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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง “มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้”

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ครั้งที่จัด
จัดเมื่อ
สถานที่
วิทยากรเสวนา
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปประเด็นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดูวีดีโอย้อนหลัง

มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้
ครั้งที่ 6 ของ CoPs ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายมานนท์ วงค์มงคุณ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักมาตรฐานวินัย สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
จานวน 2,949 คน จาแนกเป็น ส่วนกลาง 80 คน ส่วนภูมิภาค 2,869 คน
ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 เช่ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ข้ อ ห้ า ม การละเว้นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
จุ ด มุ่ง หมายและขอบเขตของวินั ย ประเภทของวินั ย ทั้ง ความผิ ดไม่ ร้า ยแรงและ
ความผิดร้ายแรง วินัยต่อตนเอง วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน วินัยต่อประชาชน วินัยต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อประเทศชาติ มาตรฐานโทษ
ทางวินัยทั้ง 5 สถาน ตลอดจนอายุความของวินัย เป็นต้น ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมาย
ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นโดยตรง ทั้ ง นี้
วิ ท ยากรยั ง ได้ อ ธิ บ ายถึงความหมาย ความแตกต่างของมาตราที่สาคัญพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของมาตรฐานวินัย
ที่ข้าราชการพลเรือนต้องรู้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
วีดีโอ
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ข้ า ราชการต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย โดยกระท าการหรื อ ไม่ ก ระท าการตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวดนี้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ นอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว
ต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ด้วย
 ดังนั้น จากมาตรา 80 จะเห็นว่า ผู้ที่จะต้องรักษาระเบียบวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ. 2551 ก็ คื อ ข้ า ราชการ รวมถึ ง ข้ า ราชการในกระทรวงการต่ า งประเทศ ซึ่ ง ข้ า ราชการใน
ต่างประเทศจะต้องรักษาระเบียบวินัยเข้มงวดกว่าข้าราชการทั่วไป จึงมีการกาหนดข้อพิเศษขึ้นมาใน กฎ ก.พ.
เพิ่มเติม (ถ้ามีผู้ร้องเรียนข้าราชการในช่วงที่ยังมิได้รับราชการจะไม่สามารถดาเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้)

ต้องปฏิบัติ จะระบุไว้ใน มาตรา 81 และ มาตรา 82
ข้อห้าม จะระบุไว้ในมาตรา 83
ถ้ากระทาผิดวินัยจะได้รับโทษทางวินัย 5 สถาน
 ภาคทัณฑ์
 ตัดเงินเดือน
ไม่ร้ายแรง
 ลดเงินเดือน
 ปลดออก
ร้ายแรง
 ไล่ออก
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วินัยจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
ลักษณะที่หนึ่ง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเราสามารถควบคุมตนเองได้ ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบ
แบบแผน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ลักษณะที่สอง แบบแผนความประพฤติหรือข้อปฏิบัติ เป็นลักษณะของการกาหนดเป็นข้อบังคับ เป็ น ระเบี ย บ
แบบแผน

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่า พฤติกรรมการกระทาของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ โดยให้ดูว่ากระทบต่อ จุดมุ่งหมายหรือขอบเขตของวินัย
หรือไม่ ถ้าหากพฤติกรรมกระทบต่อจุดมุ่งหมายหรือขอบเขตของวินัยก็ถือว่า เป็นความผิดทางวินัยได้ ประกอบด้วย
 เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ ถ้ า หากพฤติ ก รรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
 เพื่ อ ความเจริ ญ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของประเทศชาติ ถ้ า หากประเทศชาติ ไ ม่ ส งบเรี ย บร้ อ ย
ข้าราชการมีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน หรือไม่ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ
 เพื่อความผาสุกของประชาชน การให้บริการเกี่ยวกับประชาชน ถ้าการให้บริการหรือการปฏิบัติ
หน้าที่มีผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนไม่มีความสุข
 เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีขององค์การ ถ้าพฤติกรรมที่กระทาไปแล้วอาจจะไม่กระทบกับงานแต่
กระทบต่อภาพพจน์ชื่อเสียงขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมส่วนตัว
 วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
 วินัยต่อตนเอง
 วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
 วินัยต่อประชาชน
 วินัยต่อผู้ร่วมงาน
 วินัยต่อชาติ

 หน้าที่ราชการ พิจารณาจาก
 กฎหมายหรือระเบียบ โดยดูจากกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเอง
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 มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จะกาหนดไว้ในมาตรา 48 ให้ ก.พ. จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดย
จาแนกตาแหน่งเป็ น ประเภท และสายงานตามลั กษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงาน
เดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงาน ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ระบุชื่อตาแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไว้ด้วย
 คาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา บางครั้งเราไม่มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หน้าที่นั้นเกิดจากการสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา เช่น ดารงตาแหน่งธุรการแต่ ได้ไปทางานในตาแหน่ง
การเงินการบัญชี เป็นต้น
 พฤตินัย เกิดจากการที่ยอมรับหรืออาสา ไปดาเนินการในเรื่องนั้นๆ จนทาให้บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลอื่นเข้าใจว่า เรามีหน้าที่ในตรงจุดนั้น

ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

มาตรา 82 (1)
ซื่อสัตย์
ปฏิบัติ
ตรงไปตรงมา

ไม่คดโกง

สุจริต

เที่ยงธรรม

ปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางที่ดี
ที่ชอบตามทานองคลองธรรม

ปฏิบัติโดย
ไม่ลาเอียง

ไม่หลอกลวง

ต้องปฏิบั ติห น้าที่ร าชการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐ มนตรี
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
มาตรานี้เป็นมาตราที่มีผกู้ ระทาผิดมากที่สุด เป็นอันดับที่หนึ่ง จากผลการวิจัยของสานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล (สวพ.) ของสานักงาน ก.พ. โดยมีการกระทาความผิดวินัย ทั้งความผิดไม่ร้ายแรงและความผิด
ร้ ายแรง แต่ส่ ว นใหญ่จ ะเป็ น วินั ย ความผิ ด ไม่ร้ายแรง เนื่องจากในการปฏิบัติห น้าที่จะมีกฎหมาย คาสั่ ง ของ
หน่วยงานนั้นๆ กาหนดไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงเป็นการ
ผิดวินัย โดยความผิดฐานนี้แม้ไม่เกิดความเสียหายหรือแม้แต่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการก็ถือว่าเป็นความผิด
ทางวินัย
เช่น ระเบียบพัสดุที่มีปัญหาทุกหน่วยงาน ผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรือกรรมการต่างๆ จะต้องศึกษาให้ดี
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุนั้น ถ้าเราดาเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุนั้น จะเป็นความผิดทางวินัยทันที ตัวอย่าง
กรณีเช่น เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และเราไม่ไปดูสินค้า วันหนึ่งสินค้า เกิดมีปัญหาภายหลังไม่สามารถจัดส่ง
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สินค้าได้ หรือกรณีการรีบเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะใกล้สิ้นปีงบประมาณ และได้ ลงนามตรวจรับพัสดุไปก่อน
จึงเกิดปัญหาขึ้น ดังนั้นผู้รับผิดชอบคือกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุและผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ
มาตรานี้เป็นมาตราที่มีผู้กระทาผิดมากที่สุด เป็นอันดับที่สอง เช่น มีการแก้งานหลายครั้ง ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ราชการ ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบเอกสารและเกิดความผิดพลาด เป็นต้น และมาตรานี้สาคัญที่สุดมักจะคู่กันกับ
มาตรา 82 (2) เพราะในบางครั้งพฤติกรรมเดียวสามารถผิดวินัยในหลายฐานได้

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
มาตรานี้เป็นมาตราที่สาคัญและร้ายแรงสาหรับข้าราชการ โดยมาตรานี้แบ่งเป็น 2 ฐานความผิด คือ
 การปฏิบั ติห รื อละเว้น การปฏิบัติห น้าที่ราชการโดยมิช อบเพื่อให้ เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้ ห นึ่ งผู้ ใด กล่ าวคือ การปฏิบั ติห น้ า ที่ห รือละเว้นการปฏิ บัติห น้าที่แ ละเกิดความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงกั บ
ทางราชการ แต่ปัจจุบันยังไม่พบว่า มีข้าราชการกระทาผิดวินัยฐานดังกล่าวนี้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
มีหน้าที่ในการตรวจปล่อยสินค้า แต่ปรากฏว่า บริษัทมีการจัดส่งสินค้าประเภทพวกอาหารสด ซึ่งเน่าเสียได้ง่าย
แต่เจ้ าหน้ าที่ในการตรวจปล่ อยสิ น ค้า มีปัญหากับบริษัทนาส่ งสิ นค้า จึงมีการกลั่ นแกล้งกักสินค้าไว้ เกินเวลา
อันสมควร แต่พอปล่อยสินค้าออกมากลายเป็นสินค้า เน่าเสียเพราะเป็นประเภทสินค้าอาหารสด บริษัทนาส่งสินค้า
ได้รับความเสียหาย ก็สามารถร้องเรียนดาเนินการทางวินัยในฐานนี้ได้ เป็นต้น
 ความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ใช่เฉพาะตัวเงิน รวมไปถึงระบบ ภาพพจน์ชื่อเสียง สามารถเป็น
ความเสียหายอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน
 ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มีองค์ประกอบคือ
 มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ กล่าวคือ ไม่ทาตามคาสั่ง ตามระเบียบ ตามทานอง
คลองธรรม
 เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ กล่าวคือ ตนเองไม่ได้ประโยชน์แต่ผู้อื่นได้ประโยชน์
ที่มิควรได้ตามกฎหมาย ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ ไม่ใช่เฉพาะจานวนเงิน อาจจะเป็นการบริการพิเศษ หรือทรัพย์สิน
อย่างอื่นที่มิใช่เงินรวมอยู่ด้วย
 เจตนาทุจริต (เถยจิต) กล่าวคือ เถยจิต มีจิตคิดชั่วร้าย มีจิตคิดเป็นโจร
 มีมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2536 กาหนดไว้ว่า “การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควร
ปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ” 
ตัวอย่างความผิดมาตรา 85 (1) เช่น การใช้รถราชการ มีข้าราชการรายหนึ่งเป็น ระดับหัวหน้าส่วน
ราชการประจาจังหวัด ใช้รถราชการรับส่งตนเองจากบ้านพักไปที่ทางานที่อยู่ต่างจังหวัด ทุกวัน โดยเบิกจากเงิน

๖

ราชการและอนุมัติค่าน้ามันด้วยตนเองทั้งหมด ทางหน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการทางวินัย ลงโทษทางวินัย ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ สุดท้ายข้าราชการผู้นั้นโดนลงโทษจากลดเงินเดือน
เป็นไล่ออกจากราชการ เป็นต้น
ไม่มีการกาหนดจานวนเงินไว้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส่วนราชการนั้น

ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
มาตรานี้ข้าราชการมักจะกระทาผิดวินัยโดยไม่รู้ตัว เช่น การนารถราชการไปใช้ส่ว นตัว การนาของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว การนาน้าของราชการไปล้างรถ การขายสินค้าในสถานที่ราชการ เป็นต้น

ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์ อันอาจทาให้เ สี ย ความเที่ ย งธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มาตรานี้เป็นความผิดฐานหนึ่งที่แม้ผลยังไม่เกิดก็เป็นความผิดทางวินัยแล้ว เพราะ กฎหมายระบุ ว่า
อาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น เจ้าหน้าที่ที่ดินอาเภอ
ท่านหนึ่ง ให้บริษัทเอกชนจัดสรรขายที่ดินใช้ชื่อของตนเองขึ้นป้ายเป็นกรรมการจัดสรรที่ดินโดยที่ตนเองไม่ได้
ประโยชน์ เพี ย งแต่รู้ จั ก กัน เท่ านั้ น แต่ถ้ าประชาชนมองว่า เจ้ าหน้า ที่ที่ ดินอ าเภอเป็ นหนึ่ง ในกรรมการนั้น ด้ว ย
ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ หรืออาจทาให้บุคคลภายนอกมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินอาเภอท่านนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง
บริษัทจัดสรรที่ดิน เป็นต้น
เกียรติศักดิ์ = ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ
ฐานะที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากประชาชน
ซึ่งได้รับการยกย่องที่แตกต่างกันตามตาแหน่ง ตามหน้าที่

ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เช่น
 เจ้าหน้าที่ที่ดินเบิกโฉนดที่ดินและทาโฉนดที่ดินหาย จึงลงโทษตัดเงินเดือน
 นารถราชการไปใช้ประโยชน์ ของทางราชการและเมื่อปฏิบัติราชการเสร็จแล้ว แวะนารถราชการไป
จอดที่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารโดยลืมทิ้งกุญแจไว้ในรถ หลังจากนั้นรถราชการถูกขโมยไป และที่สาคัญมี
คอมพิว เตอร์ โ น้ ตบุ๊ คและมีอุป กรณ์รั งวัดหายไปด้ว ย ซึ่ง มี มูล ค่า มาก แต่ ผ ลปรากฏว่า พอถูกตั้งกรรมการสอบ
ข้าราชการรายดังกล่าวยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับทางราชการ ซึ่งเดิมเป็นวินัยอย่างร้ายแรงจึงกลายเป็น
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งมาตรานี้เป็นมาตราเดียวเท่านั้นที่สามารถเยียวยาได้โดยเปลี่ยนจากวินัยร้ายแรงเป็น
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้

๗

ดังนั้น มาตราดังกล่าวเกิดจากการขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ เผลอ หลงลืม ไม่เจตนา แต่ปราศจาก
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ฯลฯ

ต้องรั กษาความลั บ ของทางราชการ กล่ าวคือ ความลั บนี้ไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเอง
แต่เป็นความลับของทางราชการและได้ล่วงรู้มา และเรานาความลับนั้นไปเปิดเผย ก็เป็นความผิดวินัยฐานนี้ได้ เช่น
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งการสอบสวนทางวินัยเป็นความลับของราชการ ปรากฏว่า เรื่องนั้น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นาหนังสือร้องเรียนไปให้ผู้ถูกร้องทราบ ปรากฏว่า ผู้ถูกร้องฟ้องกลับ ผู้ร้องจึงยื่น
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ว่ า น าความลั บ ของทางราชการไปเปิ ด เผย ซึ่ ง ท าให้ จ ากเป็ น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกลายเป็นผู้กระทาผิดวินัยฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ
การเปิ ดเผยความลั บ ของทางราชการ ถ้าเหตุการณ์นั้นก่อให้ เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง จะเป็ น
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ความลับจะประกอบไปด้วย ลับที่สุด ลับมาก และลับ

ต้องไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท กล่าวคือ ห้ามเฉพาะกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการที่มีหน้าที่ในการลงนามอนุมัติ ผูกพัน
ผูกมัดกับบริษัทที่มีอานาจในการจัดการบริษัท แต่ไม่รวมไปถึงกรรมการหรือหุ้นส่วน

ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
มาตรานี้ควรระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น ช่วงเลือกตั้งข้าราชการมีญาติที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ส.ส.) จะช่วยญาติในการหาเสียง ซึ่งไม่สามารถทาได้ เนื่องจากคนในหมู่บ้านทราบว่าตนเองนั้นเป็นข้าราชการ
ดังนั้นการปฏิบัติราชการจะต้องมีความเป็นกลาง จะสนับสนุนหรือแนะนาให้เลือกพรรคไม่ได้ จะต้องไม่ดารง
ตาแหน่งในพรรคการเมือง แต่สามารถเป็นสมาชิกพรรคได้ ไม่ใช้สถานที่ราชการในการจัดกิจกรรมทางการเมือง
ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่ง ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทาของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน ไม่แต่งเครื่องแบบของ
ข้าราชการไปร่วมพรรคการเมือง ข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมพรรคได้แต่ห้ามแสดงตนว่าเป็นข้าราชการ
เป็นต้น

การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในที่นี้จะกล่าวถึง
มาตรา 85 (7) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

๘

กล่ าวคือ ความผิ ดอย่างร้ ายแรง เป็นลั กษณะของการกระทาความผิ ดวินัย อันเป็นเหตุให้ เสี ยหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง

ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการ

ต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่ราชการตามที่ทางราชการต้องการ รวมถึง
เวลา นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการตามปกติด้วย
(เวลาราชการมี 24 ชั่วโมง) กล่าวคือ เมื่อผู้บังคับบัญชาให้มา
ปฏิบัติราชการช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดราชการก็ต้องมา

ละทิ้งหน้าที่
ราชการ

วาง ปล่อย สละ ละเสีย
ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ ได้แก่ การไม่มา หรือมาแล้ว ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างเช่น มาลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ออกไปที่อื่นไม่อยู่ปฏิบัติราชการ

ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ

ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ทางาน มาอยู่ในสถานที่ราชการ
แต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติงาน ปล่อยงานคั่งค้าง เช่น มาขายประกัน ขาย
สินค้า เดินตามเก็บค่าประกัน เป็นต้น
จ

มาตรา 82(5) พิจ ารณาจากข้อเท็จจริ ง เป็นเรื่องๆไป ดูว่าการละทิ้ง ทอดทิ้ง หรือไม่อุทิศเวลานั้น
มีสาเหตุอย่างไร มีความจาเป็นหรือไม่
- ไม่อุทิศเวลา
- ละทิ้ง
- ทอดทิ้ง

ไม่มีเหตุสมควร
(ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ส่วนตัวโดยดูจาก
พฤติการณ์เป็นเรื่องๆ)

วินัยไม่
ร้ายแรง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรา 82(5) อาจจะเป็นวินัยอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน ได้แก่
 ละทิ้ ง /ทอดทิ้ ง โดยไม่ มีเ หตุ ส มควร เป็น เหตุ ใ ห้ ร าชการเสี ย หายอย่ า งร้า ยแรง มาตรา 85 (2)
ตัวอย่างเช่น ข้าราชการได้รับมอบหมายให้อยู่เวรเฝ้าศาลากลางจังหวัด และไม่ได้อยู่บริเวณศาลากลางประมาณ

๙

30 นาที และเมื่อกลับมาศาลากลางจังหวัดถูกเผา บางกรณีเกิดจากหนีหนี้นอกระบบ หรือทาเรื่องขอย้ายแล้วไม่ได้
ย้ายจึงหนีหายไป
 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา
85 (3) ซึ่งมีข้าราชการมีความผิดวินัยฐานนี้เยอะมากเช่นเดียวกัน

 ต้องรั กษาชื่อเสี ยงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่ อมเสี ย
มาตรา 82 (10)
 การกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มาตรา 85 (4) โดยความผิดฐานนี้ขึ้นอยู่
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 แนวทางการพิจารณา “ประพฤติชั่ว”
 เสียเกียรติของตาแหน่งหน้าที่การงาน
 สังคมรังเกียจ
 กระทาโดยเจตนา
ตัว อย่ างเช่น ข้าราชการชายมีภรรยาน้อยหรือข้าราชการหญิงเป็นภรรยาน้อยเป็นความผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรงแต่ต้องดูพฤติการณ์ด้วยว่ากระทบต่อครอบครัวหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นวินัยอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน
ในทางตรงข้ามถ้าข้าราชการมีชู้จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจากผู้หญิงเป็นหลักสาคัญว่า ผู้หญิง
มีครอบครัวแล้วหรือไม่ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
กรณีทลี่ งโทษทางวินัยแล้วแต่ผู้ทาผิดวินัยก็ยังไม่ยอมเลิกรา ยังคงทาผิดซ้าและมีผู้ร้องเรียนอีก ให้ถือเป็น
ต่างกรรมต่างวาระจะโดนลงโทษทางวินัยไปเรื่อยๆ
 กระทาความผิด อาญาจนได้รั บโทษจาคุก หรือโทษที่ห นักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ด
ให้จาคุกหรือให้รับ โทษที่หนักกว่าโทษจาคุก มาตรา 85 (6) จะได้รับโทษทางวินัยคือ ปลดออก หรือไล่ออก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
 ต้องไม่รายงานเท็จ
 ต้องไม่กระทาการ
ข้ามผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
 มีคาสั่งผู้บังคับบัญชา
 เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
 สั่งในหน้าที่ราชการ

วินัยต่อ
ผู้บังคับบัญชา

 เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 เจตนา

๑๐

ยกเว้น
1. ถ้าเห็นว่าจะทาให้เสียหายแก่ราชการ
2. ไม่รักษาประโยชน์ของราชการ
 สามารถเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น
(ซึ่งการทาหนังสือนั้นถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากในภาคปฏิบัติ แต่ก็มีประโยชน์มากเพราะ
ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ข้าราชการผู้นั้นไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย
การรายงานเท็จ
มาตรา 83 (1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น
การรายงานเท็จด้วย กล่าวคือ
 มีการรายงาน
 เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
 เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 เจตนา
มาตรา 83 (2) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว กล่าวคือ
 เป็นการปฏิบัติราชการ
 เป็นการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
ยกเว้น
 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา
 ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
 การรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งแต่งตั้งเป็นการเฉพาะ
ไม่ต้ องเสนอสรุ ปรายงานตามลาดั บสายการบังคับบัญชา แต่ให้เ สนอรายงานตรงต่อผู้มีอานาจออกค าสั่ง
แต่งตั้ง เช่น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง 

มาตรา 82 (8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ตัวอย่างเช่น ประชาชนมาติดต่อราชการตั้งแต่ 8.30 น. จนถึง 11.30 น. ยังไม่ได้รับ
บริการ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแจ้งให้เข้ามาติดต่อราชการใหม่ในช่วง 13.00 น. แต่เจ้ าหน้าที่มาปฏิบัติราชการตอน
14.30 น. ประชาชนจึงได้เข้าร้องเรียน
มาตรา 83 (9) ต้ อ งไม่ ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม กดขี่ หรื อ ข่ ม เหงประชาชนผู้ ติ ด ต่ อ ราชการ ตั ว อย่ า งเช่ น
ไปว่ากล่าว พูดจาไม่สุภาพกับประชาชน

๑๑

มาตรา 85 (5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงหรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งกรณีตาม
มาตรานี้จะเป็นวินัยอย่างร้ายแรง

ยิ้มแย้มแจ่มใส
เต็มใจช่วยเหลือ

บริการที่
ประทับใจ

ไม่เบื่อคาถาม
ฟังความครบถ้วน
รีบด่วนบริการ
อ่อนหวานน่ารัก
ไม่สักแต่ทา
น้าคาไพเราะ
เหมาะสมสถานที่
ไม่มีนอกใน

ปากหมา
หน้ายักษ์

บริการที่
ยอดแย่

ตักตวง
ถ่วงเรื่อง
เชื่องช้า
ล้าสมัย
ไม่แน่ชัด
ปัดสวะ
ละเลย
เฉยชา

๑๒

มาตรา 82 (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ตัวอย่างความผิดเช่น การพูดจาไม่สุภาพ การทะเลาะวิวาทกัน
มาตรา 83 (7) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ตัวอย่าง
ความผิ ด เช่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ม อบหมายงานให้ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายงานให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากจนเกินไป
มาตรา 83 (8) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. มาตรานี้
เป็นบทบัญญัติใหม่ที่ระบุในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยการทาความผิดฐานนี้
ไม่จาเป็ นจะต้องผู้ช ายทากับผู้ หญิงเสมอไป อาจจะเป็นผู้ หญิงทากับผู้ ชายก็ได้ ตัว อย่างเช่น การที่กระทาแล้ ว
ผู้ถูกกระทาไม่ยินยอม ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ ได้แก่
 กระทาการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การโอบกอด การจูบ การจับอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่ง เป็นต้น
 กระทาการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น
 กระทาการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทาสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆ
เป็นต้น
 การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ
หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
 การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนราคาญ

มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตัวอย่างความผิดเช่น การโพสต์ facebook ในการต่อต้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ความผิดวินัยไม่มีอายุความ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการกระทาความผิดตอนดารงตาแหน่งระดั บปฏิบั ตกิ ารและ
ปัจจุบันดารงตาแหน่งอธิบดี สามารถนาพฤติกรรมการกระทาความผิดขณะที่ข้าราชการผู้นั้นเคยดารงตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการมาร้องเรียนได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้ออกจากราชการ สามารถดาเนินการทางวินัยและลงโทษ
ทางวินัยกับข้าราชการผู้นั้นได้ แต่มีข้อยกเว้น เนื่องจาก กฎหมายฉบับปัจจุบันได้บัญญัติว่า ถ้าหากออกจาก
ราชการไปแล้ว อาจจะถูกดาเนินการทางวินัยได้ ถ้ามีคนร้องเรียนว่า ในขณะรับราชการได้กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงแต่ต้องร้องเรียนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ออกจากราชการถึงจะสามารถดาเนินการทางวินัยได้
ซึ่งเมื่อจะลงโทษทางวินั ย โดยการปลดออกหรือไล่ ออก สามารถลงโทษทางวินัยย้อนหลั ง ได้ ไปถึงวันก่อ น
เกษียณอายุราชการ ก็คือ วันที่ 30 กันยายน แม้ออกจากราชการแล้ว
 การลงโทษต้องดาเนินกระบวนการตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย

๑๓

 ผู้ สั่ ง ลงโทษต้ องเป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชาที่มีอ านาจลงโทษได้ ปั จจุบั นผู้ มี อานาจในการดาเนินการทางวินั ย คื อ
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี
เป็นต้น และสามารถมอบอานาจให้กับรองหัวหน้าส่วนราชนั้นๆในการดาเนินการทางวินัยได้
 สภาพการเป็นข้าราชการ
 ขณะกระทาผิด
 ขณะลงโทษ
โดยหลักการแล้วจะดาเนินการทางวินัยได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นกระทาผิด ในขณะที่เป็นข้าราชการและจะลงโทษได้
ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีสภาพเป็นข้าราชการ

