
วินัยและการรักษาวินัย 
 

โดย 

นายประวิทย์ เปรื่องการ 

ผู้ช านาญการพิเศษ 

และอนุกรรมการด้านมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

ของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 



 

ลักษณะเฉพาะของ “วินัย” 

 ๑)  ไม่มีอายุความ 

 ๒)  ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ(มีข้อยกเว้น) 

     ๓) เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาสังกัดปัจจุบัน 

 

 

      



“วินัย” แยกเป็น ๔ นัย คือ  

 ๑. ความหมาย    ๒. ประเภท  

 ๓. สถานโทษ          ๔. ฐานความผิด  
 

 ๑. ความหมาย 

        ๑) พฤติกรรมการควบคุมตนเอง 

        ๒) ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 



 ๒. ประเภท 

  ๑) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

  ๒) วินัยอย่างร้ายแรง 



 ๓. สถานโทษ มี ๕ สถาน (ข้อ ๒๕) 

   ๓.๑  วินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีโทษ ๓ สถาน  

                     (ภาคทัณฑ/์ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) 

 

            ๓.๒ วินัยอย่างร้ายแรง มีโทษ ๒ สถาน 

                                (ปลดออก/ไล่ออก) 

 



 ๔. ฐานความผิดทางวินัย  

มี ๑๘ ฐาน คือ 

            ๑)  ฐานไม่สนับสนนุ ปชต. 

  ๒)  ฐานไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่

            ๓)  ฐานไม่ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี 

  ๔)  ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่าชการ 

  ๕)  ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายฯลฯ 

  ๖)  ฐานไม่สนใจทราบเหตุเคลื่อนไหวอันตราย           



        ๗) ฐานเปิดเผยความลับของราชการ 

        ๘) ฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ 

        ๙) ฐานท าการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนอืตน 

        ๑๐) ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

        ๑๑) ฐานไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ 

        ๑๒) ฐานขาดราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่  
        ๑๓) ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย หรือกลั่นแกล้งกัน 

        ๑๔) ฐานดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ           



  ๑๕) ฐานกระท าการให้เสื่อมเกียรติขา้ราชการ 

  ๑๖) ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

  ๑๗) ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมือง 

  ๑๘) ฐานประพฤติชั่ว 

หมายเหตุ  ๑. หากมีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ให้ 

                    ลงโทษฐานประพฤติชั่ว 

               ๒. การละเมิดประมวลจริยธรรม หากผิดวินัย 

                   ด้วย ให้ลงโทษตามบทหนกั (ข้อ ๘๔ วรรค ๓)          



ฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง มี ๙ ข้อ 

 ๑. ฐานทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ (ข้อ ๗ ว.๓) 

 ๒. ฐานประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ราชการ (ข้อ ๙ ว.๒) 

 ๓. ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายฯลฯ (ข้อ ๑๐ ว.๒) 

 ๔. ฐานเปิดเผยความลับของราชการ (ข้อ ๑๒ ว.๒) 

         ๕. ฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ (ข้อ ๑๓ ว.๒) 

 ๖. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๕ ว.๒) 

 ๗.ฐานขาดราชการ ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ (ข้อ ๑๗ ว.๒) 

 ๘. ฐานดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ (ข้อ ๑๙ ว.๒) 

 ๙. ฐานประพฤติชั่ว (ข้อ ๒๓ ว.๒)          

  



องค์ประกอบความผิดทางวินัย  

         จะถือว่าผิดวินัยฐานใด พฤติการณ์ต้อง

ครบองค์ประกอบความผิดในฐานนั้นด้วย 

            หากไม่ครบองค์ประกอบความผิด จะไม่

ผิดวินัยฐานนั้น แต่อาจผิดฐานอื่น เช่น ไม่ผิด

ฐานทุจริตแต่อาจผิดฐานประพฤติช่ัว ได้                    

  



         ๑. ต้องรักษาวินัยตามท่ีก าหนด

เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้

โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ (ข้อ ๕) 



   ฐานความผิด 

และองค์ประกอบความผิดทางวินัย  

 ๒.  ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 

จักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ (ข้อ ๖) 

  มี ๒ ขั้นตอน  

  ๑) ก่อนรับราชการ (ขาดคุณสมบัติ)  

  ๒) ขณะรับราชการ (ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 

  หากได้รับโทษจ าคุก อาจเป็นวินัยร้ายแรงได้ 



 - ฐานไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

ตัวอย่าง 

 ๒.๑ ข้าราชการแต่งเครื่องแบบกล่าวปราศัยโจมตีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยว่าไม่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 ๒.๒ ข้าราชการใช้นามปากกาเขียนบทความว่า

ประเทศไทยควรปกครองด้วยระบอบคอมมูนจึงจะเหมาะสม 

 ๒.๓ ข้าราชการท าลายป้ายหาเสียงและพูดเสียงดัง

ขณะมีคนมงุดูว่า เลือกไปท าไม ไร้ประโยชน์ บ้านเมืองนี้ต้อง

เป็นคอมมิวนิสตเ์ท่านัน้ จึงจะแก้ปัญหาซือ้เสียงได ้



       ๓. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม 

 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย

อ านาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่น 

 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้

ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 



 - ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม (ข้อ ๗ ว.๑) 

  ๑) มีหน้าที่ราชการ 

  ๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต

และเท่ียงธรรม 

 

ตัวอย่าง 

 ๓.๑ หัวหน้าสั่งให้ จนท.เบิกค่าจ้างลูกจ้างมากกว่าวันที่มา

ท างานจริงและน าเงินส่วนเกินไปซื้อวัสดุ โดยไม่ลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

(๕%  ๒ เดือน) 



    ๓.๒ ช่างโยธาลัดคิวตรวจอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง จน

เกิดการร้องเรียน (๕%  ๑ เดือน) 
 ๓.๓ เจ้าหน้าที่น าข้าวกล่องที่เตรียมเลี้ยงดูผู้คนในตอนเย็น

กลับบ้าน ถูกตรวจพบเสียก่อน (๕ % ๓ เดือน/จากลดขั้น) 

 ๓.๔ หัวหน้าฝ่ายโยธารับเบี้ยเลี้ยงแทนเพื่อน ๒,๗๐๐ บาท 

แล้วน าเงินไปซื้อวัสดุซ่อมแซมหอ้งน้ าก่อน แต่เบิกให้ไม่ทนั (ลดขั้น) 

 

 

 

 

 



 - ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย

อ านาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น (ข้อ ๗ ว.๒) 

  ๑) มีหน้าที่ราชการ 

  ๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

และเท่ียงธรรม 

  ๓) หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ตัวอย่าง 

 ๓.๕ จนท.น ารถยนต์หลวงไปราชการแล้วไม่ควบคุมเก็บเข้า

ที่ เป็นเหตุให้ลูกจ้างน ารถคันดังกล่าวไปท าธุระส่วนตัวเกิดอุบัตเิหตุ 

แต่ได้ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว (ภาคทัณฑ์) 



 ๓.๖ จนท.การเงิน น าเงินตัวเองและพวกมาให้เพื่อนกู้ยืม คิด

ดอกเบี้ยร้อยละ ๓-๗ ต่อเดือน แล้วหักเงินเดือนเพื่อนทัง้ที่มไิด้มีการ

มอบฉันทะ เพียงพูดด้วยวาจา (ภาคทัณฑ์/ลดจาก ๕% ๓ เดือน) 
 ๓.๗ นักการภารโรงน าเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุกรไป

ให้ไก่ที่บ้านพักของตนเป็นบางคราว (ภาคทัณฑ)์ 

 ๓.๘ หัวหน้าขับรถหลวงไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดในวัน

ศุกร์แล้วขับกลับมายังส านักงานในวันจันทร์เป็นประจ า (ภาคทัณฑ)์ 

 ๓.๙ จนท.ใช้ FAX หลวงเวียนจดหมาย หจก.ของญาติเพื่อให้

ติดต่อกับตนเอง อันมีลักษณะเป็นธุรกิจส่วนตวั (๕% ๒ เดือน) 
 ๓.๑๐ จนท.ควบคุมสมุดลงเวลา ขาดราชการ ๑ วัน ลงช่ือ

ย้อนหลังว่า “ขออนุญาตไป จว.” ทั้งที่มิได้ขอ (ภาคทัณฑ์) 



 

 - ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ข้อ ๗ ว.๓) 

 มี ๔ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑) มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ

ชอบ 

 ๓) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

 ๔) มีเจตนาทุจริต  



ตัวอย่าง 

 ๓.๑๑ ผอ.กองท าบันทึกถึงนายกฯ เสนอตนเองเป็นกรรมการ

ตรวจรับขอจัดซื้อวัสดุส านักงาน ๕,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับอนุมัตแิล้วท า

เอกสารตรวจรับเท็จ น าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (ไล่ออก) 

 ๓.๑๒ นายกฯสั่งให้ช่างโยธาไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร

ผิดข้อบัญญัติเนื่องจากมีผู้ร้องเรียน ช่างไปตรวจพบว่าผิดเล็กน้อย

จึงมารายงานนายกฯว่า ไม่ผิด เนื่องจากเจ้าของอาคารมอบเงินให้ 

จ านวน ๑,๐๐๐ บาท จนเกิดการร้องเรียนซ้ า (ไล่ออก) 

 ๓.๑๓ จนท.การเงินฯ เขียนต้นฉบับใบเสร็จรับช าระภาษีตาม

จ านวนเงินที่รับ แต่ในส าเนากลับลงน้อยกว่า แล้วน าเงินส่วนเกินไป 

ใช้ประโยชน์ส่วนตัว (ไล่ออก)  



 

       ๔. ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้

เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ (ข้อ ๘) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๑) มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี 

หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 

     - ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้

เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 



ตัวอย่าง 

 ๔.๑ พนักงานเก็บขยะออกเก็บขยะไมห่มดเป็นประจ า

จนถูกร้องเรียน (ภาคทัณฑ์) 

 ๔.๒ เจ้าหน้าที่การเงินฯ ไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใน

ความรับผิดชอบ โดยใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ใช้หายไป ๑ ฉบับ 

(ภาคทัณฑ)์ 



 

       ๕. ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย

ความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา

ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่

ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 

 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

(ข้อ ๙)     



 

    - ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีความ

อุตสาหะ/โดยไม่เอาใจใส่/โดยไม่ระมัดระวัง

รักษาประโยชน์ของทางราชการ/โดยประมาท

เลินเล่อ (ข้อ ๙ ว.๑) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยไม่ร้ายแรง  

 ๑)  มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีความอุตสาหะ/ไม่

เอาใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ/

ประมาทเลินเล่อ 



ตัวอย่าง 

 ๕.๑ จนท.เข้าห้องน้ าตอน ๖ โมงเย็น เห็นน้ าหยดไม่

บอกใคร จนรุ่งเช้าน้ าไหลเข้าหอ้งธุรการเอกสารเสียหาย

(ภาคทัณฑ)์ 

 ๕.๒ ผอ.กองคลัง ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหนา้ที่จัดเก็บฯ 

เช่น ไม่ตรวจสอบการน าส่งเงินประจ าวัน มอบใบเสร็จให้โดย

ไม่ตรวจนับ ท าให้เกิดการยักยอกเงินภาษีไปเป็นประโยชน์

ส่วนตัว  (ภาคทัณฑ์) 



    - ฐานประมาทเลินเล่ออย่างไม่ร้ายแรง  

(ข้อ ๙ ว.๑) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๑)  มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

  

ตัวอย่าง 

 ๕.๑ นายช่างโยธาขับรถยนต์หลวงกลับจากราชการ แซง

รถคันอื่นไม่พ้นเกิดอุบัตเิสียหายทั้ง ๒ คัน ผู้นี้ได้ชดใช้และซ่อม

รถยนต์แล้ว (ภาคทัณฑ์) 



 ๕.๒ จนท.อยู่เวร จุดยากันยุงอ่านหนังสือ เมื่อเข้ามุ้งนอน

ลืมดับยากันยุงเป็นเหตุไฟไหม้มุง้และที่นอนทัง้หมด รวมถึง

ทรัพย์สินอื่นเพียงเล็กน้อย (ภาคทัณฑ์)  

 

 - ฐานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

(ข้อ ๙ ว.๒) 

 มี ๓ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑)  มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

 ๓) เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

 



  

ตัวอย่าง 

 ๕.๓ แพทย์เวรไม่รักษาผู้ป่วยเบาหวานอาการหนกัด้วย

ตนเองซึ่งพยาบาลได้รายงานอาการหนักของผู้ป่วยถึง ๔ ครั้ง  

แต่สั่งการทางโทรศัพท์ ต่อมาผู้ป่วยถึงแก่ความตาย   แม้การ 

ตายจะมิใช่เหตโุดยตรงที่แพทย์มิได้รักษาด้วยตนเอง แต่ลักษณะ

ดังกล่าวเป็นการเสียภาพพจน์ในการรักษาผู้ป่วยอย่างร้ายแรง 

(ปลดออก) 



       ๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะ 

รัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยมิให้เสียหาย

แก่ราชการ  

 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะ 

รัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิด 

วินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๐)     



 

    - ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

และนโยบายของรัฐบาล (ข้อ ๑๐ ว.๑) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๑)  มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย

ของรัฐบาล และเกิดความเสียหายแก่ราชการ 



  

ตัวอย่าง 

 ๖.๑ เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพออกใบเสร็จรับเงินให้

ผู้ป่วยน้อยกว่าเงินที่รับ แล้วน าเงินที่เกินมา ๒,๖๕๐ บาท ไปซื้อ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน (ไม่พบการทุจริต/เป็นการ

มุ่งเน้นบริการ/รู้เท่าไม่ถึงการณ์) (ตัดเงินเดือน ๕ % ๒ เดือน) 
 ๖.๒ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน มอบให้เจ้าหน้าที่การเงิน

ซึ่งเป็นกรรมการส ารองเก็บกุญแจก าปั่นและดวงตราประจ าครั่ง

ไว้ เป็นเหตุให้ผู้นัน้ทุจริตเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ลดขั้น) 

 



    - ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะ 

รัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๐ ว.๒) 

 มี ๓ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑)  มีหน้าที่ราชการ 

 ๒)  จงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  

และนโยบายของรัฐบาล  

 ๓) เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 



  

ตัวอย่าง 

 ๖.๔ นายช่างโยธาปล่อยให้ผู้ช่วยช่างเขียนและรับรองแบบ

เอง ปลอมลายมือชื่อตนเองในหนงัสือขอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

ไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ ปล่อยปละละเลยในการ

ด าเนินการทุกขั้นตอนทัง้ ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

ตน เป็นเหตุให้อาคารที่ก่อสร้างพังทับคนงานเสียชีวิตถึง ๑๐ คน  

(ไล่ออก) 



 

       ๗. ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ

รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย

ต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบัง 

เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ (ข้อ ๑๑) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๑) ทราบว่ามีภยันตรายท่ีจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ 

 ๒) ไม่ป้องกันภยันตรายนั้น หรือป้องกันไม่เต็มความ 

สามารถ 

     



 

 - ฐานไมส่นใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อน 

ไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่

ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดขึน้แก่ประเทศชาติ 

จนเต็มความสามารถ  
ตัวอย่าง 

 ๗.๑ ช่างโยธาทราบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า จะมีการ

วางเพลิงเผาศาลากลางจังหวัด แต่ไม่แจง้ข่าวแก่ผู้ใดหรือไม่ด าเนิน 

การใดๆ อันแสดงถึงการป้องกันเหตุภยันตรายนั้น ต่อมาศาลากลาง

จังหวัดถูกวางเพลิง (ลดขั้น) 

     



 

       ๘. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

 การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความ 

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๒) 

 มี ๒ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๒ ว.๑) เป็นวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๑) มีความลับของทางราชการ 

 ๒) น าความลับของทางราชการไปเปิดเผย 

     



       - ฐานไม่รักษาความลับของทางราชการ 

(ข้อ ๑๒ ว.๑) เป็นวินัยไม่ร้ายแรง  

ตัวอย่าง 

 ๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ค าสั่งน าข้อมูลการพิจารณาความชอบ  

(๒ ขั้นกรณีพิเศษ) ไปบอกเพื่อนก่อนจะเผยแพร่ค าสั่ง (๕% ๓ เดือน) 
 

 - ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุ

ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๒ ว.๒) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑) มีความลับของทางราชการ 

 ๒) น าความลับของทางราชการไปเปิดเผย 

 ๓) เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง    



 

ตัวอย่าง 

 ๘.๒ เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องประชุมลับ น าผลการประชุมไปพูด

กับผู้อื่น (เพื่อต้องการโอ้อวด) เป็นเหตุให้ความลับล่วงรู้ไปถึงกลุ่มผู้ไม่

หวังดี และมีการซุ่มท าร้ายเจ้าหนา้ทีร่ัฐจนเกิดความเสียหายร้ายแรง 

(ไล่ออก) 
 

 

   



       ๙. ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง

สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 

แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหาย

แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง

ราชการ หรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้อง

เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้ บังคับบัญชา

ทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้า

ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเป็น

หนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 



 

       การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ

ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความ 

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๓) 

  



 - ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๓ ว.๑) 

 มี ๔ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๓ ว.๑) เป็นวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๑) มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

 ๒) เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ 

 ๓) เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 ๔) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเล่ียงที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ดังกล่าว 

 ข้อยกเว้น ถ้าเห็นว่าจะท าให้เสียหาย ไม่รักษาประโยชน์ หรือไม่

ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเป็นหนงัสือทันเพ่ือให้ทบทวนค าสั่ง 

เมื่อผู้บังคับบัญชาส่ังทบทวนเป็นหนังสือ ต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัย) 



 

ตัวอย่าง 

 ๙.๑ อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ แต่มารับเวรช้าท าให้ไม่มีผู้

เชิญธงลงจากยอดเสา ในเวลา ๑๘.๐๐ น.(ภาคทัณฑ)์   

 ๙.๒ ลูกจ้างเข้าเวร ชักชวนเพื่อนคนนอกมานั่งด่ืมสุราใน

ส านักงาน ผบ.ห้ามปรามไม่เชื่อ และแสดงกิริยาไม่พอใจ (๕% ๒ เดือน) 
 ๙.๓ นักวิชาการศึกษา ไม่เข้าประชุม/ไม่ร่วมกิจกรรมสงกรานต์

ตาม ผบ.สั่งเพราะป่วยเป็นจิตเวช ไม่ยื่นใบลาในเวลาอันควร ท าให้ ผบ.

รายงานว่าขาดราชการติดต่อเกินกว่า ๑๕ วัน (ลดขั้น)   



 

 - ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๓ ว.๒) 

 มี ๔ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑) มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

 ๒) เป็นการส่ังในหน้าที่ราชการ 

 ๓) เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 ๔) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 

 ๕) เป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 



 

  

ตัวอย่าง 

 ๙.๔ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ ๓๕ ล้านบาท 

นายกฯ สั่งให้ลงนามตรวจรับงานตามหนา้ที่ ไม่ลงนามโดยไม่ปรากฏ

เหตุขัดข้อง  ท าให้ผู้รับเหมาฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 

เป็นเงิน ๔๐ ล้านบาท และคดีถึงที่สุด (ไล่ออก) 



       ๑๐. ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการ

กระท าการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้

บังคับ บัญชาเหนือขั้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือ

ได้รับ อนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว (ข้อ ๑๔) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 (๑) มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 (๒) การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระท าข้าม 

                  ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ 

  ๑)  ผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือ 

  ๒) ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว    



 

ตัวอย่าง 

 ๑๐.๑ จนท.การเงินฯ เสนอเรื่องต่อ ผอ.กองคลัง ไม่ผ่านหวัหนา้

ฝ่ายการเงินทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยไม่ทราบสาเหตุ (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๐.๒ จนท.จัดเก็บรายได้ฯ ยื่นใบลากิจโดยไม่ผ่านปลัดฯ อ้างว่า

รีบ ท าให้ปลัดไม่ทราบความเป็นไปของผู้ใตบ้ังคับบัญชา (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๐.๓ หัวหน้าส านักปลัดถือแฟ้มหนังสือเข้าไปพบนายกฯ เพื่อให้

ลงนาม นายกฯ ถามว่าท าไมไม่ให้ปลัดเซ็นผ่านก่อน (ปลัดอยู)่ตอบว่า

เรื่องนี้ต้องด าเนินการด่วน ไม่เช่นนัน้จะเสนอจงัหวัดไมท่ัน 

(ตัด ๒ %  ๑ เดือน) 



         ๑๑. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

การ รายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือ

ว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

 การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุ

ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๕) 

 มี ๒ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๕ ว.๑) เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 ๑) ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๒) การรายงานนั้นมีลักษณะอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะปกปิด

ข้อความจริงซึ่งควรต้องรายงานให้ทราบ     



 - ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

ตัวอย่าง 

 ๑๑.๑ จนท.บันทึกข้อมลู ยื่นใบลาป่วยเท็จ (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๑.๒ จนท.ธุรการ รับอยู่เวรแทนเพื่อน ครั้น ๑๗.๐๐ น. หายตัว

ไปและไม่กลับมาเข้าเวรอีกโดยรายงาน ผบ.ว่าท้องเสีย ต่อมาท า

จดหมายชี้แจงหัวหน้าเวรว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินจึงกลับบ้านไปหาเงิน  

(๕ % ๓ เดือน) 

 ๑๑.๓ จพง.ธุรการ ขาดงาน ๒ วัน กลับมาท าหนังสือลาป่วย 

พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ตนแก้จากให้หยุด ๑ วัน เป็น ๔ วัน เพื่อให้มี 

วันลามากขึ้น (ลดขั้น) 



 - ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

 มี ๓ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๕ ว.๒) เป็นวินัยอย่างร้ายแรง  

 ๑) ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๒) การรายงานนั้นมีลักษณะอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะปกปิด

ข้อความจริงซึ่งควรต้องรายงานให้ทราบ 

 ๓) เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง    
 

ตัวอย่าง 

 ๑๑.๔ จนท.ท าเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านโดยปลอมใบเสร็จรับเงินและ

ทะเบียนบ้านปลอม ได้เงินไป ๒๑,๐๐๐ บาท (ไล่ออก) 



       ๑๒. ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ

ธรรมเนียมของราชการ (ข้อ ๑๖) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 ๑) ต้องมรีะเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ  
 ๒) ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบนั้น 

 

 - ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ

ราชการ 

ตัวอย่าง 

 ๑๒.๑ จนท.ได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการต่างสังกัด แต่ไปช้าถึง 

๓ วัน โดยไม่รายงานให้ ผบ.ทราบทั้งที่ท าได้ (ภาคทัณฑ์)   



 

       ๑๒.๒ จนท.เทศกิจไมล่งชื่อและเวลามาท างานในเดือนนั้น ๕ วัน 

ลงชื่อมาแต่ไม่ลงช่ือกลับอีก ๑๓ วัน (ภาคทัณฑ์) 

      ๑๒.๓ บุคลากรลงชื่อในสมุดลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน

เพื่อนซึ่งไม่มาท างาน (ภาคทัณฑ)์ 

      ๑๒.๔ จนท.การเงิน ไม่มาท างาน แต่ขอให้เพื่อนลงชื่อแทน 

รวม ๕ ครั้ง (๕ % ๓ เดือน)     



       ๑๓. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  

จะละทิ้งหรือทอดท้ิงหน้าที่ราชการมิได ้

 การละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อใน

คราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถงึ

ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๗)  



 - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ 

       มี ๒ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๗ ว.๑) เป็นวินัยอย่างไม่

ร้ายแรง 

 ๑) มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 

ตัวอย่าง 

 ๑๓.๑ จนท.วิเคราะห์ฯ ขาดราชการไป ๕ วัน เมื่อกลับมาท า 

หนังสือยอมรับว่าจริง แต่ไปตามหาตวัเพื่อนผูซ้ึ่งตนเองค้ าประกันเงิน 

กู้ให้ (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๓.๒ จนท.พิมพ์ดีด ลงชื่อมาท างาน ๐๖.๓๐ น. แล้วหายตัวไป

ทั้งวันโดยไม่ขออนุญาต (๕ % ๓ เดือน)     



 - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสีย 

หายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

       มี ๒ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๗ ว.๒) เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑) มีหน้าที่ราชการ 

 ๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตผุลอันสมควร 

 ๓) เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

ตัวอย่าง 

 ๑๓.๓ จนท.หญิงละทิ้งราชการ ตั้งแต่ ๕ ม.ค.๒๕๔๙ และไม่

กลับมาอีกเลย ไม่ส่งใบลา/ไม่แจ้งเหตผุล จากการสืบสวนทราบว่ามี

หนี้สินล้นพ้นตัว จึงหนีไปมีสามีใหม ่(ไล่ออก) 

 ๑๓.๔ ลาศึกษาต่อ ๒ ปี ครบก าหนดไม่รีบมารายงานตัวและไม่

ทราบว่าอยู่ที่ใด (ไล่ออก)     



 - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว

เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุ 

ผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึง

ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการ  

       มี ๒ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๗ ว.๒) เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการ 

 ๒) เป็นระเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า ๑๕ วัน 

 ๓) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดง 

ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 



 

ตัวอย่าง 

 ๑๓.๕ จนท.ป้องกัน ขาดราชการไป ๒๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร แต่กลับมาอีก (ปลดออก) 

 ๑๓.๖ จนท.จัดเก็บ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ 

ม.ค.๒๕๕๔ จนปัจจุบัน (ไล่ออก) 

 ๑๓.๗ นักพัฒนาชุมชน ไม่เข้าส านักงานติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ 

วัน แต่อ้างว่าไปปฏิบัติงานในชุมชน ตามทางการสอบสวนไม่พบว่าผู้นี้

ได้ไปปฏิบัติงานในชุมชนจริง (ปลดออก)     



 

       ๑๔. ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 

และไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน

และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างกัน

และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ (ข้อ ๑๘)  

 มี ๔ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 ๑) ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการ/ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

 ๒) ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการ/ผู้ร่วมปฏิบัติฯ 

 ๓) กลั่นแกล้งกัน 

 ๔) ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 



 

 - ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย 

ตัวอย่าง 

 ๑๔.๑ นักวิชาการศึกษาเมาสุราเข้ามาในส านักงานเวลา ๑๗.๓๐ 

น. พูดจาท้าทายข้าราชการลูกจ้าง เมื่อถูกห้ามปรามก็ด่าทอผู้นั้นด้วย

ถ้อยค าหยาบคายทั้งในและนอกส านกังานเป็นทีอ่ับอาย (ภาคทัณฑ)์ 

 ๑๔.๒ จนท.บริหารงานธุรการ ดุด่าเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยค า

หยาบคาย เช่น ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ และแสดงกิริยาไม่เรียบร้อย ทะเลาะกับ

เพื่อนเป็นประจ า แต่มีผู้ห้ามปราบทัน (๕ % ๒ เดือน) 



 -ฐานไม่รักษาความสามัคค ี

ตัวอย่าง 

 ๑๔.๓ จพง.ธูรการ ท าร้ายเพื่อนโดยใช้กล่องเปล่าส าหรับใส่จาน

บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตีไหล่ซ้าย ๑ ที ดึงผม กัดแขนซ้ายเป็นรอย

ฟกช้ า โดยคู่กรณีไม่โต้ตอบ (๕ % ๓ เดือน) 

 -ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 

ตัวอย่าง 

 ๑๔.๔ ช่างโยธาบาดหมางกับนายช่างโยธาอันเนื่องมาจากถูก

ปฏิเสธการยืมรถ กระทบถึงการปฏิบัติงานที่ต้องช่วยเหลือกัน และช่าง

ผู้นี้เคยอยู่เบื้องหลังการชุมชุมขอต าแหนง่ให้ตนเอง (๑๐ % ๒ เดือน) 



 

       ๑๕. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็น

ธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วย

ความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ินเหยียดหยาม 

กดขี่ หรือข่มเหงปะชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๙)  

  



       มี ๒ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๙ ว.๑) เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 ๑) ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การ

สงเคราะห์ ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 

 ๒) กระท าแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าทีข่องตน 
 

ตัวอย่าง 

 ๑๕.๑ จนท.ทะเบียน ไม่ตรวจสอบเอกสาร ไม่แนะน าประชาชน 

ให้ชัดเจน ต้องมาติดต่อหลายครั้ง (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๕.๒ จนท.อนามัย บอกกับผู้น าชุมชนที่มาขอยาแก้ปวดไตว่า  

“โรคไตต้องไปหาหมอทีโ่รงพยาบาลเพื่อตรวจและเอ็กซเรย์” พร้อมกับ

ควักปืนออกมาแล้วพูดอีกว่า “ยารักษาโรคไม่มี มีแต่ยาแก้ปวดอย่างนี้ 

เอามั๊ย?” (ลด ๑ ขั้น) 



 

 - ฐานการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ

ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง

ร้ายแรง   
       มี ๓ องค์ประกอบ (ข้อ ๑๙ ว.๒) เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑)  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 

 ๒) เป็นการกระท าต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

 ๓) มีเจตนา (รู้ส านึกในการกระท า) 



 

ตัวอย่าง 

 ๑๕.๓ จนท.ทะเบียน ตรวจเอกสารที่ประชาชนมาขอท าบัตรแต่

ไม่ครบ จึงตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า “ตาแตกหรือไง ไม่ยอมแหกตา 

ดูเลย เขาเขียนติดจนเตม็ไปหมดว่า ให้เตรียมอะไรมาบ้าง ควายดี ๆ 

นี่เอง (ปลดออก) 

 ๑๕.๔ ปลัดฯ โกรธชาวบ้านที่มาติดต่อเรื่องการเก็บขยะของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วตกลงกันไม่ได้ว่า “ควายหรือเปล่า ถึงฟังภาษาคน

ไม่รู้เรื่อง” (ปลดออก)  



 

       ๑๖. ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระ 

ท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียง

ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่

ราชการของตน (ข้อ ๒๐) 

 มี ๒ องค์ประกอบ เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 ๑) กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์

 ๒) อันอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน   

  



ตัวอย่าง 

 ๑๖.๑ พยาบาลเทคนิคฝ่ายศลัยกรรมกระดูก อ านวยความ

สะดวกผู้ป่วยซึ่งรู้จักมักคุ้นกันโดยไม่เกี่ยวกับหนา้ทีข่องตน และได้รับ

เงินครั้งละ ๕๐๐ บาททุกครั้ง (๑๐ % ๔ เดือน) 

 ๑๗. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ 

จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้าย 

คลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

       เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๒๑) 

ตัวอย่าง 

 ๑๗.๑ ช่างโยธาได้จดทะเบียนบริษัทก่อสร้างจ ากัดโดยมีตนเป็น

กรรมการผู้จัดการภายหลังได้ยกเลิกการจดทะเบียนแล้ว (ภาคทัณฑ์) 



 

       ๑๘. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ

ข้าราชการโดยอนุโลม (ข้อ ๒๒) เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ตัวอย่าง 

 ๑๘.๑ จนท.ป้องกัน ช่วยนายกฯ ที่ก าลังจะหมดวาระหาเสียงใน

ทุกรูปแบบ แต่นายกฯ แพ้การเลือกตั้ง (ภาคทัณฑ์) 

 



      ๑๙. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติ

ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 

โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

 การกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่

หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือ

ได้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้

ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง (ข้อ ๒๓) 



 แนวทางพิจารณา มี ๓ ประการ 

 ๑) เกียรติของข้าราชการ 

 ๒) ความรู้สึกของสังคม 

 ๓) เจตนาในการกระท า (รู้ส านึก) 

 - ฐานประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง   
          ข้อ ๒๓ ว.๑ เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ตัวอย่าง 

 ๑๙.๑ ศาลสั่งให้นายช่างโยธาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะบรรลุ

นิติภาวะ ทั้งที่จ่ายได้แต่จ่ายเพียง ๖ เดือน (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๙.๒ สถาปนิกขับรถชนจักรยานยนต์ท าให้ผู้ขับขี่ตาย ไม่จอด

ช่วยเหลือตามควร ไม่แสดงตัวต่อ จพง.ศาลจ าคุก(ให้รอ)(๕% ๓เดือน) 



เสพสุรา 

 ๑๙.๓ ช่างโยธาด่ืมสุราขณะพักเที่ยงจนมีอาการมึนเมา ส่งเสียง

ดังขณะท างานภาคบ่ายรบกวนสมาธิผู้อื่น (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๙.๔ จนท.วิเคราะห์ฯท าตัวเสเพล เที่ยวเตร่กลางคืน ไม่กลับไป

เยี่ยมภรรยาและทะเลาะวิวาทกัน จนถูกภรรยาร้องเรียน (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๙.๕ นักพัฒนาชุมชน ดื่มสุราจนเมาในเวลากลางคืน ไม่สวม

เสื้อผ้า ใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่ายืนข้างก าแพงบ้านสาวคนรัก ชะโงกดูคนใน

บ้านจนมีคนเดินผ่านมาพบ (ลด ๑ ขั้น) 

ไม่ช าระหน้ี 

 ๑๙.๖ จนท.จัดเก็บ ท าสัญญากู้ยืมเงินผู้อื่น ๖,๐๐๐ บาท แล้วไม่

ช าระคืน ผบ.สั่งยังท าเฉย ถูกคดีอาญา พ่ีสาวต้องใช้แทน (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๙.๗ จนท.การเงิน กู้ยืมเงินผู้อื่น ๑๒๖,๐๐๐ บาท ไม่ช าระคืน 

จนถูกศาลแพ่งพิพากษาให้ช าระ ก็ยังไม่ปฏิบัติตาม (๕ %  ๓ เดือน) 



ประพฤติตนในท านองชู้สาว 

 ๑๙.๘ จนท.ธุรการมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ไปเป็น

ชู้กับหญิงอื่นจนถูกภรรยาร้องเรียน ภายหลังได้หย่ากัน (ภาคทัณฑ)์ 

 ๑๙.๙ จนท.ชายไปมาหาสู่กับเพื่อนสาวร่วมงานทั้งกลางวันและ

กลางคืนท าให้ผู้คนเข้าใจท านองชู้สาวจนทะเลาะกับภรรยา (ภาคทัณฑ์) 

 

กระท าอนาจาร 

 ๑๙.๑๐ จพง.สาธารณสุข จับมือถือแขนหญิงสาวที่ระเบียงบ้าน

ฝ่ายหญิง ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น (ภาคทัณฑ์) 

 ๑๙.๑๑ จนท.บันทึกข้อมลูเมาสุราจนไมอ่าจครองสติได้ลวนลาม 

น้องสาวเพื่อนโดยจับมือ โอบกอดและยอมจ่ายค่าเสียหาย (๕%  ๓เดือน) 



ปลอมแปลงเอกสาร 

 ๑๙.๑๒ จนท.ทะเบียนปลอมลายมือชือ่เพื่อนในหนังสือรับมอบ

งานในการลาพักผ่อน ๑ วัน เพื่อให้ ผบ.อนุญาต (ภาคทัณฑ์) 

 

 - ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   

        ข้อ ๒๓ ว.๒ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

ตัวอย่าง 

เสพสุรา 

 ๑๙.๑๓ นักวิชาการศึกษาดื่มสุราในขณะปฏิบัติหนา้ที่จนเมาไม่

อาจครองสติได้ ดุด่าเพื่อนร่วมงานหยาบคายด้วยเสียงอันดัง แล้วนอน

หลับบนโต๊ะท างานจนหมดเวลาราชการ (ปลดออก) 



ประพฤติตนในท านองชู้สาว 

 ๑๙.๑๔ หน.งานการเงิน เป็นชู้กับชายที่มีภรรยาโดยชอบและมี

บุตร ๓ คน รู้ทั้งรู้ เมื่อพบภรรยาหลวงกลับเยาะเย้ยถากถางว่า “ไม่มี

น้ ายาบ้าง บ่มิไก๊บ้าง” บางครั้งใช้ก าลังทุบตีโดยไม่มีการโต้ตอบ ในที่ 

สุด สามีภรรยาคู่นี้แยกทางกัน (ไล่ออก) 

 

กระท าอนาจาร 

 ๑๙.๑๕ จนท.จัดเก็บ ใช้อุบายหลอกอดีตนักศึกษาฝึกงานว่า

พี่ชายให้ไปพบแล้วให้นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ ถึงที่เปลี่ยวออกอุบาย

จอดรถปัสสาวะ ใช้จังหวะสาวเผลอโอบกอดและขอให้เป็นภรรยา สาว

เจ้าไม่ยอม ต่อสู้ขัดขืนวิ่งหนีหกล้มบาดเจ็บ (ไล่ออก) 



ปลอมแปลงเอกสาร 

 ๑๙.๑๖ หน.งานการเงิน ปลอมเอกสารการกู้สามัญจากสหกรณ์

ทั้งในฐานะผู้ค้ าประกัน ผู้ให้ยินยอม และพยาน ได้เงินไป ๕๕,๐๐๐ บาท

(ให้ออก/กม.เดิม) 

 

ยาเสพติด 

 ๑๙.๑๗ จนท.จัดเก็บ ถูกต ารวจตรวจพบยาบ้า ๒๕ เม็ดซุกซ่อน

อยู่ในกระเป๋า ถูกด าเนินคดีอาญาในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อ

เสพและจ าแหน่าย (ไล่ออก) 

 

 



ทุจริตในการสอบ 

 ๑๙.๑๘ หน.งานพัสดุ เข้าสอบเพื่อเลื่อนระดับ ได้น าเอากระดาษ

ที่โน้ตย่อเนื้อหาวิชาที่สอบเข้าไปและแอบเปิดดูจนถูจับได้  (ไล่ออก) 

 

ได้รับโทษจ าคุก 

 ๑๙.๑๙ ลูกจ้างประจ าแอบถอดบานเกล็ดส านักงานแล้วขนคอม 

พิวเตอร์ ๒ ตัวออกไป แต่ถูกพบเสียก่อน ศาลให้จ าคุก ๒ ปี (ไล่ออก) 



      ข้อห้าม...ข้อปฏิบัต.ิ..รัฐก าหนด 

ถือเป็นกฎ...ต้องท า...จ าให้มั่น 

สิบแปดข้อ...คือวินัย...ราชการ 

จงช่วยกัน...จดจ า...ท าให้ดี 

 หนึ่ง..สนับสนุน...ประชาธิปไตย...ใจบริสุทธิ ์

สอง..นั้นสุจ...จริตธรรม...ตามหน้าที่ 

สาม..ปฏิบัต.ิ..ราชการ...เกิดผลด ี

สี่..ไม่ม.ี..ความประมาท...ชาติพ้นภัย 

 ห้า..ท าหน้าที่...ตามระเบียบ...เทียบให้มั่น 

หก..ทราบเหตุการณ์...บ้านเมือง...เรื่องเคลื่อนไหว 

เจ็ด..ปิดความลับ...ราชการ...ไม่ขานไป 

แปด..ท าตามนาย...สั่งชอบ...ในกรอบเกณฑ์  



      เก้า..ไม่ท าการ...ข้ามขั้น...ให้ท่านโกรธ 

สิบ..ไม่โปรด...รายงานเท็จ...ให้ท่านเห็น 

สิบเอ็ด..ถือธรรมเนียม...ราชการ...ที่ท่านเป็น 

สิบสอง..ไม่เบน...ทิ้งหน้าที.่..ต้องดีพอ 

 สิบสาม..ต้องสุภาพ...ดูงาม...ห้ามกลั่นแกล้ง 

สิบสี่..ไม.่..แสดงหมิ่น...ผู้ติดต่อ 

สิบห้า..ไม.่.ท าเสื่อมเกียรต.ิ..ขรก. 

สิบหก..หนอ...หุ้นส่วน...ควรห่างไกล 

 สิบเจ็ด..ไม.่..เอียงการเมือง...เรื่องเลือกตั้ง 

สิบแปด..ทั้ง...ห่างชั่ว...มั่วเหลวไหล 

ท าครบถ้วน..สมหวัง...ดั่งบรรยาย 

อยู่ยาวไกล..เกษียณอาย.ุ..ลุราชการฯ 



  มือถือ  ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๘๔ 

   ๐๘๒ ๓๐๐ ๒๕๕๕ 
 

E-Mail  : prawitp56@gmail.com 


