
    ปฏบัิตติน      ฝึกอบรม       สร้างขวญั      จูงใจ    การอืน่
เป็นแบบอย่าง      พฒันา           ก าลงัใจ

เสริมสร้างและพฒันา

การ
รักษาวินัย



  
มาตรา ๘๗ บัญญัตใิห้ผู้บังคบับัญชามีหน้าทีเ่สริมสร้างและ
พฒันาให้ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชามีวนัิยและป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคบับัญชากระท าผดิวนัิย ทั้งนี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ที่ ก.พ. ก าหนด



ค าอธิบาย
“การเสริมสร้างและพฒันา” หมายความว่า การส่งเสริมให้ผู้

อยู่ใต้บังคบับัญชามีวนัิยในตนเองด้วยวธีิการปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี การฝึกอบรม  การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ และการอืน่
ใดอนัจะเสริมสร้างและพฒันาทัศนคติ  จติส านึก และพฤติกรรมของ
ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาให้เป็นไปในทางทีม่ีวนัิย มีความภาคภูมิใจใน
เกยีรตแิละศักดิ์ศรีเห็นคุณค่าของการมีวนัิยในตนเองและวนัิยกลุ่ม 
หรือด้วยวธีิการอืน่ใดทีเ่หมาะสมกบัภูมิสังคมของแต่ละส่วนราชการ
ตามที่เห็นสมควร



“การป้องกัน”  หมายความว่า กระบวนการเสริมสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงาม การก าหนดหลักปฏิบัติงานที่ดีและให้
ถือปฏิบัติเพื่อเป็นการลดแรงจูงใจที่จะน าไปสู่การกระท าผิดวินัย 
รวมทั้งการเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการ
กระท าผิดวินัยอันเป็นการรักษาวินัยที่ควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ที่แตกต่างของแต่ละส่วนราชการ ซ่ึง
ผู้บังคบับัญชาที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทราบ
ถึงปัญหา และสาเหตุแห่งการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึน้บ่อยคร้ังอันเป็น
การป้องกนัการกระท าผิดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัภูมิสังคม
น้ัน ๆ



มาตรา  ๗๘  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาจรรยา
ขา้ราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด  โดยมุ่งประสงค์

-  ใหเ้ป็นขา้ราชการท่ีดี
-  มีเกียรติและศกัด์ิศรีความเป็นขา้ราชการ

การรักษาจรรยาขา้ราชการ
ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑



มาตรา  ๗๘  (ต่อ)

ใหส่้วนราชการก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในส่วนราชการนั้น
ตามหลกัวชิาและจรรยาวชิาชีพ  การก าหนดขอ้บงัคบั
วา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการใหรั้บฟังความคิดเห็นของขา้ราชการ
และประกาศใหป้ระชาชนทราบ



โดยเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี
๑.  การยดึมัน่และยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
๒.  ความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความรับผดิชอบ
๓.  การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและ
     สามารถตรวจสอบได้
๔. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม
๕.  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน



มาตรา  ๗๙  ขา้ราชการผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามจรรยา
ขา้ราชการอนัมิใช่เป็นความผดิวนิยัใหผู้บ้งัคบับญัชา
-  ตกัเตือน
-  น าไปประกอบการพจิารณาแต่งตั้ง  เล่ือนขั้นเงินเดือน
-  สัง่ใหข้า้ราชการผูน้ั้นไดรั้บการพฒันา



ความหมายของวินยั  คือ

   กฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั

   ท่ีก าหนดใหข้า้ราชการประพฤติ   

     ปฏิบติั หรอืละเวน้การประพฤติปฏิบติั           

   ผ ูฝ่้าฝืน จะไดร้บัโทษตามท่ีก าหนดไว ้   
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ความหมาย “วินัย”

พฤติกรรม

งานราชการ เร่ืองส่วนตัว



๓.  เพ่ือความผาสกุของประชาชน
๔.  เพ่ือสร้างภาพพจน์ช่ือเสียงท่ีดี 
      ของทางราชการ

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวนิยัขา้ราชการ

       

๑. เพ่ือให้ราชการด าเนินไปด้วยดี
     มีประสทิธิภาพ

 ๒. เพ่ือความเจริญ  ความสงบ
      เรียบร้อย ของประเทศชาติ



หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ว่าเป็นการกระท าผิดวินยั หรอืไม่

      ๑. กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          ของทางราชการ

      ๒. กระทบต่อความมัน่คงของชาติ

      ๓. กระทบต่อความผาสกุของประชาชน

      ๔. กระทบต่อภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียง

          ของทางราชการ



มาตรา 64 บคุคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย

เพือ่ให้พน้จากความรับผดิในทางอาญาไมไ่ด้

ข้าราชการ ผูม้หีน้าท่ีปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึง

         จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ

         อันตนจะต้องปฏิบติัและอยู่ในหน้าท่ีของตนไมไ่ด้

ประมวลกฎหมายอาญา

มติคณะรัฐมนตรี ท่ี นว 89/2497 ลว. 1 เมษายน 2497
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      พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 

          (ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ.2537           

  (ส าหรับลูกจ้างประจ า/พกส.โดยอนุโลม)                 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.2547 และข้อก าหนดกรณีกระท า            
ผิดวินัย อย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ของ สป.สธ. 

ลงวันที่ 24 เม.ย.49
                  (ส าหรับพนักงานราชการ)



โทษทางวินัยข้าราชการมี 5 สถาน 
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 1.ภาคทัณฑ์
 2.ตัดเงินเดือน
 3.ลดเงินเดือน

 ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  1. ปลดออก
  2. ไล่ออก



โทษทางวินัยลูกจ้างประจ า/พกส.
               มี 5 สถาน 

ผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง
 1.ภาคทัณฑ์
 2.ตัดค่าจ้าง
 3.ลดขั้นค่าจ้าง

ผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
 1. ปลดออก
 2. ไล่ออก



โทษทางวินัยพนักงานราชการ
 มี 4 สถาน 

ผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง
 1.ภาคทัณฑ์
 2.ตัดค่าจ้าง
 3.ลดขั้นค่าจ้าง

ผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
 1. ไล่ออก



ผลกระทบจากการถกูลงโทษทางวินยั

   1. จิตใจ/ครอบครวั/ช่ือเสียง/ความกา้วหนา้

2. เงินเดือน                                               

3. บ าเหน็จ/บ านาญ

   4. คดีอาญา/คดีแพ่ง

   5. คณุสมบติัการกลบัเขา้รบัราชการ



ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องมีวินัย ต่อ.....
 1. ประเทศชาติ ม. 81

 2. ประชาชน  ม. 82(8), ม. 83(9), ม. 85(5)
 3. ผู้บังคับบัญชา ม. 82(4), ม. 83(1)(2)
 4. ผู้ร่วมงาน ม. 82(7), ม. 83(7)
 5. ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ม. 82(1)(2)(3)(5)
     (6)(9), ม. 83(3)(4)(5), ม. 85(1)(2)(3)
 6. ตนเอง ม. 82(10), ม. 83(6)(8), ม.   
     5(4)(6)



วินัย และการรักษาวินัย 

ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๘๐  ขา้ราชการพลเรือนสามญั          

ตอ้งรกัษาวินยัโดยกระท าการหรือไม่กระท าการ

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเครง่ครดัอย ูเ่สมอ

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผ ูป้ฏิบติัราชการ           

ในต่างประเทศนอกจากตอ้งรกัษาวินยัตามท่ี

บญัญติัไวใ้นหมวดน้ีแลว้ ตอ้งรกัษาวินยัโดย 

กระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีก าหนด              

ในกฎ ก.พ. ดว้ย



1. การกระท าตาม ม. 81
2. การกระท าอนัเป็นขอ้ปฏบิตั ิ
    ตาม ม. 82(1)-(11)
3. การกระท าอนัเป็นขอ้หา้ม
     ตาม ม. 83(1)-(10)

วินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

 1. การกระท าความผดิ
     ในลกัษณะรา้ยแรง 
     ตาม ม. 85 (1)-(8)
 2. การกระท าตาม ม. 82
    และตาม ม. 83 อนั
    เป็นเหต ุใหเ้สยีหายแก่
    ราชการอยา่งรา้ยแรง

วินยัอยา่งรา้ยแรง

ขอ้ก าหนดทางดา้นวินยั



    มาตรา ๘๑ 
ข้าราชการพลเรอืนสามญั
ต้องสนบัสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิ ์           
ทรงเป็นประมุขดว้ยความ
บรสิุทธิใ์จ

มาตรา ๘๑



         มาตรา ๘๒

  ขา้ราชการพลเรอืนสามญั  

  ตอ้งกระท าการอนัเป็น             

  ขอ้ปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี

  



  (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ    

ซ่ือสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

ซ่ือสตัย ์ คือ  ตรงไปตรงมา,ไมค่ดโกง,

                   ไม่หลอกลวง

สจุรติ  คือ ท่ีดีท่ีชอบตามคลองธรรม

เท่ียงธรรม คือ ไมล่ าเอียง



     (๒) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

ทางราชการ มติของคณะรฐัมนตร ี

นโยบายของรฐับาล และปฏิบติัตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ



กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

        ท่ีก าหนดใหมี้อ านาจ/หนา้ท่ี

กฎหมาย, กฎ

   กฎหมาย หรอื กฎ ใดก็ได ้ ท่ีก าหนด         

“อ านาจ หรอื หนา้ท่ี” ไว ้เช่น ก าหนดให ้           

เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี/หนา้ท่ีราชการ

  ระเบียบของทางราชการ

   ตอ้งเป็นระเบียบเฉพาะ เช่น ระเบียบ
การเงิน/พสัด ุ  ท่ีก าหนด “หนา้ท่ี” ไว้



  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

   “ แบบแผน” คือขนบธรรมเนียมท่ีก าหนดไว ้

หรอื เคยประพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมา

             1. เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการทัว่ไป

          2. ก าหนดหนา้ท่ีทัว่ไปท่ีทกุคนตอ้งปฏิบติัตาม 

          3. ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร

  ระเบียบลงช่ือมาปฏิบติัราชการ/เวลาท างาน

   ระเบียบการลาหยดุราชการ

  การสวมหมวกกนัน็อก/คาดเข็มขดันิรภยั

  ระเบียบการแต่งกาย/ระเบียบบา้นพกั 



   (๓) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้

เกิดผลดีหรอืความกา้วหนา้แก่

ราชการดว้ยความตัง้ใจอตุสาหะ 

เอาใจใส ่และรกัษาประโยชนข์อง

ทางราชการ



  (๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง       
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ          
ของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น  และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม



(๕) ตอ้งอทิุศเวลาของตนใหแ้กร่าชการ    

        จะละท้ิงหรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการมิได้

   ค าวา่ “ตอ้งอุทศิเวลาของตน
ให้แกร่าชการ”  หมายถงึ  ตอ้ง
อุทศิหรอืสละเวลาทัง้หมดเพือ่ปฏบิตัิ
ราชการตามทีร่าชการตอ้งการ 
รวมทัง้เวลานอกเหนือจากเวลาปฏบิตัิ
ราชการตามปกตใินกรณีทางราชการ
มงีานเรง่ดว่นทีจ่ าเป็น จะตอ้ง ให้
ราชการปฏบิตันิอกเวลา



    “ละทิง้หน้าทีร่าชการ” หมายถงึไมอ่ยู่
ปฏบิตัริาชการตามหน้าทีซ่ึง่ไดแ้กก่ารไม่
มายงัสถานทีร่าชการเพือ่ปฏบิตัติามหน้าที่
หรอืเพือ่ให้ผู้บงัคบับญัชามอบหมายงานให้
ปฏบิตั ิ รวมทัง้การมายงัสถานทีร่าชการ
แลว้ไมอ่ยูป่ฏบิตังิานละทิง้ไปไมอ่ยูใ่น    
สถานทีท่ีค่วรอยู่

  “ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ” หมายถงึ มาอยูใ่น
สถานทีร่าชการแตไ่มส่นใจไปธุระ ไม่
ปฏบิตัริาชการตามหน้าที ่ ปลอ่ยให้งานคัง่
ค้าง



(๖) ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ

 ค าวา่ “ความลบั”  หมายถงึ เร ือ่งราว            
ทีไ่มพ่งึเปิดเผย

 ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544  ก าหนดช ัน้
ความลบั ของทางราชการไวเ้ป็น 3 ช ัน้ 
คอื  ลบัทีส่ดุ ลบัมาก และลบั 



    (๗) ตอ้งสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษาความ

สามคัคี และตอ้งช่วยเหลือกนัในการ

ปฏิบติัราชการ ระหว่างขา้ราชการ

ดว้ยกนั และผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ



พฤติกรรมที่ไม่สุภาพเรียบร้อย

 ๑. แสดงออกดว้ย กิริยา ท่าทาง

 ๒. แสดงออกดว้ย ค าพดู

 ๓. แสดงออกดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

 ๔. แสดงออกดว้ย ลายลกัษณอ์กัษร

 



(๘) ตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก    

ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้าร

สงเคราะหแ์กป่ระชาชนผ ูติ้ดต่อ

ราชการเกี่ยวกบัหนา้ท่ีของตน



(๙) ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและใน

การปฏิบติัการอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประชาชน 

กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทาง

ราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมืองของ

ขา้ราชการดว้ย (๑๐) ตอ้งรกัษาช่ือเสียง 

ของตน และรกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง

หนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้สื่อมเสีย



ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี          
ว่าด้วยมารยาท          
ทางการเมืองของ
ข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

 ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แสดงออก
โดยตรง หรือโดยปริยายที่จะเป็นการ
ช่วยเหลอืส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับ
เลอืกตั้ง และในทางกลบักนัไม่กดีกนัต าหนิ   
ติเตียน ทบัถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลอืกตั้ง



(๑๐) ตอ้งรกัษาช่ือเสียงของตน 

และรกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง

หนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้สื่อมเสีย

(๑๑) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนด

ในกฎ ก.พ.



การกระท าประพฤตเิส ือ่มเสยี

    ๑. ท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและ 
เกยีรติศักดิ์ของตน

   ๒. สังคมรู้สึกรังเกยีจหรือรับไม่ได้

   ๓. กระท าโดยเจตนา



ตวัอยา่งการประพฤติเสื่อมเสีย

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                     

   ๒. เสพของมึนเมาจนครองสติไมไ่ด้

   ๓. กระท าอนาจาร

   ๔. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว

   ๕. กระท าความผิดอาญา

   



        มาตรา ๘๓

    ขา้ราชการพลเรอืน

สามญั ตอ้งไม่กระท าการ

อนัเป็นขอ้หา้มดงัต่อไปน้ี

  



(๑) ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผ ูบ้งัคบับญัชา 

การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควร

ตอ้งแจง้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จดว้ย

  - มีการรายงาน อาจดว้ยวาจา/หนงัสือ/วิธีอ่ืน

ใด จะเป็นการรายงานเพ่ือพิจารณาวินิจฉยั หรอื

จะขออนญุาตหรอืขออนมุติั หรอื เพ่ือทราบ

- รายงานเป็นเท็จ คือ  ไม่เป็นความจรงิ/ 

บางสว่น ไมเ่ป็นความจรงิ/ปกปิดขอ้ความท่ีควร

ตอ้งบอก 

- รายงานต่อผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย



ผ ูบ้งัคบับญัชาท่ีกฎหมายบญัญติัไว้

    พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534

- มาตรา 21 (กรณี  ปลดักระทรวงฯ)

   - มาตรา 32 (กรณี อธิบดี/รองอธิบดี)

- มาตรา 33 วรรคสอง (กรณี ผอ.กอง/ส านกั/หน.สว่น

        ราชการของ สป./กรม )

- มาตรา 54  (กรณี ผวจ.) 

- มาตรา 55  และมาตรา 60(2)  ( กรณี นพ.สสจ.) 

       - มาตรา 62 (กรณี นอ.)

- มาตรา 63  และมาตรา 66 (2) (กรณี  สสอ.)



ผ ูบ้งัคบับญัชาท่ีไดร้บัมอบหมายฯ

พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551  

                        มาตรา 49

ค าสัง่ สป.ท่ี 3444/2556 ลว. พ.ย.2556

    มอบหมายใหเ้ป็น ผบ.ขา้ราชการ/พร/พกส.  

    ลกูจา้ง ในฐานะผ ูอ้ านวยการกอง

               - ผอ.วิทยาลยั สงักดั สบช.

               - ผอ.รพช/รพท/รพศ.ของ สป. 



(๒) ตอ้งไม่ปฏิบติัราชการอนัเป็นการ

กระท าการขา้มผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่

ผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผ ูส้ ัง่ใหก้ระท า

หรอืหรอืไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษชัว่ครัง้คราว

• ต้องเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
      การที่ข้าราชการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความ              
   เป็นธรรม ไม่ใช่การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ
• เป็นการกระท าทีข้่ามผู้บังคบับัญชาตามกฎหมาย
   เหนือตนตั้งแต่ล าดบัหน่ึง ขึน้ไป



(๓) ตอ้งไมอ่าศยัหรอืยอมใหผ้ ูอ่ื้นอาศยั

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนหาประโยชน์

ใหแ้กต่นเองหรือผ ูอ่ื้น

•ประโยชน ์คือ อาจเป็น

ทรพัยส์ินเงินทองหรอืการอ่ืน

ใด เช่น สิทธิบางอยา่ง/

บรกิารพิเศษ

• การหาประโยชน ์กบัอ านาจ

หนา้ท่ีตอ้งมีสว่นสมัพนัธก์นั 



(๔) ตอ้งไม่ประมาทเลินเลอ่ในหนา้ท่ีราชการ

1. ความหมายทัว่ไป คือ การกระท าท่ีไม่รอบคอบ 

ขาดความระมดัระวงั หรอืกระท าไปโดย

พลัง้เผลอ หลงลืม  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

2. ความหมายทางกฎหมายอาญา กระท าโดย

ประมาท   ไดแ้ก ่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา

แต่กระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัซ่ึง

บคุคลในภาวะเช่นนัน้จกัตอ้งมีตามวิสยัและ

พฤติการณ ์และผ ูก้ระท าอาจใชค้วามระมดัระวงั

เช่นว่านัน้ได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่



(๕) ตอ้งไม่กระท าการหรอืยอมใหผ้ ูอ่ื้น

กระท าการหาผลประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้สียความ

เท่ียงธรรมหรอืเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของ

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน

• หาผลประโยชนโ์ดยท าดว้ยตนเอง หรอืยอมใหผ้ ูอ่ื้นกระท า 
• อนัอาจท าใหเ้สียความเท่ียงธรรม นัน้ จะตอ้งพิจารณา

จากอ านาจหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการผ ูน้ัน้

• เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  หมายถึง 
ฐานะท่ีไดร้บัการสรรเสรญิตามต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 



(๖) ตอ้งไมเ่ป็นกรรมการผ ูจ้ดัการ หรอื

ผ ูจ้ดัการ หรอืด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ

งานคลา้ยคลึงกนันัน้ในหา้งห ุน้สว่นหรอืบรษิทั

• ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เช่น กรรมการ
ผ ูอ้ านวยการ หรือผ ูอ้ านวยการ

• การเป็นผ ูถื้อห ุน้ในบรษิทั หรือ เป็นผ ูมี้ห ุน้สว่นในหา้ง

   ห ุน้สว่น โดยมิไดเ้ขา้ไปจดัการงานในบริษทัหรือ

   หา้งห ุน้สว่น  ไม่เป็นการตอ้งหา้มตามมาตราน้ี



“กลัน่แกลง้” คือ หาความไม่ดีใสใ่ห ้แกลง้ใสค่วาม

“กดข่ี”  คือ  การขม่ใหอ้ย ูใ่นอ านาจ

“ขม่เหง” คือ ใชก้ าลงัรงัแก แกลง้ท าความ

                    เดือดรอ้นใหผ้ ูอ่ื้น

    การกดข่ี หรอืขม่เหงกนัในการปฏิบติัราชการ

(๗) ตอ้งไม่กระท าการอยา่งใดท่ีเป็นการ             

ลัน่แกลง้ กดข่ี หรอืข่มเหงกนัในการปฏิบติัราชการ



(๘) ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการลว่งละเมิด

หรอืคกุคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.

       ลว่งละเมิดทางเพศ   คือ ลว่งเกิน, ฝ่าฝืนจารตี

           ประเพณี, ฝ่าฝืนกฎหมาย  เช่น

           การท าอนาจาร, ขม่ขืนกระท าช าเรา 

   คกุคามทางเพศ คือ   ท าใหห้วาดกลวั,

           แสดงอ านาจดว้ยกิรยิา หรอืวาจา                 

           ใหห้วาดกลวั 

     กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการกระท าการอนัเป็นการลว่ง
ละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ พ.ศ.2553



 

องคป์ระกอบการละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ 

    1. กระท าการ ต่อขา้ราชการ/ผ ูร้ว่มปฏิบติั
ราชการ 

    2. เกิดข้ึนในหรอืนอกสถานท่ีราชการ

    3. ผ ูถ้กูกระท ามิไดย้นิยอม/เดือดรอ้นร าคาญ 

                   โดยกระท าการ ดงัต่อไปน้ี

    1. ดว้ยการสมัผสัทางกายท่ีมีไปในทางเพศ เช่น จบู

        โอบกอด จบัอวยัวะสว่นใดสว่นหน่ึง เป็นตน้

    2. ดว้ยวาจาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น วิพากษวิ์จารย์

        รา่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย เป็นตน้



  ๓. ดว้ยอากปักิรยิาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น การ               
ใชส้ายตาลวนลาม การท าสญัญาณ หรอื  

สญัลกัษณใ์ดๆ เป็นตน้

  ๔. แสดงหรือส่ือสารดว้ยวิธีการใด ท่ีสอ่ไปใน ทางเพศ  

เช่น แสดงรปูลามกอนาจาร สง่จดหมาย ขอ้ความ 

หรือ การสื่อสารรปูแบบอ่ืน เป็นตน้

  ๕. แสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอ่ไปในทางเพศ ซ่ึง

ผ ูถ้กูกระท าไมพึ่งประสงคห์รือเดือดรอ้นร าคาญ



(๙) ตอ้งไม่ดหูม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ หรอืขม่เหง

     ประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการ

   “ดหูม่ิน” หมายถึง สบประมาท ดถูกูว่าไม่ดี

    “เหยียดหยาม” หมายถึง ดหูม่ิน ดถูกูหรอื  

     รงัเกียจโดยเหยียดใหต้ ่าลง เช่น เหยียดหยาม

      คนลงเป็นสตัว์

“กดข่ี”  หมายถึง ขม่ใหอ้ย ูใ่นอ านาจของตน             

     ใชอ้ านาจบงัคบัเอา แสดงอ านาจเอา

    “ขม่เหง” หมายถึง ใชก้ าลงัรงัแก

(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.



         มาตรา ๘๕

การกระท าผิดวินยัในลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี เป็นความผิดวินยั

อยา่งรา้ยแรง

  



(๑) ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยมิชอบเพ่ือ ใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงแกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด หรอื

ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยทจุรติ

  ประมวลกฎหมายอาญา  “โดยทจุริต”

หมายถึง  เพ่ือ แสวงหาประโยชนท่ี์มิควร
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเอง 
หรอืผ ูอ่ื้น



อ านาจ/หน้าที่ราชการ..เกดิจาก
1. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น

      นายแพทย/์พยาบาล/

 2. กฎหมายก าหนดไว้ เช่น  พ.ร.บ.ยา/

     พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน

 3. มีค าสัง่/มีการมอบหมายโดย

ผ ูบ้งัคบับญัชา เช่น คณะกรรมการตรวจ

รบัพสัด ุ

 4. พฤตินยัปฏิบติั



 ค าว่า “มิชอบ” หมายความว่า ไมเ่ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสัง่ของ

ผ ูบ้งัคบับญัชา มติคณะรฐัมนตรี  ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ หรอืตามท านองคลองธรรม คือไม่

เป็นไปตามทางท่ีถกูท่ีควร

  ค าว่า “การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ” 

หมายความถึง            การเรียกค่าตอบแทนโดยมิ

ชอบในการปฏิบติัหรอืเพ่ือจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ แม้

เน้ือหาการปฏิบติัหนา้ท่ีจะเป็นไปโดยถกูตอ้ง

 ค าว่า “ประโยชนท่ี์มิควรได”้ หมายถึง ประโยชนท่ี์ไม่มี

สิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั
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-  การลงโทษผ ูก้ระท าผิดวินยัฐานทจุรติ

  ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ

 - การน าเงินท่ีทจุรติไปแลว้มาคืนมีเหต ุ         

อนัควรปรานีอ่ืนใด ไม่เป็นเหต ุ

   ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ



      ค าว่า “เพ่ือ”  ใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงแกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด

      หมายถึง ผ ูก้ระท ามีเจตนาใหเ้กิดความ

เสียหายอยา่งรา้ยแรง แมผ้ลของการกระท า

จะยงัมิไดเ้กิดข้ึน เช่น พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบติัการ ก าลงัน ายาพิษจะไปฉีดใหผ้ ูป่้วย

ซ่ึงโกรธเคืองกนั แต่ยงัไม่ทนัได ้   ฉีดถกูจบั

ไดเ้สียกอ่น ถือว่า เพ่ือใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงแลว้



  การละท้ิงหนา้ท่ีราชการไมจ่ ากดัเวลามากนอ้ย

  โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร นัน้ พิจารณาจาก

พฤติการณ ์สาเหต ุและเหตผุลความจ าเป็น           

ถึงขนาดท่ีจะตอ้งละท้ิงหนา้ท่ีราชการ

  เกิดความเสียหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรง

   และเป็นผลโดยตรงจากการละท้ิงหนา้ท่ีราชการนัน้

(๒) ละท้ิง หรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการ โดย            

ไมมี่เหตผุลอนัสมควร  เป็นเหตใุหเ้สียหาย             

แกร่าชการอยา่งรา้ยแรง



(๓) ละท้ิงหนา้ท่ี หรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีในคราวเดียวกนั

     เป็น เวลาเกินสิบหา้วนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร หรอื

     โดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถึงความจงใจไมป่ฏิบติัตาม

     ระเบียบของทางราชการ

•     การละท้ิงหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองโดยไม่ไดม้า

หรือไมไ่ดอ้ย ูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการเลยเป็นเวลาเกิน 

15 วนั คือตัง้แต่ 15 วนัครึ่ง ข้ึนไป

•     การนบัวนัละท้ิงหนา้ท่ีราชการในกรณีท่ีมีนหยดุ

ราชการอย ูใ่นช่วงกลางของเวลา ตอ้งนบั

วนัหยดุราชการนัน้เป็นวนัละท้ิงหนา้ท่ีติดต่อในคราว

เดียวกนัดว้ย



     องค์ประกอบของการประพฤตชิ ัว่อย่างร้ายแรง 

  ๑. ท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและ เกยีรติศักดิ์ของตน

   ๒. สังคมรู้สึกรังเกยีจหรือรับไม่ได้

   ๓. กระท าโดยเจตนาช่ัว

 (๔) กระท าการอนัไดช่ื้อว่า

เป็นผ ูป้ระพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง



   การกระท าอ่ืนใดท่ีไดช่ื้อว่าเป็นผ ูป้ระพฤติชัว่

อยา่งรา้ยแรง  จะตอ้งพิจารณา  ถึงเกียรติของ

ขา้ราชการผ ูน้ัน้ และความร ูส้ึกของสงัคม

ท่ีมีต่อการกระท าของผ ูน้ัน้ ประกอบกบัเจตนา ใน

การกระท า โดยค านึงถึงพฤติการณข์องผ ูน้ัน้            

ว่าไดก้ระท าการอนัท าใหร้าชการไดร้บัความ

เสียหายต่อภาพพจนช่ื์อเสียงหรือไม่
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   การท่ีข้าราชการมีพฤติการณ์และการกระท า
อนัเช่ือได้ว่าเป็นชู้กบัภรรยาของผูอ่ื้น ถือว่า
กระท าการอนัได้ช่ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่อย่าง
ร้ายแรง  การสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการดงักล่าว
ออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดลุพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว



ตวัอยา่งการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                     

   ๒. เสพของมึนเมาจนไมส่ามารถครองสติได้

   ๓. หมกม ุน่ในการพนนั

   ๔. กระท าอนาจาร

   ๕. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว

   ๖. กระท าความผิดอาญา

   ๗. ปลอมลายมือช่ือไปหาประโยชน ์

   ๘. เบิกเงินเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน/์สวสัดิการ เท็จ

   ๙. เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ

 ๑๐. เรยีกรบัเงินในการสอบและคดัเลือกเขา้ท างาน



 ค าว่า “ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง 
ประชาชาชนผู้ติดต่อราชการ” มีความหมาย
เช่นเดียวกับมาตรา 83(9) 

 ค าว่า “ท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ” 

  คือ มีเจตนากระท าต่อร่างกายของผู้นั้น

(๕) ดหูม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ ขม่เหง หรอื

ท ารา้ยประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการอยา่งรา้ยแรง



(๖) กระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคกุหรอื

โทษท่ีหนกักว่าโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้

จ าคกุหรอืใหร้บัโทษท่ีหนกักว่าโทษจ าคกุ เวน้แต่ เป็น

โทษส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรอื

ความผิดลหโุทษ

          เช่น
 1. ฆ่าผู้อื่น
 2. ค้ายาเสพติด

 3. ทุจริตเงินราชการ 

                                     องคป์ระกอบ
          1. กระท าความผิดทางอาญา
          2. รับโทษจ าคุกจริงๆ หรือประหารชีวิต
          3. ค าพิพากษาถึงที่สุด
            “ยกเว้น โทษที่กระท าผิดโดยประมาทป
              หรือลหุโทษ



(๗) ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการใด  

อนัเป็นการไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๘๒ หรอืฝ่า

ฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ อนัเป็นเหตใุห้

เสียหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรง

(๘) ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการ

ใดๆ อนัเป็นการไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๘๐ 

วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืน          

ขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. 

ก าหนดใหเ้ป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง
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