูล ป. ๗.๔ 
          อธิบดีขับรถตนเองจะเข้าประตูสํานักงานเพ่ือทํางาน ยามเฝ้าประตูซ่ึงเป็นลูกจ้างไม่รู้จักอธิบดี 
จึงไม่เปิดประตูให้เข้าไป ถามอธิบดีว่า “ท่านจะเข้าไปทําอะไร ครับ” 
          อธิบดีตวาดว่า “อ้ายเซ่อ มึงไม่รู้จักกูหรือ” 
           
          มีปญัหาว่า อธิบดีกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   แม้ยามเฝ้าประตูจะไม่ใช่ข้าราชการ แต่ก็เป็นผู้ร่วมปฏิบัติราชการ การที่อธิบดีพูดเช่นนั้น เป็น
การไม่สุภาพเรียบร้อยต่อผู้ร่วมปฏิบัติราชการ จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

ข้อมูล ป. ๗.๕ 
          เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีดในหน่วยกลาง ได้รับแบ่งงานจากหัวหน้างานพิมพ์เป็นสัดส่วนท่ัวกันแล้ว 
คนท่ี ๑ พิมพ์เร็วและขยัน จึงเสร็จก่อน และว่างอยู่ คนที่ ๒ พิมพ์ช้า เพราะโอ้เอ้อยู่ยังพิมพ์ไม่เสร็จอีก 
๒ เรื่อง โดยกําลังพิมพ์ค้างอยู่เรื่องหนึ่ง และยังมีเรื่องด่วนอีกเรื่องหน่ึงที่ผู้ใหญ่ต้องการเดี๋ยวนั้นยัง
ไม่ได้เริ่มพิมพ์ หัวหน้างานพิมพ์ได้ขอร้องให้คนท่ี ๑ ช่วยรับเรื่องด่วนน้ันมาพิมพ์ให้ด้วย  
 
          ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดดีคนท่ี ๑ ท่านจะทําประการใด  
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

   แม้จะแบ่งงานเป็นสัดส่วนกันไปแล้ว แต่เมื่อมีงานด่วนท่ีคนอ่ืนพิมพ์ไม่ทัน ตนว่างอยู่พอจะ
ช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วย หากปฏิเสธไม่ช่วย ก็จะผิดวินัยฐานไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหน้าที่ราชการ 

  ส่วนการที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดคนที่ ๒ โอ้เอ้พิมพ์ช้า ก็เป็นความผิดของคนน้ันที่หัวหน้าเขาจะว่า
กันไปอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดคนที่ ๑ ที่จะว่ากล่าวหรือเกี่ยงงอนไม่
ยอมช่วย  

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๘   

ปฏิบัติดีตอ่ผู้ตดิตอ่ราชการ  

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒  
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้  
          “(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน  
ผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตน” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       ข้าราชการมีหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน จึงต้องให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก         
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

  “ต้อนรับ” คือ ให้การรับรองโดยไม่เนินเฉย 

 “ให้ความสะดวก” คือ ให้คล่อง ไม่ติดขัด 

  “ให้ความเป็นธรรม” คือ ทําโดยถูกต้อง ไม่ลําเอียง 

“ให้การสงเคราะห์” คือ ให้ความช่วยเหลือ 

 กรณีที่ข้าราชการจะต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนน้ัน ต้องเป็นกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  

 

 

 



๖๘ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๘.๑  
          เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทําเฉยไม่รบัเรื่องราวท่ีราษฎรคนหน่ึงยื่นร้องทุกข์ โดยไม่ชี้แจง
อย่างใด ปล่อยให้ราษฎรยืนเก้ออยู่เป็นเวลานานจนจะถึงเวลาเลิกงานแล้วจึงได้บอกว่าเขียนไม่ถูกให้
แก้เสียใหม ่
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น กระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล เป็นกรณีไม่ให้การต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนท่ีติดต่อราชการ   
ในหน้าที่ของตน จึงเป็นการกระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

ข้อมูล ป. ๘.๒  
          มีหญิงชราคนหนึ่งมายืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ข้างหน้าโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้พูดจา
ประการใด 
     
          ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น ท่านจะทําอย่างไร   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       เมื่อประชาชนมายืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่เช่นนั้น แสดงว่าเขาต้องการพบ
ใครคนหนึ่งหรือต้องการมาติดต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงซ่ึงอาจเก่ียวกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ได้ จึงต้อง
ต้อนรับและให้ความสงเคราะห์แก่เขาโดยถามเขาก่อนว่าต้องการพบใครหรือจะติดต่อเรื่องใด แล้วก็
อํานวยความสะดวกแก่เขาตามสมควร จึงจะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

ข้อมูล ป. ๘.๓  
          ชายผู้หนึ่งมาขอซ้ือยาชนิดหนึ่งที่ห้องเภสัชกรรมของสถานพยาบาล โดยไม่มีใบส่ังแพทย์ 
เภสัชกรบอกว่าเป็นยาอันตรายต้องมีใบส่ังแพทย์จึงจะขายยาชนิดนั้นให้ได้ ชายผู้นั้นบอกว่าเขาเป็น
แพทย์ซ้ือได้โดยไม่ต้องมีใบส่ังแพทย์ เภสัชกรกย็ังยนืว่าไม่อาจขายยาชนิดนัน้ให้โดยไม่มีใบส่ังแพทย์ 
ชายผู้นั้นด่าเภสัชกรวา่ “พวกน้ีโง่ชะมัด ไม่มีหัวคิดเสียเลย” 
           ถ้าท่านเป็นเภสัชกรผู้นั้น ท่านจะทําอย่างไร 

(ก) พูดจาตอบโต้ว่า ไม่ไดโ้งอ่ย่างท่ีเขาวา่ หรือ 
(ข) แจ้งความตอ่เจ้าหน้าท่ีตํารวจว่าชายผู้นั้นหม่ินประมาท หรือ  
(ค) อธิบายให้ชายผู้นั้นเข้าใจว่า เจ้าหน้าท่ีต้องทําตามระเบียบ หรือ 
(ง) เฉยเสีย 

     
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีเช่นนี้ หากพูดจาตอบโต้ก็อาจจะเป็นการไม่สุภาพเรียบร้อยต่อประชาชนท่ีติดต่อราชการ 
ยิ่งถ้าใช้ถ้อยคํารุนแรงย้อนเขาไปก็อาจเป็นการดูหม่ินเหยียดหยามประชาชน หากน่ิงเฉยเสียก็จะเป็น
ที่คับใจเสมือนยอมรับว่าโง่จริง ครั้นจะแจ้งความดําเนินคดี ก็จะผิดมารยาทผู้ให้บริการ ซ่ึงต้องเอาใจ
ผู้รับบริการ  

  ทางออกท่ีดีที่สุดคือ อธิบายให้เขาฟังว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่จําต้องปฏิบัติตามระเบียบมิฉะน้ัน
ตนเองจะมีความผิดท่ีขายยาอันตรายโดยไม่มีใบส่ังแพทย์ซ่ึงไม่ถูกต้อง  

 

 

 

 



๗๑ 
 

ข้อมูล ป. ๘.๔  
          เจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ ไม่รับใบสมัครสอบของผู้ที่ยื่นแซงผู้ที่มาก่อนซ่ึงยืนเข้าคิวรอกันอยู่โดย
บอกให้ไปเข้าแถวตามลําดับผู้มาก่อนหลัง 
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นกระทําผิดวินยัอย่างไร หรอืไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ข้าราชการต้องให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ การไม่รับใบสมัครของผู้ที่
ยื่นแซงผู้ที่มาก่อนซ่ึงยืนเข้าคิวรอกันอยู่ โดยบอกให้ไปเข้าแถวตามลําดับ เป็นการให้ความเป็นธรรม  
แก่ประชาชนผู้ที่มาก่อน จึงไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

ข้อคิด 
          พ่อค้าต้องเอาใจลูกค้าฉันใด ผู้ให้บริการก็ต้องเอาใจผู้รับบริการฉันนั้น ข้าราชการซ่ึงเป็น  
ผู้ให้บริการแก่ประชาชน จึงต้องสุภาพเรียบร้อย ต้อนรับ ให้ความสะดวกและให้ความเป็นธรรม 
แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการในหน้าที่ของตน  
           
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๙   

วางตนเป็นกลางทางการเมือง  

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒  
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้  
          “(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและในการปฏิบัติการ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน  กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการด้วย” 
           
 

แนวคิด 
 

       ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นข้าราชการประจํา มีหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรี และต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือนดังต่อไปนี้ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

ระเบียบว่าด้วยมารยาททางการเมือง 

   มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๔๙๙ กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนนิยมหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ แต่มีข้อหา้ม ดังต่อไปน้ี  

๑. ไม่ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง 
๒. ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง 
๓. ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทําของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 
๔. ไม่แต่งเคร่ืองแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณสถานใด ๆ 

อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 
๕. ไม่ประดับเคร่ืองหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเคร่ืองแบบราชการ หรือในเวลาปฏิบัติราชการหรือ

ในสถานที่ราชการ 
๖. ไม่แต่งเคร่ืองแบบพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ 
๗. ไม่บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทําการใดที่เป็น

การให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมือง
ใดที่ต้ังขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๘. ไม่ขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สนิเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง 
๙. ไม่โฆษณาหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ให้

เป็นที่เปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน หรือเขียนบทความไปลง
หนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือ หรือใบปลวิซึ่งจะจําหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชน อันเป็นข้อความท่ี
มีลักษณะการเมือง 

๑๐. ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเคร่ืองมือเพ่ือกระทํากิจการต่าง ๆ 
อาทิ เช่น ว่ิงเต้นติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือพรรคการเมืองเพ่ือให้นําร่างพระราชบัญญัติ
หรือญัตติเสนอสภาฯ หรือต้ังกระทู้ถามรัฐบาล 

๑๑. ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออก โดยตรงหรือปริยายที่จะ
เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมคัรรับเลือกต้ังและในทางกลับกันไม่กีดกัน ตําหนิติเตียน    
ทับถม หรือใหร้้ายผู้สมัครรับเลือกต้ัง  

 



๗๕ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๙.๑  
          ข้าราชการพลเรอืน เป็นโฆษกของพรรคการเมืองหน่ึง 
     
          มีปญัหาว่า เป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การเป็นโฆษกของพรรคการเมืองเข้าลักษณะเป็นการดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง         
จึงต้องห้ามสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้กระทําการเช่นนั้น จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 
 

ข้อมูล ป. ๙.๒  
          อธิบดี เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหน่ึง และไปร่วมประชุมพรรคการเมือง นั้นเป็นประจํา 
     
          มีปญัหาว่า อธิบดีกระทําผิดวินัยหรือไม่    
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไม่ผิดวินัย ส่วนการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง ก็ไปร่วม
ประชุมได้ แต่ต้องไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุม ต้องไม่เป็นการประชุมในที่สาธารณสถาน
อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะการเมือง และต้องไม่ไปประชุมในเวลาราชการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

ข้อปฏิบัตทิางวินัยประการท่ี ๑๐   

รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักดิ ์ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒  
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้  
          “(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  
มิให้เสื่อมเสีย” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       ข้าราชการเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารงานของรัฐหรือของประชาชน จึงต้องวางตัวให้
เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของประชาชน โดยประพฤติตัวดี รักษาช่ือเสียงของตัวเอง และรักษาเกียรติศักด์ิ
ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ไม่ประพฤติตนเส่ือมเสียให้ประชาชนเส่ือมศรัทธา  

  “ชื่อเสียง” หมายถึง เกียรติยศ 

  “เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ” หมายถึง ฐานะท่ีได้รับการยกย่องสรรเสริฐใน
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ป. ๑๐.๑  
          ข้าราชการพลเรอืนสามัญเสพสุรามึนเมา 
     
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว ๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๔๙๖ กําหนดไว้ดังนี้  

   “ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ซ่ึงอาจทําให้เสียเกียรติศักด์ิของ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ข้าราชการผู้ใดเสพหรือเมาสุราในกรณี
ต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เช่น 

(๑) เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(๒) เมาสุราเสียราชการ 
(๓) เมาสุราในที่ชมุนุมชน จนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่

ราชการ” 

   กรณีตามปัญหา จะเป็นการกระทําผิดวินัย หรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่า
เข้ากรณีตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างไร หรือไม่  
 

 

 



๗๙ 
 

 

ข้อมูล ป. ๑๐.๒  
          ข้าราชการพลเรอืนสามัญสูบกัญชาไม่ถึงมึนเมา 
     
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่    
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การสูบกัญชา เป็นการกระทําความผิดอาญา เส่ือมเสียชื่อเสียง ยอ่มผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๓  
          ข้าราชการพลเรอืนสามัญเล่นการพนัน 
 

          มีปัญหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. ๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๔๙๖ กําหนดไว้ ดังนี้ 

   “๑. การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก    
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

   ๒. … 

 ๓. การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญาตจากทางการ 

              (ก) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นเจ้าพนักงานซ่ึงมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง
หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใดซ่ึงมีข้อห้ามของ
กระทรวงทบวงกรมวางไว้เป็นพิเศษ ให้พิจารณาโทษตามเกณฑ์ในข้อ ๑ ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอ่ืน
ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
              (ข) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซ่ึงมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรงหรือ
เป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใดซึ่งมีข้อห้ามของ
กระทรวงทบวงกรมวางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ ๑ ก็ได้ ถ้าผู้เล่นนั้นเป็น
ข้าราชการอ่ืนจะเป็นผิดต่อเม่ือปรากฏว่า ผู้นั้นหมกมุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เส่ือมเสียแก่ราชการ 
และให้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี”  
 

   กรณีตามปัญหา จะเป็นการกระทําผิดวินัย หรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่า
เข้ากรณีตามมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรหรือไม่  

 



๘๑ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๔  
          สมมุติว่าท่านไปบ้านเพื่อนเพื่อเยี่ยมเยียน บังเอิญที่บ้านเพื่อนมีเล่นการพนันไพ่เผ โดยไม่ได้
รับอนุญาต พอท่านเข้าไปในบ้านเพ่ือนก็พอดีมีตํารวจมาจับคนเล่นการพนัน และจับท่านไปด้วย 
           ตํารวจบอกให้ท่านรับสารภาพว่าร่วมเล่นการพนันด้วยจะได้เสร็จเรื่องง่าย ๆ โดยจะถูกปรับ
เพียง ๒๐๐  บาท เท่านั้น ถ้าปฏิเสธจะต้องสู้คดีเสียค่าทนายหลายพันบาท 
     
          ท่านจะทําประการใด   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ถ้ารับสารภาพว่าเล่นการพนันไพ่เผ และศาลตัดสินให้ลงโทษปรับ จะมีความผิดทางวินัย     
โดยไม่มีทางที่จะแก้ตัวในภายหลังว่าไม่ได้เล่น 

   เมื่อไม่ได้เล่น ก็ต้องปฏิเสธและต่อสู้คดีไปตามความเป็นจริง เม่ือศาลยกฟ้องก็จะไม่มีความผิด
ทางวินัยแต่อย่างใด   

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๕  
          เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคบหาสมาคมกับนักเลงอันธพาลผู้สร้างความเดือดร้อนรําคาญ
ให้แก่ประชาชนอยู่เสมอมา ทั้งนี้ โดยแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าเป็นเพ่ือนสนิท ไปเท่ียวในที่ต่าง ๆ 
ด้วยกันเสมอ ๆ  
     
          มีปญัหาว่า กรณีตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล เป็นการกระทําอันอาจทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน จึงเป็นการกระทําผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๖  
          ข้าราชการพลเรือนผู้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือเล่ือนตําแหน่ง นําบันทึกย่อวิชาท่ีจะสอบเข้าไปใน
ห้องสอบ และนําออกมาดูประกอบการเขียนคําตอบ แต่ยังไม่ทันได้ใช้เขียนคัดลอก ถูกจับได้เสียก่อน 
     
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่    
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทําตามข้อมูล เป็นการพยายามทุจริตในการสอบ แม้การกระทําจะยังไม่สําเร็จเพียง
พยายามทุจริตแต่ถูกจับได้เสียก่อน ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทําการท่ีเส่ือมเสียชื่อเสียง จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๗  
          ข้าราชการพลเรอืนสามัญขับรถชนคนบาดเจ็บสาหัส ถูกศาลพิพากษาให้จําคุก และปรับฐาน
กระทําการโดยประมาทให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บ โทษจําคุกให้รอการลงโทษ 
     
          มีปญัหาว่า กรณีตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทาํตามข้อมูลไม่มีเจตนาท่ีจะทําชั่ว และไม่ถูกจําคุก จึงไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๘  
          เจ้าหน้าท่ีธุรการ ติดต่อสนิทสนมกับภรรยา (สามี) ของผู้อ่ืนโดยไปมาหาสู่ที่บ้านของ หญิง 
(ชาย) นั้นเป็นประจําในขณะท่ีสามี (ภรรยา) ของหญิง (ชาย) ไม่อยู่ ทําให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจว่า  
มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกัน และถูกสามี (ภรรยา) ร้องเรียนกล่าวโทษ  
     
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่    
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       พฤติกรรมตามข้อมูล เป็นการกระทําที่ทําให้เส่ือมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ จึงเป็นการกระทําผิดวินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๙  
          เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต 
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกระทําผิดวินัยหรือไม่    
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทําความผิดอาญา ย่อมเป็น
การกระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

ข้อมูล ป. ๑๐.๑๐  
          เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีเป็นหนี้คนในหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัยหลายคน 
     
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่    
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การเป็นหนี้ ตามปกติไม่เป็นการประพฤติชั่ว เว้นแต่การเป็นหนี้นั้นจะทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ       
ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

   กรณีตามข้อมูลยังไม่แน่ว่าจะผิดวินัยหรือไม่ ถ้าการเป็นหน้ีนั้นทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ เช่น เท่ียวกู้ยืมเงินชาวบ้านหลายคน จนเป็นหนี้รุงรังแล้วไม่ยอมใช้หนี้และ
พาลทะเลาะวิวาทกับเจ้าหนี้ เช่นนี้อาจจะผิดวินัย แต่ถ้าการเป็นหน้ีนั้นเกิดข้ึนตามปกติวิสัย เช่น      
ซ้ือของเช่ือจากร้านค้า แต่ก็สามารถใช้หน้ีได้ตามกําหนดเวลา อย่างนี้ก็ไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ข้อคิด 
          “เกยีรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏบัิติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง 
พอควรพอดีแก่ตําแหน่งหน้าท่ีที่ดํารงอยู่” 
 

(พระบรมราโชวาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อห้ามทางวนัิย 



๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๑  

ไม่รายงานเท็จต่อผูบั้งคับบัญชา 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง 
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       วินัยบทน้ีห้ามข้าราชการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาในทุกกรณีโดยไม่จํากัดเฉพาะในการ
ปฏิบัติราชการ แต่ทั้งนี้หมายรวมถึงทุกเรื่องที่จะต้องมีการรายงาน ซ่ึงถ้ามีการรายงานเท็จ หรือ
รายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องบอก ก็เป็นความผิดทางวินัย แต่ถ้าไม่มีการรายงาน แม้จะ
ปกปิดเรื่องใดไว้ไม่บอกผู้บังคับบัญชาหาเป็นความผิดทางวินัยฐานน้ีไม่ 

 “การรายงาน” หมายถึง การบอกเล่าเรื่องที่ได้ทํา ได้รู้ หรือ ได้เห็นมา อาจเป็นการรายงาน
ด้วยวาจา หรือด้วยหนังสือ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ได้ ซ่ึงจะเป็นการรายงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือขอ
อนุญาต ขออนุมัติ หรือเพ่ือทราบ ก็เป็นการรายงานทั้งส้ิน  

  การรายงานเท็จตามข้อห้ามน้ี ไม่จําเป็นต้องเป็นการรายงานเพื่อการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมายเสมอไป อาจเป็นการรายงานในเรื่องอ่ืนที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบ
ธรรมเนียม ของทางราชการ หรือคําส่ังของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้รายงาน   
ก็ได้ 

 



๙๒ 
 

แนวคดิ 
          หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยส่ังการ อํานวยการ และดําเนินการทุกอย่างเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเพ่ือประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชา 
          หากผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานเท็จจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจทําให้การวินิจฉัย ส่ังการ 
หรืออํานวยการผิดพลาด หรือไม่เหมาะสม หรือเสียการปกครองบังคับบัญชา ซ่ึงอาจเสียหายแก่ทาง
ราชการได้  
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๑.๑  
          เจ้าหน้าท่ีธุรการ บ้านอยู่ไกล ต้องนั่งรถไฟมาทํางาน วนัหนึ่งข้ึนรถไฟไม่ทัน จึงต้องหยุด
ราชการในวนันั้น รุ่งข้ึนยืน่ใบลาป่วย ขอลาป่วยในวันที่หยุดราชการไปนั้น  
     
          มีปญัหาว่า ผู้นัน้กระทําผิดวินัย หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล  เ ป็นการกระทําผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  และถ้า
ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา จะผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

ข้อมูล ม. ๑.๒  
          เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ยื่นใบลา ขอลากิจ โดยแจ้งสถานที่อยู่ในระหว่างลาว่า พักอยู่ที่
บ้านพักในในกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับอนุญาตก็เดินทางไปทัศนาจร และพักอยู่ต่างจังหวัด 
     
          มีปญัหาว่า ผู้นัน้กระทําผิดวินัย หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทําตามข้อมูล ผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซ่ึงอาจเสียราชการหากมีงาน
จําเป็นเร่งด่วนท่ีผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ทําระหว่างนั้นก็จะติดต่อไม่ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 
 

ข้อมูล ม. ๑.๓  
          นิติกรได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปสืบเรื่องท่ีข้าราชการผู้หนึ่งหยุดราชการไป
เกินกว่า ๑๕ วัน แล้ว ว่ามีเหตุผลสมควรอย่างไรหรือไม่ นิติกรผู้นั้นไม่ได้ไปสืบเอง เพียงแต่สอบถาม
จากเพ่ือนคนหนึ่งของผู้หยุดราชการ แล้วรายงานว่าได้ไปสืบแล้ว ไม่ปรากฏตัวผู้นั้นที่บ้านพัก และไม่มี
ผู้พบเห็น หรือทราบว่าอยู่ที่ใด   
    
          มีปญัหาว่า นิตกิรกระทําผิดวินัย หรือไม่   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล เป็นการกระทําผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งรายงานว่าไปสืบ
แล้วแต่ความจริงไม่ได้ไปสืบเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

ข้อมูล ม. ๑.๔  
          เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ดําเนินการเร่ืองหัวหน้าส่วนราชการไปประชุมในต่างประเทศ 
เมื่อเตรียมการเสร็จถึงข้ันจัดซ้ือต๋ัวโดยสารเครื่องบินแล้ว และจะออกเดินทางในวันรุ่งข้ึน ก็ได้รับ
หนังสือจากต่างประเทศว่างดประชุม แต่ไม่ได้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ หัวหน้าส่วน
ราชการถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ก็บอกว่าไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ด้วยเจตนาที่จะให้
หัวหน้าส่วนราชการได้ไปเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงเมื่อไปถึงไม่มีการประชุม เที่ยวเสียวันหน่ึงแล้วก็กลับ  
ก็ได้   
    
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์กระทําผิดวินัย หรือไม่   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทําของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เป็นการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรจะต้องบอก 
จึงผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา   

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๒  

ไม่ปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชา 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       วินัยบทนี้ห้ามข้าราชการปฏิบัติราชการโดยข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน คือในการปฏิบัติ
ราชการต้องเสนอตามลําดับชั้นผู้บังคับบัญชา เสนอข้ามลําดับผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นไม่ได้ เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปจะส่ังให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตให้กระทําเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 

          ทั้งนี้ ข้อห้ามดังกล่าว ห้ามในการปฏิบัติราชการเท่านั้น ถ้าไม่ใช่ในการปฏิบัติราชการก็ไม่ห้าม  

  “ผู้บังคับบัญชาเหนือตน” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในลําดับที่ใกล้ชิดที่สุดของตน 

 “ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในลําดับที่ใกล้ชิดที่ สุด และ
ผู้บังคับบัญชาในลําดับท่ีสูงกว่าผู้บังคับบัญชาท่ีใกล้ที่สุด 

 

 

 

 



๙๘ 
 

แนวคดิ 
๑. หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานท้ังหมด

ในหน่วยน้ัน จึงจําเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องได้ส่ังงาน มอบหมายงาน และกํากับ
ตรวจสอบ หรือรับรู้งานทุกอย่างที่ทุกคนทําในหน่วยนั้น 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ จะต้องปฏิบัติภายใต้การอํานวยการของผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ  

๓. การปฏิบัติหน้าท่ีข้ามลําดับการบังคับบัญชา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับคําส่ังจาก
ผู้บังคับบัญชา จะทําให้เสียการบังคับบัญชา และทําให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับไม่อาจ
รับผิดชอบงานนั้น ซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ราชการ  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๒.๑  
          นิติกรในกองนิติการผู้หนึ่งได้รับคําส่ังจากอธิบดีให้ร่างคําส่ังต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่
ข้าราชการคนหนึ่ง เมื่อผู้นั้นร่างเสร็จแล้วก็เสนอตรงต่ออธิบดีโดยไม่ผ่านหัวหน้ากองนิติการ  
     
          มีปญัหาว่า นิตกิรผู้นั้นกระทําผิดวินัย หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       นิติกรผู้นั้นได้รับคําส่ังจากอธิบดีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือหัวหน้ากองนิติการให้ทํางานนั้น   
จึงเสนองานน้ันตรงต่ออธิบดี โดยไม่ผ่านหัวหน้ากองนิติการได้ ไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ข้อมูล ม. ๒.๒  
          มีคําส่ังอธิบดีว่า งานเกี่ยวกับกฎหมายให้เสนอรองอธิบดีฝ่ายบริหารก่อนเสนออธิบดีลงนาม 
          ผู้อํานวยการกองนิติการเสนอสัญญาให้อธบิดีลงนามโดยบันทึกเสนอว่า 
          “เรยีนอธิบดี (ผ่านรองอธิบดีฝ่ายบริหาร)”  
           แล้วยื่นต่อรองอธิบดีฝ่ายบริหาร 
     
          มีปญัหาว่า ผู้อํานวยการกองนิติการกระทําผิดวินัย หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ผู้อํานวยการกองนิติการได้เสนองานผ่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชา 
ดังที่อธิบดีส่ังการไว้ แม้จะบันทึกว่า “เรียนอธิบดี” แต่ก็ได้เสนอผ่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารตามลําดับ
การบังคับบัญชาแล้ว จึงไม่ผิดวินัยฐานปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

ข้อมูล ม. ๒.๓  
          ผู้อํานวยการสํานกับริหารกลาง ทํารายงานผลงานของสํานักบริหารกลาง เสนออธิบดี
โดยตรง โดยไม่ผ่านรองอธิบดีตามสายการบังคับบัญชาท่ีอธิบดีมอบหมาย   
    
          มีปญัหาว่า ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง กระทําผิดวินัย หรือไม่   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ผู้บังคับบัญชาตามลําดับของผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง คือ รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย 
การที่ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลางทํารายงานผลงานเสนออธิบดี โดยไม่ผ่านรองอธิบดีตามสายงาน
ที่อธิบดีมอบหมาย จึงผิดวินัยฐานปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

ข้อมูล ม. ๒.๔  
          เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ทําเรื่องยื่นต่ออธิบดีโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
    
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลกระทําผิดวินัย โดยปฏบิัตริาชการข้ามผู้บังคับบญัชา
เหนือตน หรือไม่   
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล ยังไม่แน่ว่าจะเป็นการปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชา หรือไม่ ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงว่าเรื่องท่ีทํายื่นนั้นเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือไม่ หากเรื่องท่ีทํายื่นนั้น 
เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีโดยผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปมิได้ส่ัง หรืออนุญาตให้เสนออธิบดี
โดยตรง ก็เป็นการกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน แต่ถ้าเรื่องท่ีทํายื่นนั้น 
ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เช่นการร้องเรียนขอความเป็นธรรมสําหรับตนเองเป็นต้น ก็ไม่
ผิดวินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๓  

ไม่อาศัยตาํแหน่งหนา้ที่ราชการหาประโยชน์โดยมิชอบ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       วินัยบทน้ีห้ามข้าราชการอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

   ประโยชน์โดยมิชอบ คือประโยชน์อันไม่พึงได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

  เมื่อมีข้อสงสัยว่าประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการอันใด ข้าราชการจะพึงรับได้โดยชอบ
หรือไม่ ต้องพิจารณาโดยคํานึงว่า มีกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดให้มีสิทธิ
ได้รับหรือไม่ ถ้ามีกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดให้รับประโยชน์เช่นนั้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ก็รับได้โดยชอบ ถ้าไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
กําหนดให้รับประโยชน์เช่นนั้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็รับไม่ได้  

 

 

 



๑๐๔ 
 

แนวคดิ 
๑. การทําราชการต้องทําให้บรรลุผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็น

ส่วนรวม ไม่ใช่ทําให้ได้ผลเป็นประโยชน์ส่วนตัว 
๒. สิทธิและประโยชน์ที่ข้าราชการจะพึงได้เป็นส่วนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีจํากัด

เพียงเท่าท่ีกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดให้ 
๓. ประโยชน์ส่วนตัวที่ข้าราชการได้จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกเหนือจากที่พึงได้ตาม

กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นประโยชน์ที่ได้โดยมิชอบ 
๔. การใช้อํานาจหน้าท่ีราชการช่วยให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้ เป็นการกระทําที่มิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

กรณีตัวอย่าง  

ข้อมูล ม. ๓.๑ 
          เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการก่อสรา้งอาคารของทางราชการ ได้รับเงินเป็นรายเดือนจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารนั้น เป็นค่าอาหารและค่าพาหนะ เนื่องจากต้องควบคุมการก่อสร้างต้ังแต่เช้า 
๘.๐๐ น. จนถึงเย็น ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําท่ีชอบหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทําตามข้อมูลข้างต้น เป็นการกระทําที่มิชอบ เพราะการควบคุมการก่อสร้างเป็นการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซ่ึงได้รับเงินเดือนและค่าอาหารทําการล่วงเวลาจากทางราชการอยู่แล้ว ส่วนค่า
พาหนะก็ต้องจ่ายเองตามปกติในการมาทํางาน ไม่ชอบท่ีจะรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้าง อันไม่ใช่สิทธิ
ที่พึงได้โดยชอบของตน 

 การกระทําเช่นนั้น เป็นการอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ ซ่ึง   
ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการด้วย และอาจทําให้ต้องเกรงใจผู้รับเหมาก่อสร้าง
จนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดก็ได้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

ข้อมูล ม. ๓.๒ 
          เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จตกทอดได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้มายื่นคําขอ  
ทุกคน ผู้มายื่นคําขอบางคนให้เงินสมนาคุณค่าอํานวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็รับไว้โดยมิได้
เรียกร้องแต่อย่างใด โดยเห็นว่าเป็นเงินที่เขาให้โดยเสน่หา ไม่ได้ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงแต่  
อย่างใด 
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การรับเงินสมนาคุณในการปฏิบัติหน้าที่จากประชาชน เป็นการอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการ
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ ผู้กระทําเช่นนี้จะเป็นผู้กระทําผิดวินัย 

ทางที่ควรปฏิบัติ 
 

 ถ้ามีผู้ให้เงินสมนาคุณเช่นนั้น ควรอธิบายให้เข้าใจว่ารับไม่ได้ จะผิดวินัย ตนได้รับเงินเดือน
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่แล้ว และเงินเดือนน้ันก็มาจากภาษีที่เก็บจากประชาชน จึงไม่รับเงินพิเศษ
จากประชาชนอีก  

 

 

 

 

 

  



๑๐๗ 
 

ข้อมูล ม. ๓.๓ 
          เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น ดินสอ ยางลบ แฟ้ม คลิบลวด เข็มหมุด เป็น
ต้น ทุกร้านขายให้ทางราชการในราคาเดียวกัน โดยออกใบเสร็จแสดงการรับเงินจากทางราชการเต็ม
ราคา ไม่ยอมลดให้ทางราชการ แต่จะจ่ายส่วนลดให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕% หลังจากซ้ือขายกันแล้วแต่ละ
ครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุผู้นั้นได้รับเงินส่วนลด ๕% เป็นส่วนตัวเสมอ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่า ถึงอย่างไร
ทางราชการจะต้องซ้ือในราคานี้ เสมอ การท่ีร้านให้ส่วนลดแก่ตนเป็นการให้กันเป็นส่วนตัว 
ทางราชการไม่ได้เสียหายแต่ประการใด 
 
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูล ผิดวนิัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การรับส่วนลดจากการซ้ือของให้ทางราชการเอาเป็นส่วนตัว เป็นการอาศัยตําแหน่งหน้าที่
ราชการหาประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ ผู้กระทําเช่นนี้จะเป็นผู้กระทําผิดวินัย 

ทางที่ควรปฏิบัติ 
 

 ในกรณีเช่นนี้ ควรขอให้ร้านค้าลดราคาให้แก่ทางราชการ ถ้าร้านค้าไม่ยอมลดราคาให้แก่ทาง
ราชการก็ขอให้แถมของให้แก่ทางราชการ ถ้าไม่ยอมแถมแต่ให้ส่วนลดแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดซ้ือ เจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดซ้ือต้องนําเงินส่วนลดที่ได้รับมาน้ันส่งให้แก่ทางราชการ  

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

ข้อมูล ม. ๓.๔ 
          พยาบาลของส่วนราชการหนึ่งเอายาที่ส่วนราชการน้ันจัดไว้สําหรับรักษาข้าราชการในสังกัด 
โดยไม่คิดมูลค่า ไปให้คนใช้รักษาตัวท่ีบ้าน 
          มีปญัหาว่า พยาบาลกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       พยาบาลเอายาท่ีส่วนราชการจัดไว้สําหรับรักษาข้าราชการในสังกัดโดยไม่คิดมูลค่า ไปให้คนใช้
ที่บ้าน เป็นการอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อ่ืน โดยมิชอบเป็นการ
กระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

ข้อมูล ม. ๓.๕ 
          แพทย์ประจําสถานพยาบาลของทางราชการส่ังให้คนไข้ซ่ึงมาตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาลไป
ซ้ือยาจากร้านส่วนตัวของตนโดยเฉพาะ 
          มีปญัหาว่า แพทย์ทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การที่แพทย์ส่ังให้คนไข้ไปซ้ือยาที่ร้านของตนโดยเฉพาะเช่นนั้น เป็นการอาศัยตําแหน่งหน้าที่
ราชการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ จึงเป็นการกระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

ข้อมูล ม. ๓.๖ 
          เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับผ้าห่มจากทางราชการจํานวนหน่ึง เพ่ือให้นําไปแจกแก่คนจน
ในชนบท ได้เอาผ้าห่มนั้นให้คนใช้ของตนเสีย ๑ ผืนก่อน นอกน้ันนําไปแจกคนจนในชนบท มีผู้ถามว่า
ทําไมเอาผ้าห่มสําหรับแจกคนจนไปให้คนใช้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชี้แจงว่า คนใช้ก็เป็นคนจนเหมือนกัน 
จึงแจกให้ผืนหนึ่งด้วย 
          มีปญัหาว่า การกระทําตามข้อมูลผิดวินยัหรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การเอาผ้าห่มสําหรับแจกคนจนในชนบทไปแจกให้คนใช้ของตน เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์สิน
ของทางราชการไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เพราะแทนที่ตนจะต้องซ้ือหาผ้าห่มมาให้คนใช้ กลับเอาของ
หลวงสําหรับแจกคนจนไปให้คนใช้ของตนแทน จึงเป็นการกระทําผิดวินัยโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่
ราชการหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

 

ข้อ ม. ๓.๗ 
             หัวหน้าสํานักงานที่ดิน ยอมให้ผู้จัดสรรท่ีดินนําชื่อของตนไปอ้างในการโฆษณาขายที่ดิน
จัดสรรในท้องที่นั้น 
 
             มีปัญหาว่า  หัวหน้าสํานักงานท่ีดินกระทําผิดวินัย หรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       หัวหน้าสํานักงานท่ีดิน มีตําแหน่งหน้าที่ราชการเก่ียวกับการจดทะเบียน ซ้ือ ขาย หรือโอน
ที่ดิน ซ่ึงอาจให้คุณให้โทษในการซ้ือขาย หรือโอนท่ีดินได้ การยอมให้ผู้จัดสรรท่ีดินนําชื่อของตนไปอ้าง
ในการโฆษณาขายที่ดินจัดสรร เป็นการยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ 
จึงเป็นการกระทําผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๔  

ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       วินัยบทนี้  บัญญัติให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ
จนทําให้ราชการเสียหาย  

  “ประมาทเลินเล่อ” หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พล้ังเผลอ หลงลืม ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความ
เสียหาย การประมาทเลินเล่ออาจมีได้ทั้งที่เป็นการกระทํา และละเว้นการกระทํา  

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

กรณีตัวอย่าง  

ข้อมูล ม. ๔.๑ 
          เภสัชกรของสถานพยาบาลของทางราชการจ่ายยาผิด โดยแพทย์ส่ังยาหยอดตาให้คนไข้ 
แต่จ่ายยาทิงเจอร์ไอโอดีนให้  เป็นเหตุให้คนไข้นําไปหยอดตาแล้วเจ็บตา 
 
          มีปญัหาว่า เภสชักรกระทําผิดวินัย หรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       เภสัชกรจ่ายยาผิด เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นการกระทําผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

ข้อมูล ม. ๔.๒ 
          เจ้าหน้าที่พัสดุ ออกไปจัดซ้ือของใช้ในราชการตามที่ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ซ้ือ เม่ือกลับมาถึง
ที่ทํางาน ปรากฏว่าของท่ีซ้ือมาไม่ตรงกับที่ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ซ้ือ ซ่ึงใช้ในราชการไม่ได้ 
 
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีพัสดุกระทําผิดวินยั หรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ซ้ือของใช้ในราชการไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่ง เป็นการ
กระทําผิดวินัยโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๕ 
 

ข้อมูล ม. ๔.๓ 
          วิศวกร ควบคุมการก่อสร้างอาคารของทางราชการ หลังจากสร้างไปบ้างบางส่วนปรากฏว่า
อาคารท่ีกําลังก่อสร้างพังหมด 
 
          มีปญัหาว่า วิศวกรผู้นั้นกระทําผิดวินัย หรือไม่ 
 
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ยังไม่แน่ว่าวิศวกรผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ได้ความแน่ชัดก่อนว่า
อาคารพังเพราะเหตุใด ถ้าอาคารพังเพราะวิศวกรไม่ควบคุมดูแลให้ดี วิศวกรก็ผิดวินัยฐานประมาท
เลินเล่อในหน้าท่ีราชการ ถ้าอาคารพังเพราะเหตุอ่ืน ไม่ใช่เพราะวิศวกรไม่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง   
ให้ดี วิศวกรก็ไม่ได้ทําผิดวินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๕  

ไม่หาผลประโยชน์อนัอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม หรอืเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์  

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๕) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความ
เท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิข์องตําแหนง่หน้าท่ีราชการของตน” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการ     
เป็นคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับข้าราชการ 

  ถ้าข้าราชการกระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์ซ่ึงอาจทําให้เสียความ
เที่ยงธรรม จะทําให้ประชาชนผู้รับบริการจากทางราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม ซ่ึงจะเป็นผล
เสียหายแก่ทางราชการ 

  ถ้าข้าราชการกระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์ซ่ึงอาจทําให้เส่ือมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน จะทําให้ประชาชนไม่ศรัทธา และไม่ให้ความร่วมมือ 
กับทางราชการ 

   ข้าราชการจึงต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย
ความเที่ยงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน    

 

 



๑๑๗ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๕.๑  
          เจ้าหน้าท่ีธุรการเปิดร้านขายของชําโดยให้ภรรยาจัดการ  
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       เจ้าหน้าที่ธุรการเปิดร้านขายของชําโดยให้ภรรยาจัดการโดยตนมิได้ใช้เวลาราชการไปทําและ
ตนก็ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะทําให้เสียความเที่ยงธรรมในหน้าที่ราชการในเรื่องน้ันแต่อย่างใด อีกทั้งไม่
เป็นการเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ การกระทําดังกล่าว จึงไม่ผิดวินัย  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

ข้อมูล ม. ๕.๒  
          เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ใช้เวลาระหว่างลาพักผ่อนไปรับจ้างเป็นยามเฝ้าหมู่บ้าน  
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยไปรับจ้างเป็นยามเฝ้าหมู่บ้านในระหว่างลาพักผ่อน ไม่ได้ทําให้
เสียความเท่ียงธรรมในหน้าท่ีราชการหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้ใช้เวลาราชการ
ไปทํา จึงไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๙ 
 

ข้อมูล ม. ๕.๓  
          เจ้าหน้าท่ีธุรการขับรถแท็กซ่ีรับจ้างในเวลากลางคืน  
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีธุรการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การขับรถแท็กซ่ีรับจ้างไม่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลับจะ
ได้รับยกย่องว่าเป็นคนขยันทํามาหากินด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต จึงไม่เป็นการกระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

ข้อมูล ม. ๕.๔  
          ข้าราชการสตรีตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ไปทํางานพิเศษเป็นคนเก็บเงินให้สถาน
อาบอบนวดในเวลากลางคืน   
     
          มีปญัหาว่า กรณีตามข้อมูลเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       สถานอาบอบนวด หากเป็นสถานบริการสําหรับผู้ชาย ผู้หญิงดี ๆ  ไม่ควรเข้าไปให้เป็นที่เข้าใจ
ผิดว่าเป็นผู้หญิงบริการ แม้จะเข้าไปทํางานก็อาจทําให้ถูกมองไปในแง่ร้าย จนทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ           
ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการได้ จึงไม่ควรเข้าไปทํางานให้เส่ียงต่อการกระทําผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

แนวคดิ 
๑. ข้าราชการท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ ย่อมมีโอกาสดีกว่าคนอื่นที่จะหาประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องใน

หน้าที่นั้น หากเจ้าหน้าที่หาประโยชน์เสียเองหรือให้คนอ่ืนอาศัยตนหาประโยชน์ในเรื่อง
นั้นโดยไม่คํานึงถึงความเท่ียงธรรมต่อผู้รับบริการคนอื่นแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อค้าหรือ
ผู้จัดการทําตัวเป็นลูกค้าของร้านตัวเอง ซ่ึงจะยังผลให้กิจการเส่ือมโทรม 

๒. ข้าราชการเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงจะต้องวางตัวให้เป็นที่
เล่ือมใสศรัทธาของประชาชน เพ่ือให้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจและความร่วมมือร่วมใจ
จากประชาชน จึงต้องไม่ทําการหาผลประโยชน์ที่อาจทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน อันจะทําให้ประชาชนเส่ือมศรัทธา   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๖  

ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรอืผู้จัดการ ในห้างหุน้ส่วนหรอืบริษัท 

บทวินัย  
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือนกระทาํการ ดังนี ้ 
          “(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหนง่อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท”  
           
 

แนวคิด 
 

๑. ข้าราชการจะต้องยึดราชการเป็นอาชีพ ต้ังหน้าปฏิบัติราชการโดยไม่มัวกังวลถึงการ
ประกอบอาชีพอ่ืนจนเสียราชการ 

๒. การเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนบริษัท จะมีภาระต้องจัดการจนไม่เป็นอันจะต้ังหน้าปฏิบัติ
ราชการ จึงต้องห้ามไว้ก่อน 

๓. การดํารงตําแหน่งในบริษัทห้างร้านเอกชนที่ทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่ายอมให้บริษัทห้าง
ร้านอาศัยชื่อหาประโยชน์เป็นการกระทําที่อาจเสียความเท่ียงธรรมและเกียรติศักด์ิใน
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ จึงไม่พึงกระทํา    

 

 

 

    

 



๑๒๓ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๖.๑  
          กรณทีี่ ๑  ผู้อํานวยการกองเป็นกรรมการบริหารของบริษัทหนึ่ง 
          กรณทีี่ ๒  อธิบดีเป็นประธานกรรมการบรษัิทหนึ่ง  
     
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรรมการบรหิารและประธานกรรมการของบริษัท ไม่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับ กรรมการ
ผู้จัดการ หรอืผู้จัดการ จึงไม่ต้องห้าม เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นั้นได้เข้าไปจัดการ หรือเป็น
ตัวกระทําการโดยตรง หรอืใช้เวลาราชการไปทํา หรอืการดํารงตําแหน่งนั้นทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า
เป็นการยอมให้บริษัทห้างร้านอาศัยชื่อของตนหาประโยชน์ จึงจะผิดวินัย 

    สรุป ไม่ผิดวนิัยทั้ง ๒ กรณี เว้นแต่จะกระทําการโดยเข้าลักษณะบางประการดังกล่าวข้างต้น   

   

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

ข้อมูล ม. ๖.๒  
          กรณทีี่ ๑   นิติกรเป็นกรรมการอํานวยการในบริษัท 
          กรณทีี่ ๒   ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้อํานวยการบริษัท 
     
          มีปญัหาว่า กรณีใดเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรรมการอํานวยการ และผู้อํานวยการ เป็นตําแหน่งที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับกรรมการ
ผู้จัดการหรือผู้จัดการ จึงต้องห้ามซ่ึงข้าราชการเป็นไม่ได้ ผิดวินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๒๕ 
 

ข้อมูล ม. ๖.๓  
          ข้าราชการเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิต  
     
          มีปญัหาว่า เป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ไม่มีความผูกพันกับบริษัทในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่มีเงินเดือน
ประจํา ได้รับเพียงค่าบําเหน็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการหาประกันชีวิต ทําหน้าที่ชักชวนแนะนําให้คน
ทําประกันชีวิตกับบริษัทซ่ึงจะทําเวลาใดก็ได้ ไม่ทําก็ได้ ไม่เข้าลักษณะคล้ายคลึงกับผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วนบริษัท จึงไม่ต้องห้าม ทําได้โดยไม่ผิดวินัย เว้นแต่จะใช้เวลาราชการไปหาประกันชีวิต จึงจะผิด
วินัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

ข้อมูล ม. ๖.๔  
          เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีไปเป็นพนักงานเก็บเงินของโรงแรมชั้น ๑ ในเวลากลางคืน   
     
          มีปญัหาว่า เป็นการระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การเป็นพนักงานเก็บเงิน ไม่ใช่ตําแหน่งที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับผู้จัดการ ทําในเวลา
กลางคืน ไม่ได้ใช้เวลาราชการไปทํา  โรงแรมช้ัน ๑ ไม่ใช่สถานอบายมุขหรือแหล่งประกอบการเสื่อมเสียศีลธรรม    
ที่จะทําให้เส่ือมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการแต่อย่างใด และงานที่ทํานี้ก็
ไม่ได้ทําให้ผู้ใดอาศัยชื่อของตนแสวงหาประโยชน์ได้ จึงทําได้โดยไม่ผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

ข้อห้ามประการที่ ๗  

 ไม่กล่ันแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๗) ต้องไม่กระทําการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏบิัติ
ราชการ” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       โดยท่ีข้าราชการต้องอยู่ร่วมกันในหน่วยงาน และปฏิบัติราชการร่วมกัน ประสิทธิภาพของ
ราชการจะมีได้นั้น นอกจากข้าราชการจะต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน และช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ยังจะต้องไม่กล่ันแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการด้วย 

  “กลั่นแกล้ง” หมายถึง หาความไม่ดีใส่ให้ หาอุบายให้ร้าย หรือกระทําการอย่างใดท่ีมีเจตนา
ให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

  “กดขี่” หมายถึง การข่มให้อยู่ในอํานาจของตน ใช้อํานาจ หรือกําลังบังคับเอา แสดงอํานาจ
เหนือ 

  “ข่มเหง” หมายถึง ใช้กําลังรังแก 

 

 

 



๑๒๘ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๗.๑  
          ข้าราชการสตรี ๒ คน ไม่ชอบหน้ากัน ขณะที่ทั้ง ๒ คน ยืนเข้าแถวรอส่ังอาหารท่ีร้าน
สวัสดิการของกรม คนยืนหน้าเข้าถึงตู้อาหารแล้ว แกล้งยืนใช้สายตากวาดมองอาหารชนิดต่างๆ อยู่
นานเกินจําเป็นโดยไม่ส่ังอาหารชนิดใดในเวลาอันสมควร ทําให้คนยืนหลังไม่พอใจ เดินลัดคิวไปส่ัง
อาหารก่อนคนยืนหน้า  
     
          มีปญัหาว่า ข้าราชการสตรีคนใดใน ๒ คนนี้ กระทําผิดวินัยอย่างไร หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล ข้าราชการสตรีทั้ง ๒ คน ไม่ได้กระทําผิดวินัยฐานกล่ันแกล้งกันในการปฏิบัติ
ราชการ เพราะการส่ังอาหารรับประทาน ไม่ได้เป็นการปฏิบัติราชการ แต่อาจผิดวินัยฐานไม่รักษา
ความสามัคคี ซ่ึงไม่จํากัดเฉพาะในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

ข้อมูล ม. ๗.๒  
          ข้าราชการผู้หนึ่ง นําเสนองานท่ีตนทําเสร็จแล้วตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อหัวหน้า  
กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานเก็บไว้จนเรื่องหายโดยไม่บอกกล่าวให้ผู้เสนองานทราบ เม่ือผู้เสนองาน  
ทวงถามก็เฉยเสียไม่ชี้แจงประการใด จนกระทั่งผู้เสนองานไม่ได้เล่ือนเงินเดือน เพราะไม่มีผลงาน 
     
          มีปญัหาว่า หัวหน้ากลุ่มงาน กระทําผิดวินัยอย่างไร หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทําของหัวหน้ากลุ่มงาน มีลักษณะท่ีส่อไปในทางกล่ันแกล้งกันในการปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงผิดวินัย เว้นเสียแต่หัวหน้ากลุ่มงานสามารถชี้แจงได้เพียงพอที่จะฟังได้ว่า มิได้กล่ันแกล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 
 

ข้อมูล ม. ๗.๓  
          หัวหน้ากอง ส่ังให้ข้าราชการตําแหน่งระดับชํานาญการผู้หนึ่งร่างหนังสือตอบข้อหารือของ
ส่วนราชการหนึ่ง ข้าราชการผู้นั้นร่างหนังสือตามท่ีรับคําส่ังเสร็จ แล้วนําเข้าเสนอหัวหน้ากองในห้อง
หัวหน้ากอง และยืนฟังคําส่ังใหม่ หัวหน้ากองอ่านร่างหนังสือนั้น แล้วพูดว่า “เป็นระดับชํานาญการ
แล้วยังร่างหนังสืออ่านไม่รู้เรื่อง เอาไปร่างใหม่” แล้วโยนร่างหนังสือนั้นลงพ้ืนให้ข้าราชการผู้นั้นรับไป 
    
          มีปญัหาว่า หัวหน้ากองกระทําผิดวินัยอย่างไรหรือไม่ ในกรณีท่ีผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา
ทํางานไม่ดพีอเช่นนี้ ผู้บังคบับญัชาควรทําอย่างไร  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       การกระทําของหัวหน้ากองตามข้อมูล เป็นการกดข่ี ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็น
การกระทําผิดวินัย 

   ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทํางานไม่ดีพอ เช่นนี้ ผู้บังคับบัญชาไม่ควรใช้วิธี “ส่ัง” แต่ควรใช้
วิธีการ “สอน” และไม่ควรทําในลักษณะดูหม่ินเหยียดหยามเช่นนั้น แต่ควรเรียกให้นั่งบนเก้าอ้ี แล้ว
แนะนําหลักในการร่างหนังสือเช่นนั้น แล้วมอบให้ไปร่างใหม่อีกครั้ง  

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๘  

ไม่ล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศต่อข้าราชการและผู้ร่วมปฏบัิติราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ 
ไม่ให้ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังน้ี  
          “(๘) ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ.” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       การกระทําอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. หมายถึงการ
กระทําต่อข้าราชการด้วยกัน หรือต่อผู้ร่วมปฏิบัติราชการท่ีไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในสถานท่ี
ราชการ หรือนอกสถานท่ีราชการ โดยผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอมต่อการกระทํานั้น หรือทําให้ผู้ถูกกระทํา
เดือดร้อนรําคาญ ซ่ึงเป็นการกระทําการประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑. กระทําการด้วยการสัมผสัทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด           
การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึง เป็นต้น 

๒. กระทําการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่นวิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย     
เป็นต้น 

๓.  กระทําการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทําสญัญาณ        
หรือสัญลักษณใ์ด ๆ เป็นต้น  

๔. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร สง่จดหมาย 
ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน เป็นต้น 

๕. การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่สอ่ไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทาํไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรําคาญ   

 



๑๓๒ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๘.๑  
          ข้าราชการสตรีโสดผู้หนึ่ง ได้เล่ือนตําแหน่งจากนิติกรชํานาญการเป็นนิติกรชํานาญการพิเศษ 
หัวหน้ากองนิติการ ซ่ึงเป็นผู้ชายขอจับมือแสดงความยินดีด้วย ข้าราชการสตรีผู้นั้น ก็ต้องจับมือกับ
หัวหน้ากอง 
     
          มีปญัหาว่า หัวหน้ากองนิติการกระทําผิดวินัยฐานลว่งละเมิด หรือคุกคามทางเพศ หรือไม่ 
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล แม้เป็นการกระทําด้วยการสัมผัสทางกาย แต่จะเป็นการกระทําอันเป็นการ
ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ หรือไม่ จะต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ  

  ประการท่ี ๑   เป็นการกระทําที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ หรือไม่ 

   ประการท่ี ๒  ผู้ถูกกระทํายนิยอมหรือไม่ หรือยินยอมแต่ทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ
หรือไม่ 

  ถ้ากรณีตามข้อมูล ไม่เข้าองค์ประกอบที่ ๑ คือไม่มีลักษณะท่ีส่อไปในทางเพศ ก็ไม่ผิดวินัย 
ฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ แม้จะเข้าองค์ประกอบท่ี ๑ แต่ไม่เข้าองค์ประกอบท่ี ๒  คือ
ผู้ถูกกระทํายินยอม ไม่ทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ ก็ไม่ผิดวินัยฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ถ้าเข้าองค์ประกอบท้ัง ๒ ประการ คือ เป็นการกระทําที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ และ
ผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอม หรือยินยอมแต่ทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ ก็ผิดวินัยฐานล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ 

  อย่างไรก็ดี แม้การกระทําตามข้อมูลจะไม่ผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ แต่อาจ
ผิดวินัยฐานอ่ืนก็ได้ เช่นกระทําการอันทําให้ชื่อเสียงของตนเส่ือมเสีย   



๑๓๓ 
 

ข้อมูล ม. ๘.๒  
          ข้าราชการชายผู้หนึ่ง ข้ึนลิฟท์พร้อมกับข้าราชการสตรีอีกหลายคน ขณะอยู่ในลิฟท์ 
ข้าราชการชายร้องเพลงเบา ๆ ว่า “ เมื่อวานก็ดูสวยดี แต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน”  
     
          มีปญัหาว่า ข้าราชการชายผู้นั้นกระทําผิดวินัยฐานลว่งละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
หรือไม่          
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล จะเป็นการกระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศหรือไม่ จะต้อง
พิจารณาโดยคํานึงถึงองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ  

  ประการท่ี ๑  เป็นการกระทําที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ หรือไม่ 

  ประการท่ี ๒  ทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ หรอืไม่  

  กรณีตามข้อมูล พอจะวินิจฉัยว่า การกระทํานั้นมีลักษณะท่ีส่อไปในทางเพศตามองค์ประกอบ
ที่ ๑ ได้ แต่ยังไม่แน่ว่า มีใครเป็นผู้ถูกกระทําและมีใครเดือดร้อนรําคาญ ตามองค์ประกอบท่ี ๒  

  ถ้าการกระทํานั้น เป็นการร้องเพลงลอย ๆ โดยไม่จําเพาะเจาะจงว่าหมายถึงผู้ใด ก็ไม่มี
ผู้ถูกกระทําที่จะเดือดร้อนรําคาญตามองค์ประกอบท่ี ๒ ย่อมไม่ผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ 

  ถ้าการกระทํานั้น เจาะจงว่าหมายถึงใคร เช่นมองหน้าสตรีคนใดคนหน่ึงในขณะร้องเพลง และ
สตรีผู้นั้นรู้สึกเดือดร้อนรําคาญ ข้าราชการชายผู้นั้นก็กระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทาง
เพศ แต่ถ้าสตรีผู้นั้นไม่รู้สึกเดือดร้อนรําคาญ ข้าราชการชายผู้นั้นก็ไม่ได้กระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ  

 



๑๓๔ 
 

ข้อมูล ม. ๘.๓  
          ข้าราชการสตรี นําร่างหนังสือเข้าเสนอหัวหน้ากองชายในห้องหัวหน้ากอง หัวหน้ากองยื่น
มือทําท่าจะรับร่างหนังสือ แต่มองหน้าข้าราชการสตรีผู้นั้น พร้อมกับยิ้มอยู่ครู่หนึ่ง จึงรับร่าง
หนังสือ 
    
          มีปญัหาว่า หัวหน้ากองกระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ หรือไม่     
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล มีลักษณะเป็นการกระทําด้วยอากัปกิริยาท่ีส่อไปในทางเพศ แต่จะเป็นการ
กระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ หรือไม่ ข้ึนอยู่กับความรู้สึกของข้าราชการสตรี    
ผู้นั้นว่าทําให้เธอเดือดร้อนรําคาญ หรือไม่ ถ้าการกระทําเช่นนั้นทําให้เธอเดือดร้อนรําคาญ หัวหน้า
กองก็กระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ถ้าการกระทําเช่นนั้นไม่ได้ทําให้เธอ
เดือดร้อนรําคาญ  หัวหน้ากองก็ไม่ผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ แต่จะผิดวินัยฐานอ่ืน
หรือไม่ ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง และบทวินัยเป็นเรื่อง ๆ ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

ข้อมูล ม. ๘.๔  
          หัวหน้ากองชาย ส่งข้อความทางโทรศัพท์ ถึงข้าราชการสตรีที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ซ่ึงหยุดงานไปวันหนึ่ง ว่า “เป็นอะไรไป ถึงขนาดต้องแต่งตัวชุดวันเกิดไปให้หมอดู หรือเปล่า” 
    
          มีปญัหาว่า หัวหน้ากองกระทําผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ หรอืไม่ 
      
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล เป็นการส่ือสารท่ียังไม่แน่ว่าส่อไปในทางเพศ หรือไม่ ถ้าสตรีผู้นั้นยังสาวโสด  
ที่ไม่สนิทสนมกับหัวหน้ากองถึงขนาดพูดเล่นกันได้ และรู้สึกเดือดร้อนรําคาญในการได้รับข้อความใน
ทํานองว่า “แก้ผ้าให้หมอดู” เช่นนี้ก็พอจะพิจารณาว่าเป็นการส่ือสารท่ีส่อไปในทางเพศ ซ่ึงผิดวินัย 
ฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศได้ แต่ถ้าสตรีผู้นั้นเป็นคนสูงอายุ และสนิทสนมกับหัวหน้ากองถึง
ขนาดพูดเล่นกันได้ ก็เป็นการหยอกล้อกันซ่ึงไม่ส่อไปในทางเพศ ไม่ผิดวินัยฐานล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

ข้อห้ามทางวินัยประการท่ี ๙  

ไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดตอ่ราชการ 

บทวินัย 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ไม่ให้
ข้าราชการพลเรือน กระทําการ ดังนี้  
          “(๙) ต้องไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ” 
           
 

คําอธิบาย 
 

       ข้าราชการมีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน จึงต้องให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ จะดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง
ประชาชนผู้ติดต่อราชการไม่ได้  

  “ดูหม่ิน” หมายถึง สบประมาท ดูถูก ทําให้อับอาย การดูหมิ่นเหยียดหยามอาจทําได้ด้วย
วาจา หรือกริยาท่าทางก็ได้ 

 “เหยียดหยาม” หมายถึง ดูถูก หรือแสดงความรังเกียจ ในลักษณะกดให้ตํ่าลง 

 “กดขี่” หมายถึง ข่มให้อยู่ในอํานาจ ใช้อํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเหนือ 

 “ข่มเหง” หมายถึง ใช้กําลังรังแก แกล้งทําความเดือดร้อนให้ 

 “ประชาชนผู้ติดต่อราชการ” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานของตนซ่ึงอาจเป็นการ
ติดต่ออยู่ห่างกันก็ได้ เช่นติดต่อทางโทรศัพท์ หรือเมื่อออกไปปฏิบัติราชการยังท้องที่นอกหน่วยงาน 

 

 



๑๓๗ 
 

กรณีตัวอย่าง 

ข้อมูล ม. ๙.๑  
          เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ไม่รับเรื่องราวท่ีราษฎรคนหนึ่งยื่นร้องทุกข์ โดยบอกว่า  
“เขียนไม่เป็น เรียนหนังสือมาหรือเปล่า เอาไปให้คนอ่ืนเขียนให้ใหม่” แล้วโยนหนังสือลงพ้ืนให้ผู้ร้อง
หยิบเอาไป  
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น กระทําผิดวินัยอย่างไร หรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       กรณีตามข้อมูล เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการจึง
เป็นการกระทําผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

ข้อมูล ม. ๙.๒  
          มีหญิงชราคนหนึ่งมายืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ข้างหน้าโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้พูดจา
ประการใด เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นพูดว่า “มายืนเกะกะอยูท่ําไม ออกไป”   
     
          มีปญัหาว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น กระทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       เมื่อประชาชนมายืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ที่หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่เช่นนั้น แสดงว่าต้องการพบใคร
คนหน่ึงหรือต้องการมาติดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงอาจเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ได้ จึงต้อง
ต้อนรับเขาโดยถามเขาก่อนว่าต้องการพบใครหรือจะติดต่อเรื่องใด แล้วก็อํานวยความสะดวกแก่เขา
ตามสมควร การหาว่าเขามายืนเกะกะและไล่ให้ออกไปเช่นนั้น เป็นการเหยียดหยามประชาชน ซ่ึงถ้า
เขามาติดต่อราชการ ก็จะผิดวินัยฐานเหยียดหยามประชาชนผู้ติดต่อราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

ข้อมูล ม. ๙.๓  
          ชายผู้หนึ่งมาขอซื้อยาชนิดหน่ึงที่ห้องเภสัชกรรมของสถานพยาบาลของทางราชการ โดยไม่มี
ใบส่ังแพทย์ เภสัชกรบอกว่าเป็นยาอันตรายต้องมีใบส่ังแพทย์จึงจะขายยาชนิดนี้ให้ได้ ชายผู้นั้นบอก
ว่าเขาเป็นแพทย์ซ้ือได้โดยไม่ต้องมีใบส่ังแพทย์ เภสัชกรพูดว่า “หน้าตาอย่างนี้ หรือเป็นแพทย์ ไม่เชื่อ
หรอก”  
     
          มีปญัหาว่า เภสชักรผู้นั้นทําผิดวินัยหรือไม่  
           
 

ข้อวิเคราะห์ 
 

       คําพูดของเภสัชกรดังกล่าว เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชนผู้ ติดต่อราชการ            
จึงผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 
 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
 
           ท่านท้ังหลายซึ่งมีความรู้ความคิด สติปัญญา สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ได้พร้อมมูล
อยู่นี้ ถ้าขาดวินัย ก็อาจปล่อยตัว ปล่อยใจให้เป็นไปตามความสะดวกสบาย ทําให้สูญเสียประโยชน์ที่พึงจะ
ได้ไปเปล่า ๆ เท่ากับได้เบียดเบียนทําลายตนเองและทําลายผู้อ่ืน ให้เสียหายด้วยอย่างน่าตําหนิที่สุด
เพราะฉะนั้น จึงจําเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้วินัยบังคับ คือบังคับให้ทําความดีความเจริญให้แก่ตน และเผ่ือแผ่
ความดคีวามเจริญนั้นแก่ผู้อ่ืนพร้อมกันไปด้วย... 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                             
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๐ 
  
 

     

 

 



วนิยัขา้ราชการ

ส านกัมาตรฐานวินัย

ส านักงาน ก.พ.



วนิยั คอื

แบบแผนความประพฤต ิ

หรือ

ขอ้ปฏบิตัิ



วนิัย
คือลกัษณะเชิงพฤตกิรรมที่แสดงออกมาเป็น

• การควบคุมตนเองได้

• ปฏบิตัิตามการน า

• อยู่ในระเบียบแบบแผน

• มีความเป็นระเบียบ



๓.  เพือ่ความผาสกุของประชาชน

๔. เพือ่สรา้งภาพพจนช่ื์อเสยีงที่ดี 

ของทางราชการ

๑.  เพือ่ใหง้านด าเนินไปดว้ยดีมีประสทิิิภาพ

๒.  เพือ่ความเจรญิ  ความสงบเรยีบรอ้ย

ของประเทศชาติ

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวนิยั



มาตรา  ๘๐  

ข้าราชการตอ้งรกัษาวินัยโดยกระท าการ

หรือไม่กระท าการตามที่บญัญตัิไวใ้นหมวดน้ีโดย

เคร่งครดัอยู่เสมอ



ผูบ้งัคบับญัชา

ผูร้่วมงาน

ประชาชน

ประเทศชาติ

ต าแหน่ง หนา้ที่

ตนเอง



มุตตาเป็นสาวสวยเรียบร้อย มาบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ของกรมหน่ึง 
มุตตาได้พบเจนภพ ผู้อ านวยการกอง มุตตาประทับใจเจนภพมาก 
เจนภพเองก็หลงใหลมุตตา จึงตามจีบ จนมุตตาหลงรัก จนยอมมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วย ทัง้ที่ รู้ว่า ผอ.มีภรรยาอยู่แล้ว วีกิจเพื่อน
ร่วมงานแอบรักมุตตา เสียใจที่เห็นมุตตาไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับ ผอ. จึงไปดื่มสุราแก้เครียดในเวลาราชการและกลับมาท างาน
ในตอนบ่ายสาม

การกระท าของ ผอ.กับ มุตตา และวีกิจ... จะผิดวินัยหรือไม่

กรณีศึกษาที่ ๑



- ตอ้งรกัษาช่ือเสยีงของตน รกัษาเกยีรตศิกัดิ์   

ของต าแหน่งหนา้ที่ของตนมิใหเ้สือ่มเสยี   (ม. 82 (10))

- ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง (ม. 85 (4))

วนิยัต่อตนเอง

-กระท าผิดอาญาจนไดร้บัโทษถงึที่สุดใหจ้ าคุก 

(ม.85(6))



แนวทางการพจิารณาเรื่อง “ ประพฤตชิัว่”

• เสยีเกยีรตขิองต าแหน่งหนา้ที่การงาน

(ภาพพจนช่ื์อเสยีง/ประสทิิิภาพ)

• สงัคมรงัเกยีจ (ความสงบเรยีบรอ้ย)

• กระท าโดยเจตนา



มาตรา  85 (6) กระท าความผดิอาญาจนได้รับ
โทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ



กรณศึีกษาที ่๒
จันทร์วาดข้าราชการสาว ไปท าผมตอนเช้า เพื่อเตรียมตัว
ไปงานตอนเยน็กับแฟน เมื่อเข้ามาที่ท างาน จงึขอให้ปริก
ปิดพัดลม เพราะกลัวผมเสียทรง ปริกไม่ยอม จึงแย่งกัน
เปิด-ปิดพัดลม จันทร์วาด โมโหจึงขว้างแก้วน า้ใ ส่ปริก
จนหวัแตก

ท่านคิดว่า..... จันทร์วาดและปริกและผิดวินัยหรือไม่  



วนิยัต่อผูร้่วมงาน

• ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย  รกัษาความสามคัคี ช่วยเหลอืกนั 

ในการปฏบิตัริาชการ (ม. ๘๒ (๗))

• ตอ้งไม่กล ัน่แกลง้  กดข่ี  ข่มเหงกนั ในการปฏบิตัริาชการ

(ม. ๘๓ (๗))

• ตอ้งไม่กระท าการลว่งละเมิด / คกุคามทางเพศ ตามที่

ก าหนดในกฎ ก.พ.  (ม. ๘๓ (๘))



กรณีศึกษาที่ ๓
ในวันเสาร์ นายเท่ง พานางตุ๊กกี ้ภรรยา ซึ่งเจ็บท้องใกล้คลอด
ไปที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน มี ส้มเช้ง เป็นเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์        
และท าหน้าที่อยู่ เวรในวันดังกล่าว  แต่ส้มเช้งปฏิเสธ และบอก
ให้พาไปคลอดที่ โรงพยาบาลประจ าจังหวัดแทน โดยอ้างว่า
วันนีเ้ป็นวันหยุดราชการตนไม่รับท าคลอด

เช่นนี ้นายเท่ง จะสามารถร้องเรียนเพื่อให้มีการ 
ด าเนินการทางวินัย แก่ ส้มเช้ง ได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด...........................................



วนิยัต่อประชาชน
ตอ้นรบั

ใหค้วามสะดวก

ใหค้วามเป็นิรรม

ใหก้ารสงเคราะห ์

ประชาชน

ผูต้ิดต่อราชการ

เกี่ยวกบัหนา้ที่ของตน

ตอ้งไม่ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ีหรอืข่มเหงประชาชนผูต้ิดต่อราชการ

ม. ๘๒ (๘)

ม. ๘๓ (๙) 

ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี ข่มเหงหรอืท ารา้ยประชาชนผูต้ิดต่อราชการ

อย่างรา้ยแรง 

ม. ๘๕ (๕) วนิยัอย่างรา้ยแรง  



ดูหมิ่น

ดูถกูว่าไม่ดี

เหยยีดหยาม

การกล่าวถอ้ยค า หรอืแสดงกริยิา

อาการดูถกูหรอืรงัเกยีจ

กดข่ี

 ข่มใหอ้ยู่ในอ านาจ

 ใชอ้ านาจบงัคบั

ข่มเหง

• ใชก้ าลงัรงัแก



เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล แวะไปหา
เจ้าหน้าที่การเงิน ที่กองคลัง แต่ ไม่อยู่ 
จึงท าหน้าที่รับเงินแทน และได้น าเงินน้ันไปใช้ก่อน 
แล้วแอบน าเงินดงักล่าวมาคนื..........ในสองวนัถัดมา

เพราะเหตุใด...................................



วนิยัต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ



ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัหินา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ และเที่ยงิรรม 

(ม. ๘๒ (๑))

ซ่ือสตัย ์

• ปฏบิตัติรงไปตรงมา

• ไม่คดโกง

• ไม่หลอกลวง

สจุรติ

• ปฏบิตัดิว้ยความมุ่งหมายในทางที่ดีที่ชอบตามท านองคลองิรรม

เที่ยงิรรม

• ปฏบิตัโิดยไม่ล าเอยีง



ตอ้งไม่อาศยั  หรอืยอมใหผู้อ้ืน่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน

หาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่  มาตรา ๘๓ (๓)

ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาผลประโยชน ์      

อนัอาจท าให ้

- เสยีความเที่ยงิรรม หรอื

- เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัด์ิของต าแหน่งต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

มาตรา ๘๓ (๕)

เกยีรตศิกัด์ิ = ฐานะที่ไดร้บัการสรรเสรญิ



ปฏบิตั/ิละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ราชการ (ม. ๘๕ (๑)

• โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด

• โดยทจุรติ

การทจุรติต่อหนา้ที่ราชการ

องคป์ระกอบ

๑.   มีหนา้ที่ราชการที่จะตอ้งปฏบิตัิ

๒.   ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ โดยมิชอบ

๓.   เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดป้ระโยชนท์ี่มิควรได ้

๔.   เจตนาทจุรติ (เถยจติ)



หนา้ที่ราชการ พจิารณาจาก

1.  กฎหมายหรอืระเบียบ

2.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

3.  ค าส ัง่หรอืการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา

4.  พฤตินยั



กรณศึีกษาที ่5

ขุนเดชข้าราชการหนุ่มมาดเข้ม ช่วงเช้าวันหน่ึง เวลาประมาณ 
9 นาฬิกา  ขุนเดชเดินไปยังโต๊ะสาวส านักเดียวกัน พูดคุยหยอกล้อ 
และชักชวนไปเที่ยว จนเวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา ผู้อ านวยการได้เดนิ
มาที่โต๊ะขุนเดช เพื่อถามถึงรายงานการประชุมที่มอบหมายให้ท าส่ง
ในวันนี้ แต่ขุนเดชไม่สนใจท า และหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน
เสร็จ ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.ขุนเดชน่ังอยู่ที่โต๊ะท างาน
แต่กลบัเล่นเฟสบุ๊ค  

การกระท าของขุนเดช  จะผดิวนัิยหรือไม่ 



อทุศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการ 

ละทิ้ งหนา้ที่ราชการ 

ทอดทิ้ งหนา้ที่ราชการ มาตรา ๘๒ (๕)



อทุศิเวลาของตนให้แก่
ทางราชการ 

ละทิง้หน้าทีร่าชการ 

ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ

ตอ้งอทุศิเวลาท ัง้หมดใหแ้กร่าชการตามที่ทางราชการตอ้งการ  รวมถงึเวลา

นอกเหนือจากการปฏบิตัริาชการตามปกตดิว้ย

วาง  ปลอ่ย  สละ ละเสยี  

ไม่อยู่ปฏบิตัริาชการ ไดแ้ก ่การไม่มา หรอืมาแลว้ ไม่อยูป่ฏบิตัริาชการ

ไม่เอาเป็นิุระ  ไม่เอาใจใส ่ ตวัอยู่แต่ไม่ท างาน  มาอยู่ในสถานที่ราชการ

แต่ไม่สนใจ ไม่ปฏบิตังิาน ปลอ่ยงานคัง่คา้ง



-ไม่อทุิศเวลา        

-ละทิ้ง                 

-ทอดทิ้ง

ไม่มีเหตุ

สมควร

วนิัยไม่

รา้ยแรง

พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิเป็นเรื่องๆไป 

ดูว่าการละทิ้ง ทอดทิ้ง หรอืไม่อทุศิเวลานั้น

มีสาเหตอุย่างไร มีความจ าเป็นหรือไม่ 



วนิยัรา้ยแรง

๑ .ละทิ้ ง/ทอดทิ้ ง โดยไม่มีเหตสุมควร

เป็นเหตใุหร้าชการเสยีหายอย่างรา้ยแรง มาตรา ๘๕ (๒)

2.ละทิ้ งหนา้ที่ราชการตดิต่อในคราวเดียวกนั

เป็นเวลาเกนิกว่าสบิหา้วนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

มาตรา ๘๕ (๓)



ในช่วงบ่ายวันพุธ การะเกดรู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง
จึงปรึกษาผินและแย้ม ซึ่ งเป็นเพื่อนสนิท ทัง้สองแนะน าว่า
พรุ่งนีไ้ม่ต้องมาท างานให้นอนพักผ่อนอยู่ กับบ้านแล้วค่อย
มายื่นใบลาป่วย  แต่จันทร์วาดเพื่อนร่วมงานอีกคนหน่ึงแย้งว่า 
ควรที่จะยื่นใบลาป่วยล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดงานในวันพรุ่งนี ้

ท่านคิดว่า.. . . .ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตาม
ระเบียบ

กรณีศึกษาที่ ๖



-ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไปตาม

- กฎหมาย

- กฎ  ระเบียบของทางราชการ

- มติคณะรฐัมนตรี

- นโยบายของทางราชการ

- ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

มาตรา ๘๒ (๒)

-ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่ใหเ้กิดผลดี / ความกา้วหน้าแก่ราชการดว้ย

ความอตุสาหะ  เอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของทางราชการ

มาตรา ๘๒ (๓) 



ตอ้งไม่ประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ที่ราชการ มาตรา ๘๓ (๔) 

- วางตนเป็นกลางทางการเมือง มาตรา ๘๒ (๙) 

ตอ้งไม่เป็น

- กรรมการผูจ้ดัการ หรอื

- ผูจ้ดัการ หรอื

- ด ารงต าแหน่งอืน่ใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลงึกนันั้น

ในหา้งหุน้สว่นหรอืบริษทั มาตรา ๘๓ (๖)

-ขาดความระมัดระว ัง  ไม่รอบคอบ  

เผลอ  หลงลมื

-ไม่เจตนา แต่ปราศจากความระมดัระวงั 

ซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้น จกัตอ้งมีตาม

วสิยั และพฤตกิารณ์ ฯลฯ

- รกัษาความลบัของทางราชการ มาตรา ๘๒ (๖)  
-ลบัที่สดุ

-ลบัมาก

-ลบั

-ในการปฏบิตัหินา้ที่ และการอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชน

-ปฏบิตัติามระเบยีบฯว่าดว้ยมารยาททางการเมือง



ณเดช ได้รับค าส่ังจากผู้อ านวยการส านักของ
ตนเอง  ใ ห้ขับรถไป รับ  น้อง เม ย์ บุตรสาวของ
ผู้อ านวยการ ที่โรงเรียนแล้วพาไปส่งที่บ้าน เน่ืองจาก
ผู้อ านวยการมีงานด่วน แต่ณเดช ปฏิเสธ เน่ืองจากมีนัด
เดทกบัญาญ่า แฟนสาวแล้ว

ท่านคดิว่า......ณเดช ผดิวนัิยหรือไม่

เพราะเหตุใด.........................................



วนิยัต่อผูบ้งัคบับญัชา



ปฏบิตัติามค าส ัง่

ไม่รายงานเท็จ 

ไม่กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชา

วนิยัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา



การปฏบิตัติามค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา

ขอ้ยกเวน้

(๑) ถา้เหน็ว่าจะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ

(๒) ไม่รกัษาประโยชน์ของราชการ

 เสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัทเีพื่อใหใ้หผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าส ัง่นั้น

มาตรา ๘๒ (๔)

๑.มีค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา ๒.เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย

๓.ส ัง่ในหนา้ที่ราชการ ๔.เป็นค าส ัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย

๕.เจตนา



การรายงานเท็จ

๑.
มีการรายงาน

เป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้๒.

เป็นการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา

เจตนา

๓.

๔.

มาตรา ๘๓ (๑)
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ไม่กระท าการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชา

เป็นผูบ้งัคบับญัชา

ตามกฎหมาย
เป็นการปฏบิตัิ

ราชการ

เป็นการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือตน

มาตรา ๘๓ (๒)

๑. ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ ัง่ใหก้ระท า

๒. ไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษชัว่คร ัง้คราว

ขอ้ยกเวน้



วนิยัต่อประเทศชาติ

ม . 81 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ



โทษทางวนิยั



ขอ้ควรค านึง
• ความผิดวนิยัไม่มีอายุความ  

• การลงโทษตอ้งด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย

• ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ านาจลงโทษได้

• สภาพการเป็นขา้ราชการ

- ขณะกระท าผิด

- ขณะลงโทษ



ส านกัมาตรฐานวนิยั

ส านกังาน ก.พ.

โทร. (๐๒) ๕๔๗ - ๑๖๒๘

www.ocsc.go.th

Facebook : ส านกัมาตรฐานวนิยั
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ÇÔ¹ÑÂµ‹Í»ÃÐªÒª¹ 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีรับสมัครสอบ ไมรับใบสมัครสอบของผูท่ียื่นแซงผูท่ีมากอนซ่ึงยืนเขาคิวรอกันอยู 

 โดยบอกใหไปเขาแถวตามลําดับผูมากอนหลัง 
ปญหา เจาหนาท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ขาราชการตองใหความเปนธรรมแกประชาชนผูมาติดตอราชการ การไมรับใบสมัคร 
 ของผูท่ียื่นแซงผูท่ีมากอนซ่ึงยืนเขาคิวรอกันอยู โดยบอกใหไปเขาแถวตามลําดับ 
 เปนการใหความเปนธรรม แกประชาชนผูท่ีมากอน จึงไมผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกข ไมรับเรื่องราวท่ีราษฎรคนหนึ่งยื่นรองทุกข โดยบอกกวา 

 “เขียนไมเปน เรียนหนังสือมาหรือเปลา เอไปใหคนอ่ืนเขียนใหใหม” แลวโยนหนังสือลงพ้ืน 
 ใหผูรองหยิบเอาไป 
ปญหา เจาหนาท่ีผูนั้น กระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล เปนการดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหง ประชาชนผูติดตอราชการ 
 จึงเปนการกระทําผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ มีหญิงชราคนหนึ่งมายืนเหลียวซายแลขวาอยูขางหนาโตะทํางานของเจาหนาท่ีโดยไมไดพูดจา 

 ประการใด เจาหนาท่ีผูนั้นพูดวา “มายืนเกะกะอยูทําไม ออกไป” 
ปญหา เจาหนาท่ีผูนั้น กระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห  เม่ือประชาชนมายืนเหลียวซายและขวาอยูท่ีโตะเจาหนาท่ีเชนนั้น แสดงวาตองการพบใคร 
 คนใดคนหนึ่ง หรือตองการมาติดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเก่ียวของกับหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
 ผูนั้นก็ได จึงตองตอนรับเขาโยถามเขากอนวาตองการพบใครหรือจะติดตอเรื่องใด แลวก็ 
 อํานวยความสะดวกแกเขาตามสมควร การหาวาเขามายืนเกะกะและไลใหออกไปเชนนั้น 
 เปนการเหยียดหยามประชาชน ซ่ึงถาเขามาติดตอราชการ ก็จะผิดวินัยฐานเหยียดหยาม 
 ประชาชนผูติดตอราชการ 
 
 

- + - + - + - + - + - 
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ÇÔ¹ÑÂµ‹Í¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีพิมพดีด พิมพหนังสือราชการเสร็จหมดแลว ไมมีงานจะพิมพ ผูอํานวยการกอง  
 เอางานของสมาคมนักเรียนเกา ซ่ึงผูอํานวยการกองเปนเลขานุการ มาใหพิมพโดยใหใช 
 เครื่องพิมพและกระดาษของทางราชการโดยบอกวาเพ่ือฝกความชํานาญดีกวานั่งเฉยๆ 
ปญหา เจาหนาท่ีพิมพดีดจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไม 
ขอวิเคราะห คําสั่งผูอํานวยการกอง ใหใชเครื่องพิมพและกระดาษของทางราชการพิมพงานของสมาคม  
 ซ่ึงไมใชงานราชการ ไมใชคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย ไมตองปฏิบัติตาม โดยเฉพาะกรณีนี้ 
 เปนการสั่งใหเอาทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัว ปฏิบัติตามไมได 
 ขอแนะนํา ถาไดรับคําสั่งเชนนี้ ควรชี้แจงแกผูอํานวยการวา ไมกลาปฏิบัติตามเกรงจะผิดวินัย  
 แตจะขอ ชวยผูอํานวยการดวยการไปพิมพงานนั้นใหท่ีสมาคมตอนเลิกงานแลว  
 ดวยเครื่องพิมพและกระดาษของสมาคม 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหมาปฏิบัติราชการดวนเปนพิเศษในวันอาทิตย 
 วันหนึ่ง ไมยอมมาทํางานตามคําสั่ง โดยอางวาเปนวันหยุดราชการ 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห แมจะเปนวันหยุดราชการ แตเม่ือไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหมาปฏิบัติราชการเปนพิเศษ  
 ก็ตองปฏิบัติตาม เพราะเปนการสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ ท้ังนี้ 
 ในหลักการนั้นถือวา “ราชการ ไมมีหยุด” การกําหนดวันเวลาทํางานและวันหยุดราชการไวนั้น 
 เปนแตเพียงการกําหนดวันเวลาทํางานตามปกติเทานั้น ถามีงานพิเศษท่ีจะตองทําในวันเวลาใด 
 ผูบังคับบัญชาอาจสั่งใหมาทํางานไดทุกเม่ือ ถาสั่งใหมาทํางานวันอาทิตย แลวไมมา ก็ผิดวินัย 
 ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา 
 
¢ŒÍÁÙÅ เลขานุการของหัวหนาสวนราชการไดรับคําสั่งจากหัวหนาสวนราชการใหขับรถไปรับ 
 ภรรยาของหัวหนาสวนราชการ จากบานพักมายังท่ีทํางาน เพ่ือไปงานแตงงานดวยกัน  
 เลขานุการไมปฏิบัติตาม โดยอางวาไมใชหนาท่ีราชการ 
ปญหา เลขานุการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การสั่งใหขับรถไปรับภรรยา ไมใชสั่งในหนาท่ีราชการ จึงไมปฏิบัติตามไดโดยไมผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ นิติกรในกองนิติการผูหนึ่งไดรับคําสั่งจากอธิบดีใหรางคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแก 
 ขาราชการคนหนึ่ง เม่ือผูนั้นรางเสร็จแลวก็เสนอตรงตออธิบดีโดยไมผานหัวหนาหองนิติการ 
ปญหา นิติกรผูนั้นกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห นิติกรผูนั้นไดรับคําสั่งจากอธิบดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาเหนือหัวหนากองนิติการใหทํางานนั้น 
 จึงเสนองานนั้นตรงตออธิบดี โดยไมผานหัวหนากองนิติการได ไมผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ มีคําสั่งอธิบดีวา งานเก่ียวกับกฎหมายใหเสนอรองอธิบดีฝายบริหารกอนเสนออธิบดีลงนาม  
 ผูอํานวยการกองนิติการเสนอสัญญาใหอธิบดีลงนามโดยบันทึกเสนอวา 
 “เรียน อธิบดี (ผานรองอธิบดีฝายบริหาร)” แลวยื่นตอรองอธิบดีฝายบริหาร 
ปญหา ผูอํานวยการกองนิติการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ผูอํานวยการกองนิติการไดเสนองานผานรองอธิบดีฝายบริหารตามลําดับสายการบังคับบัญชา  
 ดังท่ีอธิบดีสั่งการไว แมจะบันทึกวา “เรียน อธิบดี” แตก็ไดเสนอผานรองอธิบดีฝายบริหาร 
 ตามลําดับการบังคับบัญชาแลว จึงไมผิดวินัยฐานปฏิบัติราชการขามผูบังคับบัญชา 
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¢ŒÍÁÙÅ ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ทํารายงานผลงานของสํานักบริหารกลาง เสนอตออธิบดีโดยตรง  

 โดยไมผานรองอธิบดีตามสายการบังคับบัญชาท่ีอธิบดีมอบหมาย 
ปญหา ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ผูบังคับบัญชาตามลําดับของผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง คือ รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมาย 
 การท่ีผูอํานวยการสํานักบริหารกลางทํารายงานผลงานเสนออธิบดี โดยไมผานรองอธิบดีตาม 
 สายงานท่ีอธิบดีมอบหมาย จึงผิดวินัยฐานปฏิบัติราชการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ทําเรื่องยื่นตออธิบดีโดยไมผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

ปญหา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลกระทําผิดวินัย โดยปฏิบัติราชการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล ยังไมแนวาจะเปนการปฏิบัติราชการขามผูบังคับบัญชาหรือไม ท้ังนี้ ตองพิจารณา 
 ขอเท็จจริงวาเรื่องท่ีทํายื่นนั้นเปนการปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือไม หากเรื่องท่ีทํายื่นนั้น  
 เปนการปฏิบัติราชการตามหนาท่ีโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปมิไดสั่ง หรืออนุญาตใหเสนออธิบดี 
 โดยตรง ก็เปนการกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติราชการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน แตถาเรื่องท่ีทํา 
 ยื่นนั้น ไมใชเปนการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี เชน การรองเรียนขอความเปนธรรมสําหรับตนเอง  
 เปนตน ก็ไมผิดวินัย 
 
 

- + - + - + - + - + - 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการ บานอยูไกล ตองนั่งรถไฟมาทํางาน วันหนึ่งข้ึนรถไฟไมทัน จึงตองหยุดราชการ 

 ในวันนั้น รุงข้ึนยื่นใบลาปวยในวันท่ีหยุดราชการไปนั้น 
ปญหา ผูนั้นกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล เปนการกระทําผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และถาผูบังคับบัญชา 
 ไมอนุญาตใหลา จะผิดวินัยฐานละท้ิงหนาท่ีราชการดวย 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ยื่นใบลาขอลากิจ โดยแจงสถานท่ีอยูในระหวางลาวา พักอยูท่ีบานพัก 

 ในกรุงเทพฯ เม่ือไดรับอนุญาตก็เดินทางไปทัศนาจร และพักอยูตางจังหวัด 
ปญหา ผูนั้นกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การกระทําตามขอมูล ผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงอาจเสียราชการหากมีงาน 
 จําเปนเรงดวนท่ีผูบังคับบัญชาจะตองใหทําระหวางนั้นก็จะติดตอไมได 
 

¢ŒÍÁÙÅ นิติกรไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหเดินทางไปสืบเรื่องท่ีขาราชการผูหนึ่งหยุดราชการไป 

 เกินกวา 15 วัน แลว วามีเหตุผลสมควรอยางไรหรือไม นิติกรผูนั้นไมไดไปสืบเอง เพียงแต 
 สอบถามจากเพ่ือนคนหนึ่งของผูหยุดราชการ แลวรายงานวาไดไปสืบแลว ไมปรากฏตัวผูนั้น 
 อยูท่ีบานพัก และไมมีผูพบเห็น หรือทราบวาอยูท่ีใด 
ปญหา นิติกรกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล เปนการกระทําผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาซ่ึงรายงานวาไปสืบแลว 
 แตความจริงไมไดไปสืบเอง 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ มีหนาท่ีดําเนินการเรื่องหัวหนาสวนราชการไปประชุมในตางประเทศ  

 เม่ือเตรียมการเสร็จถึงข้ันจัดซ้ือตั๋วโดยสารเครื่องบินแลว และจะออกเดินทางในวันรุงข้ึน ก็ไดรับ 
 หนังสือจากตางประเทศวางดประชุม แตไมไดรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ หัวหนาสวน 
 ราชการถามวามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม ก็บอกวาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ดวยเจตนาท่ีจะให 
 หัวหนาสวนราชการไดไปเท่ียวตางประเทศ ซ่ึงเม่ือไปถึงไมมีการประชุม เท่ียวเสียหนึ่งวันแลวก็กลับได 
ปญหา เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การกระทําของเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ เปนการรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรจะตองบอก  
 จึงผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
 
 

- + - + - + - + - + - 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการพูดกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธหญิงโดยใชคําพูดวา “กู” “มึง” 
ถานองเปนเจาหนาท่ีประชาสัมพันธหญิงผูนั้น นองจะทําอยางไรดี 
 (ก) พูดโตตอบโดยใชคํา “กู” “มึง” หรือ “แก” 
 (ข) แจงความดําเนินคดีฐานหม่ินประมาท  
 (ค) รายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 (ง) เฉยเสีย 
ขอวิเคราะห - ถาพูดโตตอบดวยถอยคําไมสุภาพ ก็จะเปนการทําผิดวินัยฐานไมสุภาพเรียบรอยตอขาราชการดวยกัน 
 - ถาแจงความดําเนินคดีก็จะทําใหแตกความสามัคคีกันยิ่งข้ึน ครั้นจะรายงานเหตุการณให 
   ผูบังคับบัญชาทราบ ก็จะเปนการทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ 
 - เฉยเสียนาจะเปนทางท่ีดีท่ีสุด 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยโตถียงกับเจาหนาท่ีธุรการเรื่องงานท่ีทํารวมกัน เจาหนาท่ีรักษา 
 ความปลอดภัยบันดาลโทสะจึงชกเจาหนาท่ีธุรการไป 1 ที 
ถานองเปนเจาหนาท่ีธุรการผูนั้น นองจะทําอยางไรดี 
 (ก) ชกตอบ 
 (ข) แจงความดําเนินคดี  
 (ค) รายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 (ง) เฉยเสีย 
ขอวิเคราะห - ชกตอบไมได จะผิดวินัยฐานไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการ ถาแจงความดําเนินคดี 
   ก็จะสรางความแตกราวกันยิ่งข้ึน เฉยเสียก็จะกลายเปนปกปดเรื่องท่ีควรบอกผูบังคับบัญชา 
   เพราะทะเลาะกันเก่ียวกับเรื่องในหนาท่ีราชการ 
 - ทางท่ีดีท่ีสุดควรรายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชาทราบ แลวปลอยใหเปนหนาท่ีผูบังคับบัญชา 
   ท่ีจะดําเนินการตอไปตามท่ีเห็นสมควร 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการหญิง 2 คน เชาบานอยูดวยกัน เกิดขัดใจกัน ทะเลาะตบตีกันท่ีบานจนเรื่องถึงตํารวจ  
 แตตกลงเลิกแลวตอกัน ไมถึงเปนคดี 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การทะเลาะตบตีกันระหวางขาราชการ แมจะตบตีกันท่ีบานไมถึงเปนคดี ก็เปนการไมรักษา 
 ความสามัคคีระหวางขาราชการ เปนการกระทําผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ อธิบดีขับรถตนเองจะเขาประตูสํานักงานตอนเชาตรูเพ่ือทํางาน ยามเฝาประตู ซ่ึงเปนลูกจางของ 
 กรมนั้นไมรูจักอธิบดี จึงไมเปดประตูใหเขาไป ถามอธิบดีวา “ทานจะเขาไปทําอะไรครับ” 
 อธิบดีตวาดวา “อายเซอ มึงไมรูจักกูหรือ” 
ปญหา อธิบดีกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห แมยามเฝาประตูจะไมใชขาราชการ แตก็เปนผูรวมปฏิบัติราชการ การท่ีอธิบดีพูดเชนนั้น  
 เปนการไมสุภาพเรียบรอยตอผูรวมปฏิบัติราชการ จึงผิดวินัย 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีพิมพดีดในหนวยงานกลาง ไดรับแบงงานจากหัวหนางานพิมพเปนสัดสวนท่ัวกันแลว  
 คนท่ี 1 พิมพเร็วและขยัน จึงเสร็จกอน และวางอยู คนท่ี 2 พิมพชา เพราะโอเออยูยังพิมพ 
 ไมเสร็จอีก 2 เรื่อง โดยกําลังพิมพคางอยูเรื่องหนึ่ง และยังมีเรื่องดวนอีกเรื่องหนึ่งท่ีผูใหญตองการ 
 เดี๋ยวนั้นยังไมไดเริ่มพิมพ หัวหนางานพิมพไดขอรองใหคนท่ี 1 ชวยรับเรื่องดวนนั้นมาพิมพใหดวย 
ถานองเปนเจาหนาท่ีพิมพดีดคนท่ี 1 นองจะทําประการใด  
ขอวิเคราะห - แมจะแบงงานเปนสัดสวนกันไปแลว แตเม่ือมีงานดวนท่ีคนอ่ืนพิมพไมทัน ตนวางอยูพอจะ 
   ชวยเหลือไดก็ตองชวย หากปฏิเสธไมชวย ก็จะผิดวินัยฐานไมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาท่ีราชการ 
 - สวนการท่ีเจาหนาท่ีพิมพดีดคนท่ี 2 โอเอพิมพชา ก็เปนความผิดของคนนั้นท่ีหัวหนาเขาจะวากันไป 
   อีกสวนหนึ่ง ซ่ึงไมใชสิทธิและหนาท่ีของเจาหนาท่ีพิมพดีดคนท่ี 1 ท่ีจะวากลาวหรือเก่ียงงอนไมยอมชวย 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการสตรี 2 คน ไมชอบหนากัน ขณะท่ีท้ัง 2 คน ยืนเขาแถวรอสั่งอาหารท่ีรานสวัสดิการของกรม 
 คนยืนหนาเขาถึงตูอาหารแลว แกลงยืนใชสายตากวาดมองอาหารชนิดตางๆ อยูนานเกินจําเปน 
 โดยไมสั่งอาหารชนิดใดในเวลาอันสมควร ทําใหคนยืนหลังไมพอใจ เดินลัดคิวไปสั่งอาหารกอนคนยืนหนา 
ปญหา ขาราชการสตรีคนใดใน 2 คนนี้ กระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล ขาราชการสตรีท้ัง 2 คน ไมไดกระทําผิดวินัยฐานกลั่นแกลงกันในเวลาปฏิบัติราชการ 
 เพราะการสั่งอาหารรับประทาน ไมไดเปนการปฏิบัติราชการ แตอาจผิดวินัยฐานไมรักษาความสามัคคี 
 ซ่ึงไมจําดักเฉพาะในการปฏิบัติราชการ 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการผูหนึ่ง นําเสนองานท่ีตนทําเสร็จแลวตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอหัวหนากลุมงาน  
 หัวหนากลุมงานเก็บไวจนเรื่องหายโยไมบอกกลาวใหผูเสนองานทราบ เม่ือผูเสนองานทวงถาม 
 ก็เฉยเสียไมชี้แจงประการใด จนกระท่ังผูเสนองานไมไดเลื่อนเงินเดือน เพราะไมมีผลงาน 
ปญหา หัวหนากลุมงาน กะทําผิดวินัยอยาไร หรือไม 
ขอวิเคราะห การกระทําของหัวหนากลุมงาน มีลักษณะท่ีสอไปในทางกลั่นแกลงกันในการปฏิบัติราชการ  
 ซ่ึงผิดวินัย เวนเสียแตหัวหนากลุมงานสามารถชี้แจงไดเพียงพอท่ีจะฟงไดวา มิไดกลั่นแกลง 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการสตรีโสดผูหนึ่ง ไดเลื่อนตําแหนงจากนิติกรชํานาญการเปนนิติกรชํานาญการพิเศษ 
 หัวหนากองนิติการ ซ่ึงเปนผูชายขอจับมือแสดงความยินดีดวย ขาราชการสตรีผูนั้น  
 ก็ตองจับมือกับหัวหนากอง 
ปญหา หัวหนากองนิติการกระทําผิดวินัยฐานลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล แมเปนการกระทําดวยการสัมผัสทางกาย แตจะเปนการกระทําอันเปนการ 
 ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหรือไม จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงองคประกอบ 2 ประการ คือ 
 ประการท่ี 1 เปนการกระทําท่ีมีลักษณะสอไปในทางเพศ หรือไม 
 ประการท่ี 2 ผูถูกกระทํายินยอมหรือไม หรือยินยอมแตทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญหรือไม 
 - ถากรณีตามขอมูล ไมเขาองคประกอบท่ี 1 คือ ไมมีลักษณะท่ีสอไปในทางเพศ ก็ไมผิดวินัย  
   ฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ แมจะเขาองคประกอบท่ี 1 แตก็ไมเขาองคประกอบท่ี 2 คือ  
   ผูถูกกระทํายินยอม ไมทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ ก็ไมผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคาม 
   ทางเพศ ถาเขาองคประกอบท้ัง 2 ประการ คือ เปนการกระทําท่ีมีลักษณะสอไปในทางเพศ และ 
   ผูถูกกระทํามิไดยินยอม หรือยินยอมแตทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ ก็ผิดวินัยฐาน 
   ลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
 - อยางไรก็ดี แมการกระทําตามขอมูลจะไมผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ แตอาจ 
   ผิดวินัยอ่ืนก็ได เชน การกระทําอันทําใหชื่อเสียงของตนเสื่อมเสีย 
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¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการชายผูหนึ่ง ข้ึนลิฟตพรอมกับขาราชการสตรีอีกหลายคน ขณะอยูในลิฟต  

 ขาราชการชายรองเพลงเบาๆ วา “เม่ือวานก็ดูสวยดี แตวันนี้สวยกวาเม่ือวาน” 
ปญหา ขาราชการชายผูนั้นกระทําผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หรือไม  
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูลจะเปนการกระทําผิดวินัยฐานลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศหรือไม  
 จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงองคประกอบ 2 ประการ คือ 
 ประการท่ี 1 เปนการกระทําท่ีมีลักษณะสอไปในทางเพศ หรือไม 
 ประการท่ี 2 ทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญหรือไม 
 - กรณีตามขอมูล พอจะวินิจฉัยวาการกระทํานั้นมีลักษณะท่ีสอไปในทางเพศตามองคประกอบท่ี 1 ได  
   แตยังไมแนใจวา มีใครเปนผูถูกกระทําและมีใครเดือดรอนรําคาญ ตามองคประกอบท่ี 2 
 - ถาการกระทํานั้นเปนการรองเพลงลอยๆ โดยไมจําเพาะเจาะจงวาหมายถึงผูใด ก็ไมมีผูถูกกระทํา 
   ท่ีจะเดือดรอนรําคาญตามองคประกอบท่ี 2 ยอมไมผิดวินัยฐานลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
 - ถาการกระทํานั้นเจาะจงวาหมายถึงใคร เชน มองหนาสตรีคนใดคนหนึ่งในขณะรองเพลง และ 
   สตรีผูนั้นรูสึกเดือดรอนรําคาญ ขาราชการชายผูนั้นก็กระทําผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคาม 
   ทางเพศ แตถาสตรีผูนั้นไมรูสึกเดือดรอนรําคาญ ขาราชการชายผูนั้นก็ไมไดกระทําผิดวินัย 
   ฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 

¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการสตรี นํารางหนังสือเขาเสนอหัวหนากองชายในหองหัวหนากอง หัวหนากองยื่นมือ 

 ทําทาจะรับรางหนังสือ แตมองหนาขาราชการสตรีผูนั้น พรอมกับยิ้มอยูครูหนึ่ง จึงรับรางหนังสือ 
ปญหา หัวหนากองกระทําผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูลมีลักษณะเปนการกระทําดวยอากับกิริยาท่ีสอไปในทางเพศ แตจะเปนการกระทํา 
 ผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหรือไม ข้ึนอยูกับความรูสึกของขาราชการสตรีผูนั้น  
 วาทําใหเธอเดือดรอนรําคาญหรือไม ถาการกระทําเชนนั้นทําใหเธอเดือดรอนรําคาญหัวหนากอง 
 ก็กระทําผิดฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ถาการกระทําเชนนั้นไมไดทําใหเธอเดือดรอนรําคาญ 
 หัวหนากองก็ไมไดผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ แตจะผิดวินัยอ่ืนหรือไม ตองพิจารณา 
 ตามขอเท็จจริง และบทวินัยเปนเรื่องๆ ไป 
 

¢ŒÍÁÙÅ หัวหนากองชาย สงขอความทางโทรศัพท ถึงขาราชการสตรีท่ีเปนผูอยูใตบังคับบัญชา  

 ซ่ึงหยุดงานไปวันหนึ่งวา “เปนอะไรไป ถึงขนาดตองแตงชุดวันเกิดไปใหหมอดูหรือเปลา” 
ปญหา หัวหนากองกระทําผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีตามขอมูล เปนการสื่อสารท่ียังไมแนใจวาสอไปในทางเพศหรือไม ถาสตรีผูนั้นยังเปนสาวโสด 
 ท่ีไมสนิทสนมกับหัวหนากองถึงขนาดพูดเลนกันไดและรูสึกเดือดรอนรําคาญในการไดรับขอความ 
 ในทํานองวา “แกผาใหหมอดู” เชนนี้ก็จะพิจารณาวาเปนการสื่อสารท่ีสอไปในทางเพศ  
 ซ่ึงผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศได แตถาสตรีผูนั้นเปนคนสูงอายุ และสนิทสนม 
 กับหัวหนากองถึงขนาดพูดเลนกันได ก็เปนการหยอกลอกัน ซ่ึงไมสอไปในทางเพศ  
 ไมผิดวินัยฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 
 

- + - + - + - + - + - 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีการเงินรับเงินคาธรรมเนียมจากผูมาชําระใหแกทางราชการ 100 บาท แลวนําไปใชกอน 

 เพ่ือซ้ือยาใหมารดาซ่ึงปวยหนัก และไมมีเงินซ้ือยา สัปดาหตอมาเปนวันสิ้นเดือนไดรับเงินเดือนแลว 
 ก็เอาเงิน 100 บาท สงทางราชการเทาท่ีรับคาธรรมเนียมไวนั้น 
ปญหา การกระทําตามขอมูล ผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การรับเงินคาธรรมเนียมแลวไมนําสงในวันรับ และเอาไปใชเสียกอนนั้น เปนการปฏิบัติหนาท่ี 
 โดยไมซ่ือสัตยสุจริต ผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ แมจะทําไปดวยความจําเปนเพ่ือซ้ือยา 
 มารักษามารดาก็ไมเปนเหตุอางใหพนผิด 
 

¢ŒÍÁÙÅ ถาผูรวมงานท่ีมาทํางานกอนนอง ชวนนองทุจริตตอหนาท่ีโดยรับเงินจากผูประมูลของใชในราชการ 

 เม่ือนองไมทําตามก็ถูกกลั่นแกลง เยาะเยย และยังถูกผูประมูลขูเข็ญใหทุจริตชวยเขาในเรื่องเดียวกันนั้นดวย 
ปญหา นองจะทําประการใด จะทําตามหรือไม 
ขอวิเคราะห - ถานองยอมทําตาม นองก็จะมีความผิดทางวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ และอาจตองคดี 
   ถึงถูกจําคุกก็ได 
 - นองคงไมอยากถูกลงโทษทางวินัยและไมอยากติดคุกใชหรือไม 
 - ถานองไมอยากถูกลงโทษทางวินัย ไมอยากติดคุก ก็ตองไมยอมทําตาม 
ขอควรปฏิบัติ เปนขาราชการตองรักษาความซ้ือสัตยสุจริตไวเปนหลัก ตองยืนหยัดตามหลักนี้โดยไมยอม 
 ทุจริตตอหนาท่ีตามการชักชวนหรือขูเข็นใดๆ 
 

¢ŒÍÁÙÅ อาคารท่ีทําการถูกไฟไหมบางสวน เจาหนาท่ีไมมีท่ีนั่งทํางาน หัวหนาจึงเอาเศษไมจากตัวอาคาร 

 ท่ีหักพังเพราะถูกไฟไหมนั้นเอาเงินมาจายเปนคาแรงจางชางซอมท่ีนั่งทํางาน โดยนําเศษวัสดุ 
 ของอาคารเดิมท่ียังพอใชไดอยูบางมาใช 
ปญหา หัวหนาทําถูก หรือไม 
ขอวิเคราะห พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2503 บัญญัติวา บรรดาเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ 
 ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน มีขอยกเวนสําหรับเงินท่ีไดรับบางประเภทซ่ึงไมตองนําสงคลังคือ 
 1. มีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 2. เงินท่ีมีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น 
 3. เงินท่ีไดรับตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือจากตางประเทศ 
 4. เงินชดใชคาเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินหรือจําเปนตองจายบูรณะทรัพยสิน 
     หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 
 5. เงินท่ีสถานพยาบาล สถานศึกษา สถานอํานวยบริการสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะหไดรับ 
 6. เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ 
     กระทรวงการคลังอนุญาตใหจายตามระเบียบ 
 - เงินคาขายเศษไมตามขอมูล ไมอยูในขอยกเวน เม่ือขายไดเงินมาเทาใดตองนําสงคลังเปนรายได 
   แผนดินท้ังหมด นําไปใชจายเลยไมได 
 - ฉะนั้น การกระทําของหัวหนาดังกลาว จึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมทําตามกฎหมาย 
   เปนความผิดทางวินัย 
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¢ŒÍÁÙÅ กรณีท่ี 1 มีผูบริจาคเงินใหแกทางราชการโดยสงมอบแกผูอํานวยการกองคลัง แตมิไดระบุวัตถุประสงค 

 วาใหใชเงินนั้นเพ่ือการใด ผูอํานวยการกองคลังใชเงินนั้นสมทบซอมอาคารของทางราชการ 
 กรณีท่ี 2 มีผูบริจาคเงินใหแกทางราชการโดยสงมอบแกผูอํานวยการกองคลังและระบุวัตถุประสงค 
 วาใหใชเงินนั้นสมทบซอมอาคารของทางราชการ ผูอํานวยการกองคลังใชเงินนั้นสมทบซอมอาคาร 
 ของทางราชการตามวัตถุประสงค 
ปญหา ผูอํานวยการกองคลังทําผิดวินัยในกรณีใด หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีท่ี 1 เงินท่ีไดรับเปนเงินบริจาคโดยไมมีวัตถุประสงคท่ีจะใหใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น 
 โดยเฉพาะ จึงตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ การท่ี 
 ผูอํานวยการกองคลังนําเงินนั้นไปซอมอาคารเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมทําตามกฎหมายวาดวย 
 วิธีการงบประมาณ ผิดวินัยบานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมาย 
 กรณีท่ี 2 เงินท่ีไดรับเปนเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น 
 โดยเฉพาะ จึงนําไปใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาคไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามขอ 
 ยกเวนในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ การปฏิบัติของผูอํานวยการกองคลังในกรณีนี้ ไมผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ หัวหนาสวนราชการนําเงินท่ีไดรับจากคาสมัครสอบแขงขันเพ่ือเขารับราชการไปใชเปนเงินรางวัล 

 กรรมการสอบและคาปวยการของเจาหนาท่ีคุมสอบ 
ปญหา หัวหนาสวนราชการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห - เงินคาสมัครสอบเขารับราชการเปนรายไดแผนดิน ซ่ึงตองนําสงคลัง สวนรางวัลกรรมการสอบและ 
   คาปวยการเจาหนาท่ีคุมสอบ ตองขอเบิกจากเงินงบประมาณรายจายท่ีตั้งไว 
 - การนําเงินคาสมัครสอบเขารับราชการไปใชจายโดยตรงโดยไมนําสงเปนรายไดแผนดิน เปนการปฏิบัติ 
   หนาท่ีโดยไมทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จึงเปนการกระทําผิดวินัย เวนแตจะไดรับ 
   อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหใชจายไดตามระเบียบ 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีฝกอบรมไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาศูนยฝกอบรมขาราชการ ซ่ึงเปนศูนยตั้งใหม มีแตตัวศูนย 

 ยังไมมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการฝกอบรม ผูนั้นเห็นวาการมานั่งอยูเปลาโดยไมไดทําอะไรเพ่ือรอ 
 งบประมาณปหนา เกรงจะถูกหาวาไมอุตสาหะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีและความกาวหนา 
 แกราชการ จึงจัดฝกอบรมขาราชการบางสวน โดยจะขอตั้งงบประมาณเพ่ือใชในการนี้ในปหนา และ 
 รับสมัครบุคคลภายนอกเขาสมทบฝกอบรมดวย และเก็บเงินคาสมัครเขาสมทบฝกอบรมจาก 
 บุคคลภายนอกมาใชในการฝกอบรมนั้นดวย 
ปญหา เจาหนาท่ีฝกอบรมทําถูก หรือไม 
ขอวิเคราะห - พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2503 บัญญัติหามมิใหกอหนี้ผูกพันโดยยังไมไดรับอนุมัติเงิน 
   งบประมาณ และบัญญัติใหนําเงินท่ีทางราชการไดรับสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 - ฉะนั้น การท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมผูนั้นไปกอหนี้ผูกพันโดยยังไมไดรับงบประมาณและเอาเงินท่ีไดรับ 
   จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นไปใชจายในการฝกอบรมโดยไมนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินนั้น 
   เปนการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ยอมผิดวินัยดวย 
 ขอแนะนํา ทางท่ีควรปฏิบัติ เจาหนาท่ีฝกอบรมผูนั้นควรจะรายงาน ขอเงินงบประมาณมาดําเนินการ 
 ฝกอบรม สวนเวลาระหวางรองบประมาณ ควรทํางานอยางอ่ืนท่ีไมตองใชเงิน เชน การหาความจําเปน 
 ในการฝกอบรม การวางโครงการฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนตน 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธออกไปทําธุรกิจสวนตัวนอกสํานักงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง  
 ไมไดขออนุญาตผูบังคับบัญชา แตไดบอกฝากงานกับเพ่ือนไว 
ปญหา เจาหนาท่ีประชาสัมพันธกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ การออกไปนอกสํานักงานเพ่ือทําธุรกิจสวนตัวตองขออนุญาต 
 ผูบังคับบัญชากอน ถาออกไปโดยไมขออนุญาตผูบังคับบัญชา ก็ผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการเดินผานโดยไมยืนเคารพธงชาติในขณะท่ีมีการชักธงชาติข้ึนสูเสาหนาสํานักงาน 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ เม่ือมีการชักธงข้ึนสูเสา ขาราชการผูใดอยูใกลบริเวณขางเสาธง 
 ตองยืนเคารพธงชาติ การเดินผานไปโดยไมยืนเคารพธงชาติก็ผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการหยุดราชการไป 1 วัน แลวมายื่นใบลากิจในวันรุงข้ึน 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามระเบียบวาดวยการลากําหนดวาการลากิจใหสงใบลาตอผูบังคับบัญชากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลว 
 จึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะสงใบลาพรอมระบุเหตุผล 
 จําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว  
 กรณีตามขอมูล หยุดราชการไปกอนแลวมายื่นใบลากิจภายหลังจึงผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการยื่นใบลาขอลาพักผอนประจําป 10 วัน ตามสิทธิ แลวหยุดราชการไปเลย 
 โดยไมรอรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามระเบียบวาดวยการลากําหนดวาขาราชการท่ีรับราชการมาแลวถึง 6 เดือนข้ึนไปนับถึงสิ้นป  
 งบประมาณ (30 กันยายน) มีสิทธิลาพักผอนประจําปได 10 วันทําการ แตตองสงใบลากอน  
 และเม่ือไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจแลวจึงจะหยุดราชการได กรณีตามขอมูลหยุดราชการไปกอน 
 ไดรับอนุญาต จึงผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการขอลาผูบังคับบัญชาดวยวาจาครึ่งวันตอนบายเพราะปวดศีรษะขอกลับบาน 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามระเบียบวาดวยการลากําหนดวา การลาครึ่งวันตองยื่นใบลาเปนลายลักษณอักษรตามแบบ 
 ในระเบียบนั้น ซ่ึงนับเปนวันลาครึ่งวัน การลาดวยวาจาเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ จึงผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการหยุดราชการไป 1 วัน เพราะปวยเปนไข แลวมายื่นใบลาขอลาปวยในวันรุงข้ึน 
 เม่ือมาทํางาน 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามระเบียบวาดวยการลากําหนดวาการลาปวยใหสงใบลาตอผูบังคับคับบัญชากอนหรือในวันลา  
 เวนแตในกรณีจําเปนจะหยุดราชการไปกอน แลวมาสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได 
 กรณีตามขอมูลเปนกรณีจําเปนเพราะปวยอยูท่ีบาน และหยุดไปเพียงวันเดียว รุงข้ึนมาทํางาน 
 ก็ไดสงใบลาปวยแลว จึงไมผิดวินัย 
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¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการสตรีตองเขาโรงพยาบาลคลอดบุตรโดยกะทันหัน และตองคลอดดวยวิธีผาตัดไมสามารถ 

 ลงชื่อในใบลาได จึงใหเพ่ือนลาแทนไปกอน โดยสงใบลาตอผูบังคับบัญชาในวันลานั้น เม่ือตนเอง 
 ลงชื่อในใบลาไดแลวจึงทําใบลาของตนเองสงผูบังคับบัญชา 
ปญหา ขาราชการผูนั้นกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตามระเบียบวาดวยการลากําหนดวาการลาคลอดบุตรใหสงใบลากอนหรือในวันลา ถาไมสามารถ 
 ลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ก็ใหสงใบลาดวยตนเองโดยเร็ว  
 กรณีตามขอมูลจึงไมผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีพิมพดีดพิมพหนังสือราชการตามรางโดยท้ังๆ ท่ีรูอยูแลววารางมาตกขอความจนอาน 

 ไมไดความ ก็ยังพิมพไปตามรางนั้น ในท่ีสุดผูรางตองแกตกเติมในหนังสือท่ีพิมพแลวใหพิมพใหมอีก 
ปญหา เจาหนาท่ีพิมพดีดกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห เจาหนาท่ีพิมพดีดผูนั้นกระทําผิดวินัย เพราะรูอยูแลววารางตกขอความจนอานไมไดความ 
 ควรจะนํารางไปปรึกษาผูรางใหทบทวนแกไขเสียกอน การพิมพไปท้ังๆ ท่ีรูอยูแลววารางตกขอความ 
 เชนนี้ทําใหสิ้นเปลืองกระดาษและเสียเวลาราชการโดยไมสมควร จึงเปนการไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
 ใหเกิดผลดีแกราชการดวยความเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
 

¢ŒÍÁÙÅ หัวหนาฝายการเงินทุจริตยักยอกเงินหลวง ผูอํานวยการกองคลังซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาไมไดรูเห็น 

 เปนใจกับการทุจริตนั้น 
ปญหา ผูอํานวยการกองคลังจะมีความผิดทางวินัยดวย หรือไม 
ขอวิเคราะห แมผูอํานวยการกองคลังจะไมไดรูเห็นเปนใจกับการทุจริตยักยอกเงินท่ีหัวหนาฝายการเงินทําไป 
 ซ่ึงผูอํานวยการกองคลังไมผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ แตก็อาจผิดวินัยฐานไมตั้งใจปฏิบัติ 
 หนาท่ีราชการดวยความเอาใจใสระมักระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ หากปลอยปละ 
 ละเลยไมตรวจตราตามระเบียบจนเปนเหตุใหมีชองทางท่ีหัวหนาฝายการเงินยักยอกเงินไดโดยงาย  
 แตถาผูอํานวยการกองคลังไดเอาใจใสระมัดระวังตามสมควรแกหนาท่ีและปฏิบัติตามระเบียบ 
 โดยครบถวนแลว ก็จะไมมีความผิดทางวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธกําลังตอนรับประชาชนท่ีมาติดตอสอบถาม พอเวลา 16.30 น. 

 ยังพูดกันไมจบเรื่อง ก็บอกใหประชาชนกลับบานกอน ใหมาพูดกันตอพรุงนี้ 
ปญหา เจาหนาท่ีประชาสัมพันธกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห แมจะเปนเวลาเลิกงานแลว แตเม่ือยังมีเรื่องท่ีตองพูดกับประชาชนคางอยู ซ่ึงอาจพูดกันเสร็จ 
 ในวันนั้น ก็ควรพูดเสียใหเสร็จ ไมควรใหประชาชนตองมาเสียเวลาติดตอใหมในวันรุงข้ึน  
 การกระทําตามขอมูลเปนการไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ ผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการออกจากท่ีทํางานกลับบานตั้งแตเวลา 15.00 น. โดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การกลับบานกอนเวลาเลิกงาน เปนการละท้ิงหนาท่ีราชการ ผิดวินัย 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีพิมพดีดมาทํางานสายวันละ 15-20 นาที บอยๆ โดยเขาใจวาไมเปนไรเพราหัวหนาไมวา 
 และตนพิมพเร็วกวาคนอ่ืน เม่ือมาถึงท่ีทํางานก็ลงมือพิมพทันที ในขณะท่ีคนอ่ืนยังโอเออยู  
 งานก็เสร็จเทากับตนอ่ืน 
ปญหา เจาหนาท่ีพิมพดีดกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การมาทํางานสาย เปนการไมอุทิศเวลาใหแกราชการ ซ่ึงถามาทํางานสายเนืองๆ นอกจากจะ 
 มีความผิดทางวินัยแลว จะไมอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนเงินเดือนประจําป แมจะมีความดีความชอบ 
 สักปานใดก็จะถูกงดเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการ บานอยูไกลท่ีทํางานมาก วันไหนตื่นสาย เกรงจะมาทํางานสาย ก็ลาปวยเสียเลย  
 โดยเห็นวาตนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนไดปหนึ่ง ถึง 60 วัน ถาปวยท่ีจําเปนตองลานาน 
 ก็ยังลาตอไดอีก 60 วัน รวมลาปวยไดถึง ปละ 120 วัน จึงถือโอกาสลาปวยตามสิทธิ 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห - การลาปวยโดยไมปวยจริง เปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาซ่ึงผิดวินัย 
 - ถาผูบังคับบัญชาจับไดวา ไมปวยจริง และไมอนุญาตใหลา ก็ขาดราชการ จะถูกลงโทษทางวินัย 
   จะไมไดรับเงินเดือนในวันท่ีขาดนั้น และจะไมไดเลื่อนเงินเดือนประจําป 
 - ถาผูบังคับบัญชาจับไมไดวา ไมปวยจริง และอนุญาตใหลา การลาบอยครั้งโดยไมจําเปน 
   ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรมไมอุทิศเวลาใหแกราชการ ก็เขากรณีท่ีจะถูกงดเลื่อนเงินเดือนประจําป 
 
¢ŒÍÁÙÅ กรณีท่ี 1 เจาหนาท่ีธุรการเอาของหลายชิ้นมาเรขายใหเพ่ือนๆ ท่ีทํางานดวยกันในเวลาทํางาน 
 กรณีท่ี 2 เจาหนาท่ีธุรการเดินหาประกันชีวิตจากเพ่ือนๆ ท่ีทํางานดวยกันในเวลาทํางาน 
ปญหา กรณีใดเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ท้ัง 2 กรณี เปนการใชเวลาราชการไปประกอบกิจการสวนตัว เปนความผิดฐานไมอุทิศเวลาใหแกราชการ 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีฝกอบรมเปนวิทยากรทําการฝกอบรมเยาวชนมาไมทันตามกําหนดการบรรยาย 
 เพราะเสียเวลาไปสงลูกเขาโรงเรียนจนเลยเวลาบรรยายไปมากแลวจึงมาถึง  
 ทําใหผูเขารับการอบรมตองนั่งรอเปนเวลานาน 
ปญหา เจาหนาท่ีฝกอบรมกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การมาทํางานไมทันตามกําหนด หรือมาทํางานสาย เปนการไมอุทิศเวลาใหแกราชการ ผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ กรณีท่ี 1 ขาราชการบรรจุใหมถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมชอบใจ ไดลงนามรับทราบคําสั่ง 
 แลวไมประสงคจะรับตําแหนงนั้น จึงไมมาทํางานอีกเลยเพราะไมประสงคจะรับราชการ 
 กรณีท่ี 2 ขาราชการขอลาออกจากราชการโดยยื่นใบลาแลวออกจากราชการไปเลยโดยไมรอ 
 รับคําสั่งอนุญาต 
ปญหา กรณีใดเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห กรณีท่ี 1 เม่ือลงนามรับทราบคําสั่งบรรจุแลว ก็ทีฐานะเปนขาราชการแลว ถาจะออกจากราชการ 
 จะตองยื่นใบลาออก และรอรับคําสั่งอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนจึงจะออกได การไมมาทํางาน 
 โดยไมลาตามขอมูล เปนการละท้ิงหนาท่ีราชการ ผิดวินัย 
 กรณีท่ี 2 การลาออกจากราชการจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวจึงจะออกได การยื่น 
 ใบลาแลวไมมาทํางานโดยไมไดรับอนุญาต เปนการละท้ิงหนาท่ีราชการ ผิดวินัย 
 สรุป ผิดวินัยท้ัง 2 กรณี ซ่ึงถาหยุดราชการไปเกิน 15 วัน อาจถูกไลออกจากราชการ ซ่ึงทําให 
 ขาดคุณสมบัติท่ีจะเขารับราชการอีก 
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¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีจัดทําเรื่องพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการกําลังรวบรวมรายชื่อผูบังคับบัญชาเสนอ 
 เลื่อนเงินเดือน หัวหนาของเจาหนาท่ีผูนั้นซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสังกัดถามวาตัวเขาไดรับ 
 การเสนอชื่อใหเลื่อนเงินเดือนหรือไม 
ปญหา เจาหนาท่ีผูนั้นควรตอบอยางไร 
ขอวิเคราะห เรื่องระหวางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เปนเรื่องท่ีทางราชการจะตองปดเปนความลับอยาง 
 เครงครัด เพราะหากเปดเผยไปกอนเวลาประกาศ อาจกอใหเกิดความวุนวายข้ึนก็ได ผูมีหนาท่ี 
 ในการนี้จึงตองรักษาความลับในเรื่องนี้อยางเครงครัด แมแตหัวหนาของตนเองก็บอกไมได  
 หากบอกไปกอนประกาศ ก็จะเปนการทําผิดวินัยฐานเปดเผยความลับของทางราชการ 
 
¢ŒÍÁÙÅ ผูอํานวยการกองไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ  
 ผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการกองนั้นขอทราบวาขอสอบท่ีใชสอบนั้นออกวาอยางไร 
ปญหา ผูอํานวยการกองบอกขอสอบใหผูบังคับบัญชาทราบไดหรือไม 
ขอวิเคราะห การออกอสอบชิงทุนเปนเรื่องลับท่ีไมพึงเปดเผยแกผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของ ผูบังคับบัญชาของ 
 ผูอํานวยการดังกลาวไมมีสวนเก่ียวของกับการสอบชิงทุนนั้น ไมมีสิทธิและหนาท่ีจะขอทราบขอสอบ  
 จึงบอกใหทราบไมได หากบอกใหทราบก็จะเปนการกระทําผิดวินัยฐานเปดเผยความลับของราชการ 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีผูควบคุมการกอสรางอาคารของทางราชการไดรับเงินเปนรายเดือนจากผูรับเหมากอสราง 
 อาคารนั้น เปนคาอาหารและคาพาหนะ เนื่องจากตองควบคุมการกอสรางตั้งแต 8.00-17.00 น. ทุกวัน 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําท่ีชอบหรือไม 
ขอวิเคราะห - การกระทําตามขอมูลขางตนเปนการกระทําท่ีมิชอบ เพราะการควบคุมการกอสรางเปนการ 
   ปฏิบัติงานตามหนาท่ี ซ่ึงไดรับเงินเดือนและคาอาหารทําการลวงเวลาจากทางราชการอยูแลว 
   สวนคาพาหนะก็ตองจายเองตามปกติในการมาทํางาน ไมชอบท่ีจะรับเงินจากผูรับเหมากอสราง 
   อันไมใชสิทธิท่ีพึงไดโดยชอบของตน 
 - การกระทําเชนนั้นเปนการอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการหาประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ ซ่ึงทําให 
   เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการดวย และอาจทําใหตองเกรงใจผูรับเหมากอสราง 
   จนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมการกอสรางอยางเครงครัดก็ได 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีรับเรื่องราวบําเหน็จตกทอดไดอํานวยความสะดวกแกผูมายื่นคําขอทุกคน ผูมายื่นคําขอ 
 บางคนใหเงินสมนาคุณคาอํานวยความสะดวก เจาหนาท่ีผูนั้นรับไวโดยมีไดเรียกรองแตอยางใด  
 โดยเห็นวาเปนเงินท่ีเขาใหโดยเสนหา ไมไดทุจริตฉอราษฎรบังหลวงแตอยางใด 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การรับเงินสมนาคุณในการปฏิบัติหนาท่ีจากประชาชน เปนการอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 หาประโยชนใหแกตนเองโดยมิชอบ ผูกรทําเชนนี้จะเปนผูกระทําผิดวินัย 
 ทางท่ีควรปฏิบัต ิถามีผูใหเงินสมนาคุณเชนนั้น ควรใหคําอธิบายวารับไมได จะผิดวินัย ตนไดรับ 
 เงินเดือนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้นอยูแลว และเงินเดือนนั้นก็ไดมาจากภาษีประชาชน  
 จึงไมรับเงินพิเศษจากประชาชนอีก 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการเปดรานขายของชําโดยใหภรรยาจัดการ 
ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห เจาหนาท่ีธุรการเปดรานขายของชําโดยใหภรรยาจัดการโดยตนมิไดใชเวลาราชการไปทําและตนก็ไมมี 
 อํานาจหนาท่ีท่ีจะทําใหเสียความเท่ียงธรรมในหนาท่ีราชการในเรื่องนั้นแตอยางใด อีกท้ังไมเปน 
 การเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทําดังกลาว จึงไมผิดวินัย 



- 15 - 

 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการขับแท็กซ่ีรับจางในเวลากลางคืน 

ปญหา เจาหนาท่ีธุรการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การขับรถแท็กซ่ีรับจางไมทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ กลับจะไดรับ 
 ยกยองวาเปนคนขยันทํามาหากินดวยความซ้ือสัตยสุจริต จึงไมเปนการกระทําผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการสตรีตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีไปทํางานพิเศษเปนคนเก็บเงินให 

 สถานอาบอบนวดในเวลากลางคืน 
ปญหา กรณีตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห สถานอาบอบนวด หากเปนสถานบริการสําหรับผูชาย ผูหญิงดีๆ ไมควรเขาไปใหเปนท่ีเขาใจผิด 
 วาเปนผูหญิงบริการ แมจะเขาไปทํางานก็อาจทําใหถูกมองไปในแงราย จนทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
 ของตําแหนงหนาท่ีราชการได จึงไมควรเขาไปทํางานใหเสี่ยงตอการกระทําผิดวินัยฐานกระทําการ 
 หาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 
 

- + - + - + - + - + - 
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ÇÔ¹ÑÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å 
 

¢ŒÍÁÙÅ กรณีท่ี 1 ผูอํานวยการกองเปนกรรมการบริหารของบริษัทหนึ่ง 

 กรณีท่ี 2 อธิบดีเปนปรานกรรมการบริษัทหนึ่ง 
ปญหา กรณีใดเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห กรรมการบริหารและประธานกรรมการของบริษัท ไมมีลักษณะงานคลายคลึงกับ กรรมการผูจัดการ  
 หรือ ผูจัดการ จึงไมตองหาม เวนแต จะปรากฏขอเท็จจริงวาผูนั้นไดเขาไปจัดการ หรือเปนตัวกระทํา 
 การโดยตรง หรือใชเวลาราชการไปทํา หรือการดํารงตําแหนงนั้นทําใหบุคคลท่ัวไปเขาใจวาเปนการ 
 ยอมใหบริษัทหางรานอาศัยชื่อของตนหาประโยชน จึงจะผิดวินัย 
 สรุป ไมผิดวินัยท้ัง 2 กรณี เวนแตจะกระทําการโดยเขาลักษณะบางประการดังกลาวขางตน 
 

¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการเปนตัวแทนบริษัทประกันชีวิต 

ปญหา เปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ไมมีความผูกพันกับบริษัทในฐานะนายจางกับลูกจาง ไมมีเงินเดือนประจํา  
 ไดรับเพียงคาตอบแทนเปนเปอรเซ็นตในการหาประกันชีวิต ทําหนาท่ีชักชวนแนะนําใหคนทําประกัน 
 ชีวิตกับบริษัท ซ่ึงจะทําเวลาใดก็ได ไมเขาลักษณะคลายคลึงกับผูจัดการ หางหุนสวนบริษัท  
 จึงไมตองหาม ทําไดโดยไมผิดวินัย เวนแตจะใชเวลาราชการไปหาประกันชีวิต จึงจะผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีไปเปนพนักงานเก็บเงินของโรงแรมชั้น 1 ในเวลากลางคืน 

ปญหา เปนการกระทําผิดวินัยหรือไม 
ขอวิเคราะห การเปนพนักงานเก็บเงินไมใชตําแหนงท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกับผูจัดการ ทําในเวลากลางคืน  
 ไมไดใชเวลาราชการไปทํา โรงแรมชั้น 1 ไมใชสถานอบายมุขหรือแหลงประกอบการเสื่อมเสียศีลธรรม 
 ท่ีจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการแตอยางใด และงานท่ีทํานี้ก็ไมได 
 ทําใหผูใดอาศัยชื่อของตนแสวงหาประโยชนได จึงทําไดโดยไมผิดวินัย 
 

¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการพลเรือนสามัญเสพสุรามึนเมา 

ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ว. 208/2496 ลงวันท่ี 3 กันยายน 
 2496 กําหนดไวดังนี้ 
 “ขาราชการผูใดเสพสุรามึนเมาจนไมสามารถครองสติไดซ่ึงอาจทําใหเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี 
 ราชการ ใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ขาราชการผูใดเสพสุราหรือเมาสุราในกรณีตอไปนี้ อาจถูก 
 ลงโทษสถานหนักถึงใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ เชน 
 (1) เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 (2) เมาสุราเสียราชการ 
 (3) เมาสุราในท่ีชุมนุมชน จนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 กรณีตามปญหาจะเปนการกระทําผิดวินัยหรือไมตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป วา 
 เขากรณีตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม 
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¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการพลเรือนสามัญสูบกัญชาไมถึงมึนเมา 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การสูบกัญชาเปนการกระทําความผิดอาญา เสื่อมเสียชื่อเสียง ยอมผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการพลเรือนเลนการพนัน 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ว. 208/2496 ลงวันท่ี  
 3 กันยายน 2496 กําหนดไวดังนี้ 
 “1. การพนันประเภทท่ีกฎหมายหามขาด ถาขาราชการผูใดเลน ควรวางโทษถึงใหออก ปลดออก  
      หรือไลออกจากราชการ 
   2. ... 
   3. การพนันประเภทท่ีกฎหมายบัญญัติวาจะเลนไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากทางการ 
   (ก) เลนโดยไมไดรับอนุญาต ถาผูเลนนั้นเปนเจาพนักงานซ่ึงมีหนาท่ีปราบปรามโดยตรงหรือ 
  เปนครูหรือเปนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอ่ืนใดซ่ึงมีขอหาม 
  ของกระทรวงทบวงกรมวางไวเปนพิเศษใหพิจารณาโทษตามเกณฑในขอ 1 ถาผูเลนนั้น 
  เปนขาราชการอ่ืนใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี 
   (ข) เลนโดยไดรับอนุญาตแลว ถาผูเลนเปนเจาพนักงานซ่ึงมีหนาท่ีปราบปรามโดยตรง หรือ 
  เปนครู หรือเปนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอ่ืนใดซ่ึงมีขอหาม 
  ของกระทรวงทบวงกรมวางไวเปนพิเศษใหพิจารณาโทษตามเกณฑในขอ 1 ก็ได  
  ถาผูเลนนั้นเปนขาราชการอ่ืนจะผิดตอเม่ือปรากฏวา ผูนั้นหมกมุนตอการพนันเปนเหตุ 
  ใหเสื่อมเสียแกราชการ และใหพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี” 

 กรณีตามปญหาจะเปนการกระทําผิดวินัยหรือไมตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไปวาเขากรณี   
ตามมติคณะรัฐมนตรีอยางไรหรือไม 

 
¢ŒÍÁÙÅ - ขาราชการผูหนึ่งไปบานเพ่ือเพ่ือเยี่ยมเยียน บังเอิญท่ีบานเพ่ือนมีการเลนการพนันไพเผ  
   โดยไมไดรับอนุญาต พอขาราชการผูนั้นเขาไปในบานเพ่ือนพอดีตํารวจมาจับคนเลนการพนัน  
   และจับขาราชการผูนั้นไปดวย 
 - ตํารวจบอกใหขาราชการผูนั้นสารภาพวารวมเลนการพนันดวยจะไดเสร็จเรื่องงายๆ โดนจะถูก 
   ปรับเพียง 200 บาท เทานั้น ถาปฏิเสธจะตองสูคดีเสียคาทนายหลายพันบาท 
ปญหา ขาราชการผูนั้นจะทําประการใด 
ขอวิเคราะห - ถารับสารภาพวาเลนการพนัยไพเผ และศาลตัดสินใหลงโทษปรับ จะมีความผิดทางวินัย  
   โดยไมมีทางท่ีจะแกตัวในภายหลังวาไมไดเลน 
 - เม่ือไมไดเลนก็ตองปฏิเสธและตอสูคดีไปตามความเปนจริง เม่ือศาลยกฟองก็จะไมมีความผิด 
   ทางวินัยแตอยางใด 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการพลเรือนผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนตําแหนง นําบันทึกยอวิชาท่ีจะสอบเขาไปในหองสอบ 
 และนําออกมาดูประกอบการเขียนคําตอบ แตยังไมทันไดเขียนคัดลอก ถูกจับไดเสียกอน 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การกระทําตามขอมูลเปนการพยายามทุจริตในการสอบ แมการกระทําจะยังไมสําเร็จเพียงพยายาม 
 ทุจริตแตถูกจับไดเสียกอน ก็ถือไดวาเปนการกระทําท่ีเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงผิดวินัย 
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¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการพลเรือนสามัญขับรถชนคนบาดเจ็บสาหัส ถูกศาลพิพากษาใหจําคุก และปรับฐาน 
 กระทําการโดยประมาทใหผูอ่ืนบาดเจ็บ โทษจําคุกใหรอลงอาญา 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การกระทําตามขอมูลไมมีเจตนาท่ีจะทําชั่ว และไมถูกจําคุก จึงไมผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีธุรการติดตอสนิทสนมกับภรรยา (สามี) ของผูอ่ืนโดยไปมาหาสูท่ีบานของหญิง (ชาย) นั้น 
 เปนประจํา ในขณะท่ีสามี (ภรรยา) ของหญิง (ชาย) ไมอยู ทําใหบุคคลท่ัวไปเขาใจวามีความสัมพันธ 
 ทางชูสาวกัน และถูกสามี (ภรรยา) รองเรียนกลาวโทษ 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห พฤติกรรมตามขอมูลเปนการกระทําท่ีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี 
 ราชการ จึงเปนการกระทําผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการมีอาวุธปนไวปองกันตัวโดยไมไดรับอนุญาต 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การมีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต เปนการกระทําความผิดอาญา  
 ยอมเปนการกระทําผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีเปนหนี้คนในหมูบานท่ีอยูอาศัยหลายคน 
ปญหา การกระทําตามขอมูลเปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห - การเปนหนี้ตามปกติไมเปนการประพฤติชั่ว เวนแตการเปนหนี้นั้นจะทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
   ของตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 - กรณีตามขอมูลยังไมแนใจวาจะผิดวินัยหรือไม ถาการเปนหนี้นั้นทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
   ของตําแหนงหนาท่ีราชการ เชน เท่ียวกูยืมเงินชาวบานหลายคน จนเปนหนี้รุงรังแลวไมยอม 
   ใชหนี้และพาลทะเลาะวิวาทกับเจาหนี้ เชนนี้อาจจะผิดวินัย แตถาการเปนหนี้นั้นเกิดข้ึน 
   ตามปกติวิสัย เชน ซ้ือของเชื่อจากรานคา แตก็สามารถใชหนี้ไดตามกําหนดเวลา ก็ไมผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ ขาราชการพลเรือนเปนโฆษกของพรรคการเมืองหนึ่ง 
ปญหา เปนการกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การเปนโฆษกของพรรคการเมืองเขาลักษณะเปนการดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง จึงตองหาม 
 สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ผูกระทําการเชนนั้น จึงผิดวินัย 
 
¢ŒÍÁÙÅ อธิบดีเปนสมาชิกของพรรคการเมืองหนึ่ง และไปรวมประชุมพรรคการเมืองนั้นเปนประจํา 
ปญหา อธิบดีกระทําผิดวินัย หรือไม 
ขอวิเคราะห การเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมผิดวินัย สวนการไปรวมประชุมพรรคการเมืองก็ไปรวมประชุมได 
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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที ่ ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓    และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
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มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  
และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย  จะตองไดรับโทษทางวินัย  เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๗  การดําเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไลออก 

มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง  ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  โดยในคําส่ังลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

หมวด  ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
 

 

มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 

กระทําผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

ทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่ง  หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ตามหมวดนี้  ผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตาม
หลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนดก็ได 
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มาตรา ๙๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา  ๙๐  หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  รีบดําเนินการ
หรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมลูที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได 

ในกรณีที่เห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๙๑  ปรากฏวากรณีมีมูล    

ถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ใหผูถูกกลาวหาทราบ  พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร
แกกรณีโดยไมต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหา
ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวส่ังยุติเร่ือง 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๙๑  ปรากฏวากรณีมีมูล 

อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน  ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ   

พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ  ใหรายงานผล
การสอบสวนและความเหน็ตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗ 

ถาผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 

ตามขอกลาวหา  ใหส่ังยุติเร่ือง  แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา  ๙๖  หรือมาตรา  ๙๗  แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๔ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงตางกัน  หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน  ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา  ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง  แลวแตกรณี   
เปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทํา 
ผิดวินัยรวมกัน  ใหปลัดกระทรวงเปนผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   เวนแต เปนกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  รวมกันแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เวนแต
เปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

(๔) สําหรับกรณีอื่น  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จะดําเนินการทางวินัย 
โดยไมตองสอบสวนก็ได 

มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน  จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตสําหรับ 

การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน 

เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
การลงโทษตามมาตรานี้  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะมีอํานาจ 

ส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๓  

วรรคหนึ่ง  หรือผูมีอาํนาจตามมาตรา  ๙๔  เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   สงเร่ืองให  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  

อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  แลวแตกรณี  พิจารณา  เมื่อ  อ.ก.พ.  ดังกลาวมีมติเปนประการใด  
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ไมใชอํานาจตามมาตรา  ๙๓  

วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรานี้  ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา  ๕๗  ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรานี้ได 

ผูใดถูกลงโทษปลดออก  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนัน้ลาออกจากราชการ 
มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน

ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเปนประโยชน
และเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ  ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับ
ขาราชการอื่น  ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา   จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก 
ผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด  ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณีได 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน  การลดโทษ  และการให
ความคุมครองพยาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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กฎ  ก.พ.  วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่  จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน  ก.พ.   

หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะดําเนินการยาย  โอน  หรือดําเนินการอื่นใด
โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น  และไมตองปฏิบัติ
ตามข้ันตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

มาตรา ๙๙ ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา   ๙๓  วรรคหนึ่ง   เปนเจาพนักงานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเพียงเทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวยคือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ  มาชี้แจงหรือใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวากระทําหรือ 

ละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  

หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือ 

เปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น  หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผดิอาญา  
อันมิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แมภายหลัง 
ผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว  โดยมิใชเพราะเหตุตาย  ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรอืพิจารณา  และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวา 
ผูนัน้ยังมิไดออกจากราชการ  แตทั้งนี้ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ตองดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนัน้พนจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ก็ใหงดโทษ 

มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแต 
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เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
หรือพิจารณา  หรือผลแหงคดีได 

ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรอืไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวส่ังใหผูนัน้กลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ทั้งนี้  ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

เมื่อไดมีการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว  
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก  ผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา   ๕๗   มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา   และแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๓  ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ  หรือส่ังใหผูถูกส่ังให
ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   
ก็ใหผูนัน้มีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน  เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน  และเงินชวยเหลืออยางอื่น  และการจายเงินดังกลาวของ 
ผูถูกส่ังพักราชการ  และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 

วาดวยการนั้น 

การส่ังพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เวนแตผูถูกส่ังพักราชการ 
ผูใดไดรองทุกขตามมาตรา  ๑๒๒  และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินเนื่องจากพฤติการณของผูถูกส่ังพักราชการ
ไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา  และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป  หรือ
เนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็จและผูถูกส่ัง 
พักราชการไมมพีฤติกรรมดังกลาว  ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน 
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ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการส่ังพักราชการ   การส่ังใหออกจากราชการไวกอน    

ระยะเวลาใหพกัราชการและใหออกจากราชการไวกอน  การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ
และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๒ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีกฎหมายวาดวย 
วินัยขาราชการโดยเฉพาะ  ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ 

ตามพระราชบัญญัตินีห้รือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง
ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได  แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้  
ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินีห้รือลงทัณฑตามกฎหมาย
วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ  หรือส่ังยุติเร่ือง  หรืองดโทษแลว  ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง    
ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา  เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการ 
ตางกระทรวงกัน  หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวง  ตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง   
ใหรายงาน  ก.พ.  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่  อ.ก.พ.  กระทรวงหรือ  ก.พ.  เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม  หากมีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวง  
หรือ  ก.พ.  มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๔  ให  ก.พ.  มีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๙๕ 

มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนินการของ  อ.ก.พ.  กระทรวงตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง  หรือ
มาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง  หากผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงเปนกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวงดังกลาวเห็นวา 
การดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ  อ.ก.พ.  กระทรวง  เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปฏิบัติไมเหมาะสม  ใหรายงาน  ก.พ.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป  และเมื่อ  ก.พ.  

มีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่  ก.พ.  มีมติ  ทั้งนี้  เวนแตผูถูกลงโทษ
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ไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ  ก.พ.ค.  ในกรณีเชนนี้ให  ก.พ.  แจงมติตอ  ก.พ.ค.   

เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ใหผูส่ังมีคําส่ังใหม  และ 

ในคําส่ังดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม  พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ไดรับ 

ไปแลว  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
อยูกอนวันโอนมาบรรจุ  ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นดําเนินการทางวินัย 
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม  แตถาเปนเร่ืองที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนของ
ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวสงเร่ืองให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม   

แตทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น   แลวแตกรณี 

หมวด  ๘ 

การออกจากราชการ 
 

 

มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา  ๑๐๙ 

(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  หรือ 
(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก 

วันออกจากราชการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในส้ินปงบประมาณ  

และทางราชการมีความจําเปนที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาการหรือหนาที่ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

กฎ  ก.พ.   
ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  มาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  

มาตรา  ๑๐๑  และมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 

การดําเนินการเม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยวา่มีการกระทําผิดวินัย 

ข้อ ๒ เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามลําดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

ทราบโดยเร็ว  โดยทําเป็นหนังสือ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้กล่าวหา  (ถ้ามี) 

(๒) ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทําที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าที่มี 
ข้อ ๓ การกล่าวหาที่จะดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือให้มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา  และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา 
(๒) ระบุชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหา

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทําที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้  หรือ

แสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการทําบันทึก

คํากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๔ กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยที่จะดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  

นี้  อาจมีลักษณะดังนี้ 
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา  ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา  แต่ระบุชื่อหรือ

ตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด  
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้  หรือ 

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระทําผิดวินัย  โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

หมวด  ๒ 
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น 

 

 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับรายงานตามข้อ  ๒  หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  ว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณมีีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือส่ังให้ดําเนินการสืบสวน  และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 

ว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่  ในการน้ี  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจสืบสวนเอง  
หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  หรือเป็นกรณี
ที่มีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖  ต่อไป 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ดําเนินการต่อไป 
ตามหมวด  ๓  ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการต่อไปตามหมวด  ๔  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  ให้ยุติเรื่อง 

ข้อ ๗ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย 
และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังให้ยุติเรื่องได้  อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่าข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระทําผิดวินัย 

(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามี 
การกระทําผิดวินัย  หรือไม่เพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดทางวินยั 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้  โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  แต่ถ้าได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ต้องดําเนินการตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  จนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  ต้องดําเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ต้องไม่เกินส่ีสิบห้าวันนับแต่
วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  โดยแสดงเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

ข้อ ๑๐ ในการดําเนินการตามข้อ  ๙  ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐  แล้ว  
ให้พิจารณาส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาํผิดวินัยตามข้อกล่าวหา  ให้ส่ังยุติเรื่องตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง  โดยทําเป็นคําส่ังตามข้อ  ๖๖ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์   
ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา  ๙๖  และที่กําหนด
ไว้ในข้อ  ๖๗  โดยทําเป็นคําส่ังตามข้อ  ๖๙ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยเล็กน้อย  และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้  
โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา  ๙๖  ก็ได้  โดยทําเป็นคําส่ังงดโทษตามข้อ  ๗๑ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามหมวด  ๔  ต่อไป 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และการคัดค้านกรรมการสอบสวน  ให้นําข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  
วรรคสอง  วรรคส่ี  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างกัน  หรือต่างกรม  หรือต่างกระทรวงกัน   
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๙๔  และที่กําหนดในข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗ 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๑๒  ต้องดําเนินการสอบสวน  รวบรวมข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
รับฟังคําชี้แจงของผู้ถกูกล่าวหา  แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน  และทํารายงานการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนอผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําส่ัง 
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ
ขยายเวลาตามความจําเป็น  ในการน้ี  ผู้ ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย  หรือจะส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการดําเนินการ 
แล้วพิจารณาส่ังหรือดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ต่อไปก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 

ข้อ ๑๔ เม่ือผู้ ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสํานวน 
การสอบสวนตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้พิจารณาส่ังหรือดําเนินการตามข้อ  ๑๑  หรือส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ให้กําหนดประเด็นหรือ
ข้อสําคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อดําเนินการสอบสวนต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการดําเนินการตามข้อ  ๑๑  (๔)  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขึ้นใหม่เพื่อดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้  ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน 
ตามข้อ  ๑๓  จะนํามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด  ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างกัน  
หรือต่างกรม  หรือต่างกระทรวงกัน  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  สําหรับกรณีอ่ืนตามมาตรา  ๙๔  (๔)  
ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน   
ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน  ให้อธิบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุที่มีตําแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม
แต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี  ถูกกล่าวหา 
ว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน  แต่อยู่ต่างกรม
หรือต่างกระทรวงกัน  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนดํารงตําแหน่งที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  (๑๑)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ผู้มีอํานาจส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนของแต่ละส่วนราชการทําความตกลงกันเพื่อกําหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการสอบสวน  แล้วให้แต่ละ
ส่วนราชการมีคําส่ังแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน  โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
ในกรณทีี่มีเหตุผลความจําเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึงมิใช่
ข้าราชการการเมืองก็ได้ 

ในขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการต้องดํารงตําแหน่งตามที่  ก.พ.  
กําหนด 

กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร  หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย  
หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัย 
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เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึงมิใช่
ข้าราชการการเมืองหรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจําด้วยก็ได้  และให้นําข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  
ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๓๓  มาใช้บังคับกับผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ คาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องที่กล่าวหา  
ชื่อของประธานกรรมการ  และกรรมการ  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  ในกรณีที่มี 
การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน  ให้ดําเนินการโดยทําเป็นคําส่ังตามแบบที่
สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป 

การเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวน 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๒๑ เม่ือได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคําส่ังโดยเร็ว  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน  ในการน้ี  ให้แจ้งตําแหน่งของประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  (ถ้ามี)  
รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน  และให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย  
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง  ถ้าได้ทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและ 
ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง  พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน  แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบ
โดยตรงได้หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน  ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  
ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเม่ือครบกําหนด
เจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเม่ือครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ 

(๒) ส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้ประธานกรรมการโดยเร็ว  แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวน  และส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบคําส่ังของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ 
เพื่อเก็บรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๒ เม่ือมีกรณีดังต่อไปนี้  กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ  ๓ 
(๒) เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ  ๓ 
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ  ๓  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ   หรือเป็นพี่น้อง

หรือลูกพี่ลูกน้องนับไดเ้พียงสามช้ัน  หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หม้ันหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๗) เป็นผู้ที่มีเหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
ข้อ ๒๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบ
ว่ามีกรณีตามข้อ  ๒๒  โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๒ 

ในกรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งสําเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในสํานวน
การสอบสวน  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้
เป็นหลักฐาน  ในการนี้  ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น   
แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ผู้ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนสั่ง 
ไม่รับคําคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

ข้อ ๒๔ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 
ส่ังการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านรับฟังได้  ให้ส่ังให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการเป็นกรรมการสอบสวน  
ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้  แต่ถ้ากรรมการสอบสวน 
ที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน  และให้นําข้อ  ๒๐  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านไม่อาจรับฟังได้  ให้ส่ังยกคําคัดค้าน  และมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้คัดค้าน  ผู้ถูกคัดค้าน  และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว  คําส่ังยกคําคัดค้านให้เป็นที่สุด 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและส่ังการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําคัดค้าน  ถ้าไม่ได้ส่ังภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจาก 
การเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  และให้ดําเนินการตาม  (๑)  ตอ่ไป 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ  ๒๒  ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทราบ  และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการตามข้อ  ๒๔  
โดยอนุโลมต่อไป 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน  ในการน้ี  ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของ 
ผู้ถูกกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  และจัดทําบันทึกประจําวันที่มี
การสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 

ในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอ่ืนอยู่หรือร่วมด้วย  เว้นแต่เป็นการสอบปากคํา
ตามข้อ  ๓๒  หรือเป็นกรณีที่กฎ  ก.พ.  นี้  กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ  ๒๑  (๒)  และ  (๓)  ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในกําหนด  
ให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ข้อ ๒๘ เม่ือได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ  ๒๗  แล้ว   
ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
(๔) พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๕) ทํารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  

โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไว้ให้ครบถ้วน  ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซ่ึงพยานหลักฐานดังกล่าว  ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากคําคราวละหนึ่งคน  และใน 
การสอบปากคําพยาน  ต้องแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

การสอบปากคําตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดจึงจะทําการสอบปากคําได้  แต่ในกรณีที่ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
มีมากกว่าสามคน  จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนทําการสอบปากคําก็ได้ 

ข้อ ๓๑ การสอบปากคําตามข้อ  ๓๐  ต้องมีการบันทึกถ้อยคําของผู้ให้ถ้อยคําตามแบบที่
สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคํา   
ผู้บันทึกถ้อยคํา  และกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากคําลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคํานั้นไว้
เป็นหลักฐาน  ในกรณีที่บันทึกถ้อยคําใดมีหลายหน้า  ให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วม 
ในการสอบปากคําหนึ่งคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในบันทึกถ้อยคําทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา  ห้ามมิให้ขูด  ลบ  หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยคําแล้ว  ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติม
ข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากคําหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ 
ข้อ ๓๒ ในการสอบปากคํา  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบปากคํา  เว้นแต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการ

สอบสวนที่ทําการสอบปากคาํอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  หรือเป็นทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจํานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทําการสอบปากคําเห็นสมควรให้เข้ามา 
ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทําหรือจัดให้ทําการใด  ๆ  ซ่ึงเป็นการให้คําม่ันสัญญา   
ขู่เข็ญ  หลอกลวง  บังคับ  หรือกระทําโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด  เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ให้ถ้อยคําอย่างใด 
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ข้อ ๓๔ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเม่ือใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้  
จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน  
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่กําหนดแล้ว  แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคํา  หรือในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําได้ภายในเวลาอันควร  คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน  และในรายงาน
การสอบสวนด้วย 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวม
พยานเอกสารหรือวัตถุใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น  หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่สาระสําคัญ  
จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มี 
การสอบสวน  และในรายงานการสอบสวนด้วย 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่จะต้องสอบปากคําพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานซ่ึงอยู่ต่างท้องที่   
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นที่ เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนสอบปากคําพยานหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้  โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้  กรณีเช่นนี้  ถ้าผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรจะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้ 

ในการสอบปากคําพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วม
เป็นคณะทําการสอบสวน  และให้คณะทําการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ข้อ ๓๘ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง  ตามข้อ  ๒๘  (๑)  แล้ว  ให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาทําความเห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
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ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน  ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อ 
ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจากข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน  
ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีเก่ียวกับ
เรื่องที่สอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามข้อกล่าวหา  คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอาคําพิพากษา 
ถึงที่สุดนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนก็ได้   
แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น  เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ ๔๐ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้ทําเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการใด  เม่ือใด  อย่างไร  เป็นความผิดวินัย 
ในกรณีใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้  รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ  สิทธิที่จะ 
แสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้  แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ 

บันทึกตามวรรคหนึ่ ง  ให้ทําตามแบบที่ สํ านักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยให้ทําเป็นสองฉบับ   
มีข้อความตรงกัน  ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย 

ข้อ ๔๑ เม่ือได้จัดทําบันทึกตามข้อ  ๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้ 
ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น  แล้วมอบบันทึกนั้น 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
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ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  และให้มอบ
บันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน  แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว  ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ 

ข้อ ๔๒ เม่ือได้แจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตามข้อ  ๔๑  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่มาพบ
คณะกรรมการสอบสวน  หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่
ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ 

ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตั้งแต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่กําหนดในข้อ  ๔๑  ให้ส่งบันทึกตามข้อ  ๔๐  
จํานวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณยี์ 

คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด  ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน  เวลา  สถานที่และวิธีการ 
ที่กําหนดตามข้อ  ๔๒  หรือข้อ  ๔๓  โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจําเป็น  หรือในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ามีเหตุจําเป็น  จะกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  หรือวิธีการเสียใหม่เพื่อประโยชน์แห่งความ
เป็นธรรมก็ได้ 

ข้อ ๔๕ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา
หรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด 

คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปในคราวเดียวกันกับที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๑  
ก็ได้ 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาใด  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้นไว้เป็นหนังสือ  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการสอบสวน
จะไม่ทําการสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้  แล้วดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ 
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๔๒  และข้อ  ๔๓  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์
จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรม 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว  ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานที่เพิ่มเติมนั้นมีน้ําหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นมีผลทําให้ข้อกล่าวหาในเร่ือง 
ที่สอบสวนนั้นเปล่ียนแปลงไปหรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา  ให้กําหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือกําหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติม  
แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ทั้งนี้  ให้นําความ
ในขอ้  ๔๐  ข้อ  ๔๑  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๔๓  ข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๙ ในการสอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหา 
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว 

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ยุติไม่ต้องดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับเรื่องอ่ืนนั้น 

(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ดําเนินการทางวินัย 
ในเรื่องอ่ืนนั้นด้วยตามกฎ  ก.พ.  นี้  ในกรณีที่การกระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นเป็นการกระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอ่ืนนั้นก็ได้ 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนผู้อ่ืน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ต่อไป 

ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ ผู้ ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนผู้อ่ืนร่วมกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามข้อ  ๕๐  วรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทําการสอบสวนผู้นั้น  โดยจะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้  แต่ถ้าเป็น
กรณีที่มีผลทําให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เปล่ียนไป  ให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  ของข้าราชการพลเรือนผู้นั้น  
เพื่อดําเนินการต่อไป 

พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม  คณะกรรมการสอบสวนจะใช้
ประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเม่ือได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาส 
ผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามกฎ  ก.พ.  นี้แล้ว 

ข้อ ๕๒ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบ  ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  และได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

ในการพิจารณาทําความเห็นตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย  และพิจารณามีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น  ว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัย  ต้องพิจารณาให้ได้ความด้วย
ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  ควรได้รับโทษสถานใด  และมีเหตุอันควรลดหย่อนหรือไม่  เพียงใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะ
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
บกพร่องในหน้าที่ราชการ  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  
หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ทําความเห็นเสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 

การประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นตามข้อนี้  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน
และไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อ ๕๓ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการตามข้อ  ๕๒  แล้ว  ให้จัดทํารายงานการสอบสวน
เสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยให้เสนอไปพร้อมสํานวน 
การสอบสวน 
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รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ข้อกล่าวหา  พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างข้อกล่าวหา  ประเด็นที่ต้องพิจารณา  
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  และวรรคสาม  และลายมือชื่อกรรมการ
สอบสวนทุกคน  รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอ่ืนด้วยทุกหน้า  
ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจําเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึก
เหตุจําเป็นดังกล่าวไว้ด้วย  และในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง  ให้แสดงชื่อและสรุป
ความเห็นแย้งของผู้นั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย  ในการนี้  ผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะทําบันทึก
รายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
สํานวนการสอบสวนเสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกตามข้อ  ๒๗ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเป็น  และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลา
ได้ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน  ในกรณีที่ได้มีการขยายเวลาจนทําให้การสอบสวนดําเนินการเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ  ๒๗  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ทราบ  เพื่อติดตามเร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป 

ข้อ ๕๕ เม่ือผู้ ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสํานวน 
การสอบสวนแล้ว  ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน  ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามข้อ  ๕๖  แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวน 
ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ก็ให้ส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน  ให้ส่ังให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ให้กําหนดประเด็น 
หรือข้อสําคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทําความเห็น 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๕๖ เม่ือผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อส่ังหรือดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย  หรือกระทําผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
หรือไม่ได้กระทําผิดวินัย  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  
แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตาม  (๒) 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่  และไม่ว่าผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม   
ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  
อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่กําหนดในข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาต่อไป 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ
เพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  บกพร่องในหน้าที่ราชการ  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  หรือ  (๗)  ต่อไป  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถกูกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย  หรือกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง  ให้พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตาม  (๒) 

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนผู้ถูกกล่าวหา  อันมีผลทําให้ผู้มีอํานาจส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปล่ียนไป  ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ดําเนินการ
ต่อไปจนเสร็จ  และทํารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับสํานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิม 
ที่เป็นผู้ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการเพื่อส่งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาใหม่ที่เป็นผู้ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  พิจารณาส่ัง
หรือดําเนินการตามข้อ  ๕๕  ต่อไป  และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนต้องส่ังการอย่างใดเพื่อให้การสอบสวนนั้นดําเนินการต่อไปได้  ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่อง 
ให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาต่อไป 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใหม่ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  
ตามวรรคหนึ่ง  เห็นสมควรให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๕  จะส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมดําเนินการ  
หรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร  จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนใหม่เพื่อดําเนินการก็ได้  โดยให้นํา
ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๕๘ การส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณา  
ตามข้อ  ๕๖  (๒)  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  
จังหวัด  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  เป็นผู้พิจารณา 

(๒) ในกรณีที่อธิบดี  ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  (๖)  (๙)  หรือ  (๑๐)  เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  
อ.ก.พ.  กรม  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  เป็นผู้พิจารณา 

(๓) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวงสําหรับกรณีอ่ืนนอกจาก 
ที่กําหนดไว้ใน  (๒)  หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  (๒)  
(๓)  (๕)  หรือ  (๘)  เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหา
สังกัดอยู่  เป็นผู้พิจารณา 

ในกรณีที่มีการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนผู้ถูกกล่าวหาอันมีผลให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  
กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เปล่ียนแปลงไป  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  
กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่หลังจากการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนนั้น  
เป็นผู้พิจารณา 

ข้อ ๕๙ เม่ือได้รับเรื่องตามข้อ  ๕๘  แล้ว  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  
แล้วแต่กรณี  อาจพิจารณามีมตอิย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงกรณีใด  ตามมาตราใด  และให้ลงโทษสถานใด  เพราะเหตุใด  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงกรณีใด  ตามมาตราใด  และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด  เพราะเหตุใด  หรือ
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะมีมติงดโทษ  โดยให้ทําทัณฑ์บน 
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  ทั้งนี้  จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอยา่งใด 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ถ้ามีข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  หรือ  (๗)  ให้มีมติให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด  มีกรณีที่สมควร
ให้ออกจากราชการเพราะเหตุใด  ตามมาตราใด  และถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างใด 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย  ให้มีมติให้ส่ังยุติเรื่อง   
หรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้  ให้มีมติให้งดโทษ 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือการดําเนินการใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน   
ให้มีมติให้สอบสวนเพิ่มเติม  แก้ไข  หรือดําเนินการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ  ๑๘  ให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป  และให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้องตามกฎ  ก.พ.  นี้  ให้เฉพาะการดําเนินการ 
นั้นเสียไป  และถ้าการดําเนินการนั้นเป็นสาระสําคัญที่ต้องดําเนินการหรือหากไม่ดําเนินการจะทําให้ 
เสียความเป็นธรรม  ให้แก้ไขหรือดําเนินการนั้นเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวน  ให้การดําเนินการทางวินัย 
แก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ  แต่ให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อไปเท่าที่สามารถจะกระทําได้  แล้วทําความเห็น 
เสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖๓ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน
โดยอนุโลม  เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๓๘  และข้อ  ๕๒ 

หมวด  ๕ 
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 

 

ข้อ ๖๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และได้รับสารภาพ 
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพ 
เป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ  ก.พ.  นี้  
ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้  ถือเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ้

(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีกเลย  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ได้ดําเนินการหรือส่ังให้
ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

(๒) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือได้ให้
ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

หมวด  ๖ 
การส่ังยุติเรื่อง  ลงโทษ  หรืองดโทษ 

 

 

ข้อ ๖๖ การส่ังยุติเรื่องตามมาตรา  ๙๒  วรรคสอง  มาตรา  ๙๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๙๗  
วรรคสอง  ให้ทําเป็นคําส่ัง  ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องที่ถูกกล่าวหาและผลการพิจารณา  
ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ส่ัง  และวันเดือนปี 
ที่ออกคําส่ังไว้ด้วย 

ข้อ ๖๗ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา  ๙๖  
ที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจส่ังลงโทษได้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ  ๒  หรือร้อยละ  ๔  ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ในวันที่มีคําส่ังลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ  ๒  หรือร้อยละ  ๔  ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาท
ให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๖๘ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  ๙๗  
ที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจส่ังลงโทษได้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลดออก 
(๒) ไล่ออก 
ข้อ ๖๙ การส่ังลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้ทําเป็นคําส่ัง  

ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ  แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด  ตามมาตราใด  พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา 
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๔  ไว้ในคําส่ังนั้นด้วย  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้
ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ส่ัง  และวันเดือนปีที่ออกคําส่ังไว้ด้วย 

ข้อ ๗๐ การส่ังลงโทษ  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) การส่ังลงโทษภาคทัณฑ์  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคําส่ัง 
(๒) การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคําส่ัง 
(๓) การส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ให้ส่ังให้มีผลตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๑๐๗  

วรรคสอง 
ข้อ ๗๑ การส่ังงดโทษตามมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  ทําเป็นคําส่ัง  และให้ระบุไว้ในคําส่ังด้วยว่าให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน  
ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

ข้อ ๗๒ การส่ังงดโทษตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  สําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ซ่ึงออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา  ๑๐๐  
วรรคหนึ่ง  และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังงดโทษ  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

ข้อ ๗๓ เม่ือได้มีคําส่ังยุติเรื่อง  ลงโทษ  หรืองดโทษแล้ว  ให้ดําเนินการแจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ
หรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว  และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน  
และให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย  ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง  เม่ือได้ทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง 
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน  ให้ส่งสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเม่ือครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเม่ือครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ 

หมวด  ๗ 
การมีคําส่ังใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ 

 

 

ข้อ ๗๔ ในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําส่ังใหม่  โดยให้ส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม  แล้วส่ังใหม่ให้เป็นไปตามนั้น 

คําส่ังใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยอย่างน้อยให้มีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ้างถึงคําส่ังลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ 
(๒) อ้างถึงมติของ  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือของ  ก.พ.  หรือคําวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.  หรือขององค์กร

ตามกฎหมายอ่ืน  ที่ให้เพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  แล้วแต่กรณี  โดยแสดงสาระสําคัญ 
โดยสรุปไว้ด้วย 

(๓) ส่ังให้ยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิมตาม  (๑)  และมีคําส่ังใหม่ให้เป็นไปตาม  (๒) 
(๔) ระบุวิธีการดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว 
ข้อ ๗๕ ในกรณีที่คําส่ังเดิมเป็นคําส่ังลงโทษไล่ออกหรือปลดออก  ถ้ามีการลดโทษเป็นปลดออก  

หรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก  จะส่ังให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 
ตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง 

ข้อ ๗๖ ในกรณีที่คําส่ังเดิมเป็นคําส่ังลงโทษไล่ออกหรือปลดออก  ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะส่ัง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในคําส่ังใหม่ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
และส่ังลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  งดโทษ  หรือยกโทษ  แล้วแต่กรณี 

การส่ังให้กลับเข้ารับราชการ  ให้ส่ังให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตามเดิม  หรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันหรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 
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ในกรณีที่ไม่อาจส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้  เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคําส่ังใหม่นั้น  ผู้นั้น 
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ตาย  หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอ่ืน  
ให้ส่ังงดโทษ  หรือส่ังยุติเรื่อง  แล้วแต่กรณี  แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจส่ังให้กลับเข้ารับราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ในคําส่ังใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น 
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๗๗ ในกรณีที่คําส่ังลงโทษเดิมเป็นคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้ามีการเพิ่มโทษ  
ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในคําส่ังใหม่ให้ระบุการดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณียกโทษ  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน  และให้ผู้นั้นกลับคืน 
สู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงิน
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษหรือลดโทษก็ตาม  
ให้ดําเนินการดังนี้ 

 (ก) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณจํานวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  และให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ข) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเป็นปลดออกหรือไล่ออก   
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์  ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น  ในกรณีที่ได้มี 
การตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

 (ง) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณจํานวนเงินที่จะตัดตามอัตราโทษใหม่
จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (จ) ถ้าเป็นการเพิ่มหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณ
จํานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  ในกรณีที่ 
จํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคําส่ังลงโทษใหม่  ต่ํากว่าจํานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคําส่ังลงโทษเดิม  
ให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น 
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หมวด  ๘ 
การส่ังพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 

 

ข้อ ๗๘ เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะส่ังให้
ผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือผลแห่งคดีได้ต่อเม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ  
โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  
และได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก  เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวนนั้น  หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิด
อาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๗๙ การส่ังพักราชการให้ส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกส่ังพักราชการ 
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา  ๑๒๒  และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน  เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังพักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา  และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจาก
การดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกส่ังพักราชการ 
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจส่ังพักราชการส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จส้ิน 
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ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดในคดีอาญาหลายคดี  
ถ้าจะส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  ให้ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนทุกสํานวน
หรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  ด้วย 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักนั้นมีกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
หรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้น  ก็ให้ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะ
ตามข้อ  ๗๘  นั้นด้วย 

ข้อ ๘๑ การส่ังพักราชการ  ให้ส่ังพักตั้งแต่วันออกคําส่ัง  เว้นแต่ 
(๑) ผู้ ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา   

หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  การส่ังพักราชการในเรื่องนั้นให้ส่ังพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง  
หรือต้องจําคกุ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักราชการไว้แล้ว  ถ้าจะต้องส่ังใหม่เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  
ให้ส่ังพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคําส่ังเดิม  หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

ข้อ ๘๒ คําส่ังพักราชการต้องระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกส่ังพักราชการ  ตลอดจนกรณี 
และเหตุที่ส่ังพักราชการ  และวันที่คําส่ังมีผลใช้บังคับ 

เม่ือได้มีคําส่ังให้ผู้ใดพักราชการ  ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบ  และให้นําข้อ  ๗๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๓ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๗๘   

และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือ
การดําเนินคดีนั้น  จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการไว้แล้ว  จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและส่ังให้ผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น 
ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการส่ังพักราชการก็ได้ 

ข้อ ๘๔ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันออกคําส่ัง  แต่ถ้าเป็นกรณี 
ที่ได้ส่ังให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว  ให้ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันส่ังพักราชการเป็นต้นไป  หรือในกรณี
ที่มีเหตุตามข้อ  ๘๑  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘๑  นั้น 

ให้นําข้อ  ๗๙  ข้อ  ๘๐  และข้อ  ๘๒  มาใช้บังคับแก่การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๕ การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  หรือ

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒอิอกจากราชการไวก่้อน  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน 
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ข้อ ๘๖ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว   
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตามข้อ  ๙๑  แล้วดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังงดโทษ 
ตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และแสดงกรณีกระทํา
ผิดวินัยนั้นไว้ในคําส่ังด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๙๑  

และส่ังยุติเรื่อง  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคาํส่ังนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัยแต่มีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้น 

ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟัง 
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น  โดยยังไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  แต่ถ้าเป็นการส่ังยุติเรื่อง  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ข้อ ๘๗ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว  
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ

ด้วยเหตุอ่ืน  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  แล้วดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  แต่หากมีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังงดโทษตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ   
และแสดงกรณีกระทําผิดวินัยนั้นไว้ในคําส่ังด้วย 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 

 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาํผิดวินยั  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  และส่ังยุติเรื่อง  

แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  และแสดงเหตุ

ที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 

 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้น 

ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือ

พิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น  โดยยังไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  แต่ถ้าเป็นการส่ังยุติเรื่อง  

ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

ไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนด้วย  

ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืน  ส่วนการดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟัง 

ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น 

(๖) ในกรณีที่ ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีที่ ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนด้วย   

ให้ส่ังยุติเรื่อง  และส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ

หน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนนั้น 

ข้อ ๘๘ เม่ือได้ ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา   

หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดย 

คําพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการ

ตามมาตรา  ๙๗  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๑๑๐  (๘)  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แต่ศาลรอการกําหนดโทษ  
หรือให้รอการลงโทษ  หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามข้อ  ๙๑  และดําเนินการทางวินัยตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในคําพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระทําผิดอาญา  หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๙๑   
และถ้าการกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกส่ังพักราชการตาม  (๓)  หรือ  (๔)  ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  หรือได้ออกจากราชการ 
ด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ไม่ต้องส่ัง 
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย 

ข้อ ๘๙ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถงึที่สุดแล้ว  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๗  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(๒) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๑๑๐  (๘)  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แต่ศาลรอการกําหนดโทษ  
หรือให้รอการลงโทษ  หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ตามข้อ  ๙๑  และดําเนินการทางวินัยตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในคําพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระทําผิดอาญา  หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  และถ้า 
การกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  (๓)  หรือ  (๔)  มีกรณีอ่ืนที่ถูกส่ังพักราชการด้วย  
ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืน  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  หรือได้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ด้วย 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีที่ถูกดําเนินการทางวินัย  หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  และมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการ
หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เม่ือปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่อง 
ที่มิได้มีคําส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษจําคุกสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้รอการดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ไว้ก่อน  
จนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในกรณีอ่ืนนั้นจึงดําเนินการตามควร 
แก่กรณีต่อไป 

(๓) ในกรณีที่สมควรให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ดําเนินการ 
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น  ให้ส่ังยุติเรื่อง 
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องส่ังให้ผู้ถูกส่ังพักราชการผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือต้องส่ัง

ให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้ารับราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา  ๕๗  ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งตามเดิม   
หรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  หรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

ในกรณีที่ส่ังให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
แต่งตั้ง 
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ข้อ ๙๒ คําส่ังพักราชการ  คําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  คําส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
หรือคําส่ังให้กลับเข้ารับราชการ  ให้มีสาระสําคัญตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

หมวด  ๙ 
การนับระยะเวลา 

 

 

ข้อ ๙๓ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.พ.  นี้  ถ้ากําหนดเวลาเป็นวัน  สัปดาห์  หรือเดือน   
มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซ่ึงต้องใช้อํานาจ 
ตามกฎ  ก.พ.  นี้จะได้เริ่มการในวันนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซ่ึงต้องใช้อํานาจตามกฎ  ก.พ.  นี้  ต้องกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้นับวันส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้าย 
เป็นวันหยุดราชการ 

ในกรณีที่บุคคลอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสองต้องทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ  ให้ถือว่าระยะเวลานั้นส้ินสุดในวันทํางานที่ถัดจาก
วันหยุดนั้น 

หมวด  ๑๐ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจนําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้มาใช้บังคับได้  การดําเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด 
ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ได้มีการส่ังให้สอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  และการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จ  
ให้ดําเนินการสอบสวนผู้นั้นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ  ส่วนการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 
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ข้อ ๙๖ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วในวันก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยังมิได้มีการพิจารณา 
และดําเนินการต่อไปหรือการพิจารณาดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การสอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้   
ส่วนการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ข้อ ๙๗ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยังมิได้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามผลการพิจารณาดังกล่าว  ให้การสอบสวนและพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้  ส่วนการดําเนินการต่อไป 
ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ในกรณีที่จะต้องส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้กระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยังไม่ได้ส่ังลงโทษ  ให้ส่ังลงโทษตามข้อ  ๖๗  (๒)  หรือ  
(๓)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๘ ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  และการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น 
ยังไม่เสร็จ  ให้การส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามกฎ  ก.พ.  นี้  จนกว่า
จะมีการส่ังการเป็นอย่างอ่ืนตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี   
ประธาน  ก.พ.   
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๙๔  (๔)  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  วรรคสี่  มาตรา  ๙๗  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  
วรรคแปด  และมาตรา  ๑๐๕  บัญญัติให้การดําเนินการทางวินัยเป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเป็นต้องออก
กฎ  ก.พ.  น้ี 
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