
วินัยข้าราชการ 
 
 

ในการบริหารราชการของประเทศไทย ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลบริหารราชการ เป็นกลไกหลักส าคัญที่จะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่ประเทศชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการพลเรือนจะต้องท าตนให้เป็นที่เชื่ อถือศรัทธาของ
ประชาชน โดยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการ  ตั้งใจ
ปฏิบัติราชการด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปโดยเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หากข้าราชการพลเรือนไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี นอกจากจะท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการแล้ว ยังท าให้
ประชาชนขาดความเช่ือถือศรัทธาในรัฐบาล อันจะส่งผลกระทบน าความเสียหายมาสู่ระบบราชการ 
ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมด้วย วินัยข้าราชการพลเรือนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะต้องมีและ
ข้าราชการพลเรือนทุกคนจะต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ ย่อมถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษตามที่ก าหนด
ไว้ แต่เป้าหมายของวินัยข้าราชการพลเรือนมิได้อยู่ที่การลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว ควรมุ่งในด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีวินัยที่ดีด้วย    

ความหมายของ “วินัย” 
ค าว่า “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discipline เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน

อย่างหนึ่ง ซึ่งใช้ส าหรับคนในแต่ละหมู่แต่ละเหล่าผู้มีภารกิจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะต้องยึดถือ
ปฏิบัติ 

ลักษณะของวินัย อาจมองเห็นได้ในหลายแง่มุม เช่น  
มอง “วินัย” ในแง่รูปลักษณ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ 

“วินัย” ไว้ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่ง หมายถึง “ข้อปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการมองที่ปทัสถาน (Norm)   
ที่ก าหนดไว้ อีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง “การอยู่ในแบบแผน” ซึ่งเป็นการมองที่พฤติกรรม (Behavior) 
ของคน 

การมองวินัย ในแง่รูปลักษณ์นี้  ท าให้มองเห็นวิธีสร้างวินัยว่ามีอยู่ ๒ ทาง คือ สร้าง
ปทัสถาน (Norm) โดยก าหนดข้อปฏิบัติทางหนึ่ง และสร้างพฤติกรรม (Behavior) โดยสร้างปัจจัยที่
เสริมสร้างวินัยอีกทางหนึ่ง 

มอง “วินัย”ในแง่บทบาท การมองในแง่นี้ ท าให้มองเห็นว่าวินัยของคนต่างหมู่ต่างเหล่านี้
อาจไม่เหมือนกัน อาจแตกต่างกันตามบทบาทภารกิจของแต่ละหมู่เหล่า เช่น วินัยสงฆ์ก็อย่างหนึ่ง 
วินัยทหารก็อย่างหนึ่ง วินัยข้าราชการพลเรือนก็อย่างหนึ่ง วินัยข้าราชการครูก็อีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ 



 ๒ 

เป็นไปตามแบบ ของคนในหมู่เหล่านั้น ๆ ซึ่งการพิจารณาความผิดทางวินัยต้องพิจารณาตามแบบของ
คนแต่ละหมู่แต่ละเหล่า การก าหนดบทวินัยก็ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับแบบของคนแต่ละหมู่แต่ละเหล่า 

มองวินัยในแง่การใช้บังคับ เมื่อน า “วินัย”มาใช้บังคับกับคน จะมีค ากล่าวถึงพฤติกรรม
ของคนอยู่ ๒ อย่าง คือ “ผิดวินัย”หรือ “ไม่ผิดวินัย”อย่างหนึ่ง “มีวินัย”หรือ “ไม่มีวินัย”อีกอย่างหนึ่ง 
ถ้ากล่าวว่า “ผิดวินัย”หรือ “ไม่ผิดวินัย” ค าว่า “วินัย” จะหมายถึง “ข้อปฏิบัติ”หรือ “ข้อห้าม” ที่ก าหนด
ไว้เป็นปทัสถานแห่งความประพฤติส าหรับคนในหมู่เหล่านั้น คือ ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม
ทางวินัย 

ถ้ากล่าวว่า “มีวินัย” หรือ “ไม่มีวินัย” ค าว่า “วินัย” จะหมายถึง “ลักษณะเชิง
พฤติกรรม”ที่คนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ หรือไม่ฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยที่ก าหนดไว้
เป็นปทัสถานแห่งความประพฤติส าหรับคนในหมู่เหล่านั้น การมอง “วินัย”ในแง่การใช้บังคับนี้ จะมุ่งไปที่
การพิจารณาความชั่วความดีหรือความผิดความชอบของคน 

บทบัญญัติของวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ หมวดที่ ๖ เกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ได้ก าหนดลักษณะวินัยข้าราชการไว้ทั้งที่เป็น
ข้อปฏิบัติและข้อห้าม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจน
ความเช่ือถือของประชาชน และก าหนดลักษณะการกระท าผิดที่มีสภาพก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตลอดจนก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าวินัย
ไว้ตามสภาพแห่งความร้ายแรงของการกระท าผิด 

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า วินัยข้าราชการ หมายความถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือแบบแผน ความประพฤติที่ก าหนดให้ข้าราชการพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตลอดจนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เช่ือถือแก่บุคคลทั่วไป 

ความหมายของ “การรกัษาวินยั” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า “รักษา” ไว้ ๔ อย่าง คือ  

ระวัง ดูแล ป้องกัน และเยียวยา เมื่อน าความหายของค าว่า “รักษา” มาใช้กับการรักษาวินัย
ข้าราชการ ก็จะอธิบายความหมายของ “การรักษาวินัยข้าราชการ”ได้ว่า หมายถึง 

๑. การที่ข้าราชการแต่ละคน “ระวัง”ไม่กระท าผิดวินัย 
๒. การที่ผู้บังคับบัญชา องค์กร ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม “ดูแล” เสริมสร้างและพัฒนา

ให้ข้าราชการมีวินัย 
๓. การที่ผู้บังคับบัญชา องค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสังคม “ป้องกัน” มิให้ข้าราชการ

กระท าผิดวินัย 
๔. การที่ผู้บังคับบัญชา องค์กร และผู้เกี่ยวข้อง “เยียวยา” โดยด าเนินการทางวินัยแก่

ข้าราชการที่กระท าผิดวินัย 



 ๓ 

ดังนั้น การรักษาวินัยข้าราชการให้ได้ผลจะต้องเริ่มต้นจากตัวข้าราชการเอง 
ผู้บังคับบัญชา องค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ร่วมมือกันโดยด าเนินการทั้งระวัง ดูแล ป้องกัน 
และเยียวยา ควบคู่กันไปตามลักษณะสถานการณ์ที่เหมาะสม จึงจะบรรลุผลตามที่ต้องการ 

ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัยไว้ ในหมวดที่ ๖ โดย
บัญญัติแตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นหมวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากในเนื้อหา ซึ่งจะมีการบัญญัติลักษณะของการกระท าผิดทางวินัยเพ่ิมขึ้นบ้าง ส่วนที่
เปล่ียนแปลงไปทั้งหมดในหมวดนี้คือรูปแบบ ซึ่งจะบัญญัติส่วนที่เป็นบทวินัยไว้ในสองลักษณะ คือ 
ก าหนดเป็น “ข้อปฏิบัติ” ทั้งปวงไว้ในมาตรา ๘๒ ซึ่งเป็นการก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญจะ 
“ต้อง” ปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง เช่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
(มาตรา ๘๒ (๑) ) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ(มาตรา ๘๒ (๒) ) 
เป็นต้น เป็นการประมวลข้อที่ต้องปฏิบัติไว้ในมาตราเดียว คือ มาตรา ๘๒ แล้วเรียงบทบัญญัติที่ต้อง
ปฏิบัติดังกล่าวไว้ในแต่ละอนุมาตรา และมีการเพิ่มเติมบทวินัยที่ เป็นหลักการใหม่อันถือเป็น
สาระส าคัญประการหนึ่ง คือ บทบัญญัติในมาตรา ๘๓ (๙) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. 

ซึ่ งบทบัญ ญั ติ ใน เรื่อ งวินั ยที่ บัญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๘๒ ดั งก ล่าว ส่วน ใหญ่ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกฉบับที่ผ่านมาจะบัญญัติบทวินัยแต่ละเรื่องไว้ในแต่ละ
มาตรา มิได้บัญญัติรวมไว้ดังเช่นที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
นี่คือการบัญญัติกฎหมายที่เปล่ียนไปจากรูปแบบเดิมที่ข้าราชการพลเรือนสามัญรับรู้ด้วยความเคยชิน
มาตลอดเวลาที่อ้างอิง ศึกษา หรือรับรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการซึ่งเคยบัญญัติไว้ เรื่องใดเป็นบทวินัย
ตามมาตราใดก็จะบัญญัติให้ปรากฏไว้ในลักษณะที่เรียกได้ว่า “จบในตัว” ในแต่ละมาตราและลักษณะ
ของการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องนั้นๆ ซึ่งพิจารณาจาก “ความเสียหาย”ของทางราชการก็
จะต่อเนื่องอยู่ในวรรคสองหรือวรรคสามของเรื่องและมาตรานั้น ๆ 

จากบทบัญญัติในมาตรา ๘๒ ว่าด้วยการก าหนด “ข้อปฏิบัติ” ให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญถือปฏิบัติในลักษณะที่ต้องกระท าดังกล่าวแล้ว บทบัญญัติในมาตรา ๘๓ ซึ่งเป็นมาตราถัดไป    
ก็บัญญัติบทวินัยไว้ในลักษณะที่เป็น “ข้อห้าม” โดยก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง        
“ไม่กระท าการ” ใดอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ จากนั้นก็บัญญัติข้อห้ามไว้ในอนุมาตราต่าง ๆ ต่อไปใน
รูปแบบเดียวกับที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติไว้ในมาตรา ๘๒ ดังที่กล่าวมาแล้ว 

ดังนั้น เมื่อได้ก าหนดรูปแบบใหม่ในการร่างเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัยไว้ใน
ลักษณะ “องค์รวม” ทุกเรื่องรวมอยู่ในมาตราเดียว แยกเฉพาะอนุมาตราดังที่ปรากฏในมาตรา ๘๒ 
และมาตรา ๘๓ แล้ว มาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้



 ๔ 

บัญญัติเกี่ยวกับกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงรวมไว้ในลักษณะเช่นนั้นด้วย คือ บทบัญญัติว่าด้วย
กรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงทุกกรณี จะประมวลไว้ในมาตรา ๘๕ เรียงอนุมาตราไป 

ข้อก าหนดวินัย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551หมวด 6 ได้บัญญัติข้อก าหนด

วินัยให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือเป็นแบบแผนในการควบคุมประพฤติ ดังนี้ 
มาตรา 80 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่

บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากจะต้องรักษาวินัย

ตามที่ได้บัญญตัไิว้ในหมวดนี ้แล้วต้องรกัษาวินยั โดยกระท าการหรือไมก่ระท าการตามที่ก าหนดใน
กฏ ก.พ.ด้วย” 

จากบทบัญญัติดังกล่าว ข้าราชการพลเรือนทุกคนจึงจ าเป็นต้องรับทราบข้อก าหนด
วินัยตามมาตราต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาวินัยหรือประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี และ
ส าหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานวินัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะเป็นพื้นฐานที่
จะต้องน าไปใช้วินิจฉัยให้เป็นการถูกต้อง 

ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องรักษาวินัยและรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายนี้ ต้องเป็นผู้มี
ฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะน ามาลงโทษทางวินัยไม่ได้ 

ส าหรับกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนั้นนอกจาก
จะต้องรักษาวินัยตามที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ยังจะต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท า
การตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. อีกด้วย 

มาตรา 81 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสบับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” 
โดยที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ดังนั้น ข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบดังกล่าวด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ หากข้าราชการผู้ใดกระท าการในลักษณะที่เป็นการไม่สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็จะมีความผิดตามมาตรานี้  
ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และหากถึงขนาดเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ
บริสุทธิ์ใจด้วยแล้วถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะรับราชการตามมาตรา 36 ก.(3) และ
จะต้องถูกด าเนินการสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 110 (3) 
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มาตรา 82 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้” 
(1)  ต้องปฏบิัตหิน้าทีร่าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้เป็นข้าราชการ เนื่องจากประเทศจะ

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ก็เพราะข้าราชการ ไม่เบียดบังหาประโยชน์จากราชการ 
“ราชการ” หมายถึง งานของประเทศ 
“หน้าที่ราชการ” หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการโดยตรง ซึ่ง

ได้แก่ หน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่ให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ 

“ซื่อสัตย”์ คือ การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง 
“สุจริต” คือ การปฏิบัติด้วยความตั้งใจดี และชอบด้วยท านองคลองธรรม 
“เที่ยงธรรม” คือ ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง (เลือกปฏิบัติให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ) 
ข้าราชการมีหน้าที่ราชการในเรื่องใด พิจารณาได้ดังนี้ 
1. กฎหมายหรือระเบียบ ที่ก าหนดให้ต าแหน่งใดมีหน้าที่ในเรื่องใด เช่น ระเบียบว่าด้วย

พัสด ุก าหนดให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อ ส่ังจ้าง ผู้นั้นก็มีหน้าที่ราชการ
ตามระเบียบนั้น เป็นต้น 

2. มาตราฐานก าหนดต าแหน่ง ที่ ก.พ. ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน
ในแต่ล่ะต าแหน่ง ตลอดจนลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเป็นกรอบกว้างๆไว้ 

3. การมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ที่ให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากลักษณะงาน
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแต่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 

4. โดยพฤตินัย หน้าที่โดยพฤตินัยนี้จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏ 
ว่าเพียงพอที่จะถือเป็นหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ 

(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยปกติจะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคณะรัฐมนตรี 
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติไว้เพื่อให้ราชการด าเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เคร่งครัด ฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแล้ว ย่อมเป็นทางให้ราชการเกิดความ
เสียหายและไม่สามารถบริหารจัดการงานของราชการอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งการกระท าผิด
ดังกล่าวไม่ค านึงถึงว่าจะต้องเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการขึ้นแล้วหรือไม่ ดังนั้น หาก
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการแล้ว แม้ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการก็เป็นความผิดตามอนุมาตรานี้ 
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(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ
ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

เป็นข้อที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อมุ่งหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมุ่งหมายที่พฤติกรรม
ของข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและผลดีเป็นส าคัญ ไม่ใช่ท างานแบบ “เช้าชามเย็น
ชาม” เพียงแต่ให้เสร็จไปหรือให้พอหมดเวลาไปวันๆ 

(4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าปฏิบัติค าสั่งนั้นจะ
ท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รกัษาประโยชนข์องทางราชการ จะต้องเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับ 
บัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าส่ังซึ่งจะเป็นความผิดตามอนุมาตรานี้มีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ 
1. มคี าสั่งของผูบ้ังคบับญัชา 
“ค าส่ัง” หมายถึง การบอกกล่าวให้กระท าหรือให้ปฏิบัติซึ่งค าส่ังของผู้บังคับบัญชาใน

ที่นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปอาจเป็นการส่ังด้วยวาจาก็ได้ 
2. ผู้สั่งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายแบ่งส่วนราชการหรือจัดตั้งหน่วยงานซึ่งก็คือผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ต้อง
เป็นการมอบอ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติให้มอบอ านาจได้ด้วย 

3. เปน็การสัง่ในหน้าทีร่าชการ 
4. เปน็ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของราชการ 
5. มีเจตนาไมป่ฏบิตัติามค าสั่ง ขัดขืน หรือหลกีเลียง 
ในการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา บทวินัยตามอนุมาตรานี้ได้เปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถขอทบทวนค าส่ังได้ หากเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชานั้นจะ
ท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ ของทางราชการ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันดูแล
ราชการ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาด้วยความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ ง และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
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(5 ) ต้องอุทิศเวลาของตนใหแ้กร่าชการ จะละทิง้หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมไิด้  
อุทิศเวลาของตน หมายถึง การสละเวลาส่วนตัวให้แก่ราชการในกรณีที่ทางราชการมี

งานเร่งด่วนที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
  ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มายัง
สถานที่ที่ต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการ
มายังสถานที่ราชการแล้ว ไม่อยู่ปฏิบัติงาน โดยละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ที่ต้องอยู่ 
  ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  หมายถึง  มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระให้งานที่
ได้รับมอบหมายส าเร็จลงโดยเร็ว ปล่อยปละละเลยท าให้งานในหน้าที่ค่ังค้าง 

(6) ต้องรกัษาความลบัของทางราชการ 
โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ราชการในบางกรณีอาจเป็นความลับที่ไม่ควรเปิดเผยในช่วง

ระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นเรื่องลับตลอดไป เนื่องจากเป็นความมั่นคงของประเทศชาติ หรือกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศหรือการบริหารบ้านเมืองซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นความลับออกไป
ก่อนเวลาที่ก าหนดอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดชั้นความลับของทางราชการไว้ 3 ชั้น ได้แก่ 
ลับที่สุด ลับมาก และลับ 

ความลบั คือ เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดทราบความลับของทางราชการไม่ว่าจะเป็นการทราบโดย

ได้รู้ได้เห็นด้วยตนเอง หรือโดยทางอื่นใดและไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือไม่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับเรื่องนั้น
หรือไม่ก็ตามผู้นั้นต้องรักษาความลับนั้นไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ทราบ 

(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

โดยที่ข้าราชการอยู่ร่วมกันในหน่วยงาน จึงต้องมีการปฏิบัติราชการร่วมกัน หรือ
รับผิดชอบในงานแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องกันประสิทธิภาพของงานราชการจะดีได้ก็ด้วยความสามัคคีใน
หน่วยงานซึ่งจะเป็นพลังท าให้งานก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได้ ตรงกันข้ามหาก
ในหน่วยงานมีการทะเลาะเบาะแว้ง หวาดระแวง ไม่ร่วมมือกันงานก็จะไม่เดินหรือไม่ได้งานที่ดี ดังนั้น 
ข้าราชการจึงควรสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะต่อกัน รักษาความสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาทกัน และ
ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 

“ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ” ในที่นี้ หมายถึง ข้าราชการด้วยกัน และผู้อื่นที่ร่วมปฏิบัติงาน
ด้วย เช่น ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ เป็นต้น 
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(8) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

  โดยที่ข้าราชการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการจึงต้องให้การต้อนรับ 
ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตน 
  การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 
จะต้องเป็นกรณีที่ประชาชนมาติดต่อราชการในหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น หรืออาจเป็นกรณีที่
ข้าราชการออกไปปฎิบัติราชการกับประชาชนนอกหน่วยงานก็ได้ แต่มิใช่ประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้าน
หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งหากข้าราชการมีเรื่องทะเลาะวิวาทด่าทอกับเพื่อนบ้านก็ไม่ถือเป็นความผิดตาม
มาตรานี้   

(9) ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 

มาตรานี้เป็นการบัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ให้ข้าราชการมีความเป็นกลางทางการ
เมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าพรรคการเมืองใดๆ จะเข้ามา
เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองข้าราชการจะอ านวย
ความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองใดเป็นพิเศษกว่าพรรคการเมืองอื่นไม่ได้ หรือจะชักชวนให้
ประชาชนสบับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ไม่ได้ แต่ในทางส่วนตัวนั้น 
ข้าราชการจะนิยมหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ได้ แต่ห้ามเป็นกรรมการพรรคการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เพราะเป็นคุณสมบัติที่ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

นอกจากนี้ในการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 

(10) ต้องรักษาช่ือเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย 

   โดยที่ข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีส่วนสร้างภาพพจน์ให้แก่ราชการ เมื่อ
ข้าราชการมีความประพฤติดีเป็นที่ยกย่องชมเชยของประชาชน ประชาชนก็จะศรัทธาต่อหน่วยงาน
และต่อราชการโดยรวม ดังนั้น กฎหมายจึงก าหนดให้ข้าราชการต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย 

การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างไรเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตน และไม่รักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสียนั้น มีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
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1. เป็นการกระท าที่ท าให้เส่ือมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญตามต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ข้าราชการมีต าแหน่งหน้าที่ราชการ และอยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือเคารพนับถือเล่ือมใสศรัทธาในหน้าที่ราชการ 
และวงสังคมทั่วไปตามต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละต าแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้อง
รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้  

2. เป็นการกระท าที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นที่รังเกียจของสังคมโดยพิจารณาจาก
ความรู้สึกของประชาชนหรือของข้าราชการทั่วไป ซึ่งความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลาได ้

3. เป็นการกระท าโดยเจตนา พิจารณาจากเจตนาที่แท้จริงในการกระท า 
หากการกระท าใดเข้าลักษณะทั้ง 3 ข้อ ดังกล่าวก็เป็นความผิดฐานไม่รักษาชื่อเสียงและ

เกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย 

(11) กระท าการอ่ืนใดตามทีก่ าหนดในกฏ ก.พ. 
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎ ก.พ. เพิ่มเติม แต่ถ้าหากได้มีการก าหนดลักษณะการ

กระท าผิดเพิ่มขึ้น ข้าราชการพลเรือนสามัญก็จะต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. เพิ่มขึ้นด้วย 

มาตรา 83  
  ข้าราชการพลเรือนสามยัต้องไมก่ระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดงัต่อไปนี ้
  (1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
  โดยที่การบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  
มิฉะนั้นอาจส่ังการหรือด าเนินการเรื่องใดโดยผิดพลาดบกพร่องและราชการเสียหายได้  ข้อบังคับวินัย  
ในอนุมาตรานี้จึงห้ามไว้เพื่อมิให้มีการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
  การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ความต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถือเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 
  การรายงาน  หมายถึง  การบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ท า ได้รู้หรือได้เห็นมาอาจเป็นการ
รายงานด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษร (เป็นหนังสือ) โดยวิธีอื่นใดก็ได้  ซึ่งจะเป็นการรายงานเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัย หรือขออนุญาต หรืออนุมัติ  หรือเพ่ือทราบ ก็ถือเป็นการรายงานทั้งส้ิน 
  การรายงานตามมาตรานี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการรายงานเพื่อการปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายเสมอไป อาจเป็นการรายงานในเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
แบบธรรมเนียมของทางราชการ ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้รายงานก็ได้ 
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  (2) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้น
แต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ  ช่ัวครั้งคราว 
  มาตรานี้มีจุดมุ่งหมายให้ข้าราชการเสนอเรื่องตามล าดับชั้นของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
การกล่ันกรองในแต่ละขั้นตอน หากปล่อยให้มีการเสนองานข้ามขั้นตอนก็จะ เกิดความสับสนได้  
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับล่างยังมีประสบการณ์น้อย หากเสนองานผิดพลาดบกพร่องหรือมีพฤติการณ์
ปกปิดข้อเท็จจริงหรือมีพฤติการณ์ทุจริต ผู้บังคับบัญชาก็จะได้ทราบและแก้ไขได้ทันท่วงที 

กรณีจะเป็นความผิดตามอนุมาตรานี้ได้  จะต้องเข้าองค์ประกอบ  ดังนี้ 
1. เป็นการปฏิบัติราชการ 
2. เป็นการกระท าข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
3. เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
แต่มีบางกรณี เป็นข้อยกเว้นที่ข้าราชการอาจปฏิบัติราชการโดยกระท าการข้าม

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนได้ ซึ่งก็คือ  กรณีที่ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว 

(3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

กรณีจะเป็นความผิดฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ได้จะต้องเข้า
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. มีต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
2. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ตนเองด ารงอยู่หาประโยชน์ 
ประโยชน์  หมายถึง  ส่ิงที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณแก่ผู้รับประโยชน์อาจเป็นทรัพย์สินเงิน

ทอง หรือการอื่นใดที่เป็นผลที่ได้ตามต้องการ  เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิบางอย่าง  หรือได้รับ
บริการพิเศษ เป็นต้น 

ความผิดตามอนุมาตรานี้เป็นการแสวงหาประโยชน์อันสืบเนื่องจากการที่ข้าราชการ   
มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับหน้าที่ราชการของ 
ผู้นั้น หรือเป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และถึงแม้เป็นประโยชน์ที่ได้มาด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยชอบก็เป็นความผิดได้ เช่น เจ้าหน้าที่การทูตรับเงินและส่ิงของจากบริษัทท่องเที่ยว
เป็นการตอบแทนในการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางเป็นพิเศษโดยบริษัท
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ยินดีมอบเงินและส่ิงของให้เองเจ้าหน้าที่ผู้นี้มิได้เรียกร้องแต่อย่างใด 

 
 
 



 ๑๑ 

  (4) ต้องไมป่ระมาทเลนิเล่อในหน้าที่ราชการ 
  ประมาทเลินเล่อ หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พล้ังเผลอ หลงลืมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการจะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความ
เสียหาย  การประมาทเลินเล่อนี้ได้ทั้งลักษณะที่เป็นการกระท าและละเว้นการกระท า 

  (5) ต้องไมก่ระท าการหรือยอมใหผู้้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรตศิกัดิ์ของต าแหนง่หน้าที่ราชการของตน 
  กรณีจะเป็นความผิดตามมาตรานี้  จะต้องเข้าองค์ประกอบ  ดังนี้   

1. กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์  หมายถึง  ต้องเป็นเรื่องการหา
ประโยชน์โดยกระท าด้วยตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นกระท า 

2. ผลจากการกระท าอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ข้อนี้แยกออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 

(1) อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากการกระท าหรือการยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา

ประโยชน์นั้นว่าเป็นทางท าให้บุคคลทั่วไปมีความรู้สึกต่อการกระท าดังกล่าวว่าอาจจะมีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความล าเอียงไม่เป็นธรรม โดยเข้าข้างผู้ที่ให้ประโยชน์ตนหรือไม่ หากเป็นดังที่กล่าวกรณี    
ก็ต้องด้วยองค์ประกอบข้อนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้เกิดความไม่เที่ยงธรรม หรือ
ปฏิบัติโดยล าเอียงขึ้นแล้ว 
  (2) อาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  มีหลักในการพิจารณาเรื่องเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการเช่นเดียวกับ
มาตรา 82 (10) ดังได้กล่าวมาแล้ว 

  (6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด ที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  โดยที่ข้าราชการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงต้องทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หากปล่อยให้ข้าราชการเป็น
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ก็จะท าให้ข้าราชการไปทุ่มเทให้กับกิจการของเอกชนนั้น และปฏิบัติราชการ
อย่างไม่เต็มที่ กฎหมายจึงบัญญัติข้อห้ามในเรื่องนี้ไว้ 
  การพิจารณาว่าต าแหน่งใดมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันกับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
หรือผู้จัดการนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
เช่น กรรมการผู้อ านวยการ หรือผู้อ านวยการ มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเดียวกัน  
หรือคล้ายคลึงกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือไม่ ถ้าคล้ายคลึงกันก็ต้องห้าม และที่บัญญัติไว้



 ๑๒ 

เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันการหลีกเล่ียงกฎหมายด้วยการใช้ชื่อให้ผิดเพี้ยนหรือแตกต่างกันโดยส้ินเชิงแต่
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
  ตามมาตรานี้ไม่ได้ห้ามการเป็นกรรมการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษาในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท ดังนั้น ข้าราชการจึงเป็นกรรรมการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษา ในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทได้ แต่อย่าละทิ้งหน้าที่ราชการหรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการหรืออ านาจหน้าที่ราชการไปหา
ประโยชน์ เป็นต้น 

  (7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดข่ีหรือข่มเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ 
  โดยที่ข้าราชการต้องอยู่ร่วมกันในหน่วยงานและปฏิบัติราชการร่วมกัน ประสิทธิภาพ
ของราชการจะดีได้นั้นนอกจากจะต้องมีความสามัคคีระหว่างกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วยังจะต้องไม่กล่ันแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการด้วย 
  กลั่นแกล้ง หมายถึง  หาความไม่ดีใส่ให้  หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ เช่น  แกล้งใส่ความ 
  กดข่ี  หมายถึง  ข่มให้อยู่ในอ านาจตน  ใช้อ านาจบังคับเอาแสดงอ านาจเอา 
  ข่มเหง  หมายถึง  ใช้ก าลังรังแก  แกล้ง  ท าความเดือดร้อนให้ 

  (8) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นการกระท าลักษณะหนึ่งที่แยกออกมาจากการ
ประพฤติชั่ว ทั้งนี้เนื่องจากทางราชการต้องการมุ่งเน้นให้ข้าราชการได้มีความตระหนักในเรื่องนี้เป็น
พิเศษ เพราะการกระท าดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนร่วมงาน และเป็นทางให้มีการใช้
อ านาจหน้าที่ราชการข่มเหงรังแกกัน อีกทั้งยังเป็นการท าลายภาพพจน์ชื่อเสียงอันดีงามของข้าราชการ  
โดยได้ก าหนดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นี้ไว้ในกฎ ก.พ. เพ่ือให้ข้าราชการได้ถือปฏิบัติหากข้าราชการ
ผู้ใดกระท าการในลักษณะที่ก าหนดไว้ก็จะเป็นความผิดวินัยตามอนุมาตรานี้ 

  (9) ต้องไมดู่หมิน่  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือข่มเหงประชาชนผู้ตดิต่อราชการ 
  ดูหมิน่  หมายถึง สบประมาท  ดูถูก  เหยียดหยามท าให้อับอาย  เสียหาย  การดูหมิ่น
อาจกระท าด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทางอย่างอื่นก็ได้ 
  เหยียดหยาม  หมายถึง  ดูหมิ่น  ดูถูก  หรือรังเกียจ  โดยกดให้ต่ าลง  เช่น  เหยียดคน
เป็นสัตว์ 
  กดข่ี  หมายถึง  ข่มให้อยู่ในอ านาจตน  ใช้อ านาจบังคับเอา  แสดงอ านาจเอา 
  ข่มเหง  หมายถึง  ใช้ก าลังรังแก  แกล้ง  ท าความเดือดร้อนให้ 
  ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ  หมายถึง  ประชาชนที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานของตน  
ซึ่งอาจเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์  เป็นต้น  หรือการออกไปปฏิบัติงานยังท้องที่นอกหนว่ยงานก็ได้ 
 



 ๑๓ 

  (10) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
  ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎ ก.พ. ก าหนดลักษณะการกระท าผิดเพิ่มเติม แต่ถ้าหากได้
มีการออกกฎ ก.พ. ดังกล่าวแล้วข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องไม่กระท าการตามที่ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.พ.ด้วย 

 มาตรา 85   
การกระท าผิดวนิัยในลกัษณะดังต่อไปนี้  เปน็ความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง 
(1)  ปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบตัหินา้ที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
  การที่จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้  มีข้อที่จะต้องพิจารณา 2 ประการ คือ 
  1.  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
  หน้าที่ราชการ  มีความหมายเช่นเดียวกันกับหน้าที่ราชการตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
มาตรา 82 (1) 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นลักษณะการกระท าในเรื่องต่างๆ ซึ่งข้าราชการมีหน้าที่
ราชการต้องปฏิบัติ เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าซึ่งน าเข้าประเทศแล้วรู้เห็นเป็นใจตรวจปล่อย
สินค้าโดยไม่เรียกเก็บภาษี การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ไม่รวมถึงการปฏิบัติในการใช้สิทธิขอเบิก
จ่ายเงินที่ทางราชการให้สิทธิเบิกได้ เช่น เงินค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการหรือเงินสวัสดิการต่าง ๆ 
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติ
หรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องพล้ังเผลอหลงลืม หรือ
เข้าใจผิด เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรแกล้งนั่งเฉยๆ ท าเป็นไม่เ ห็น ปล่อยให้พ่อค้าน าสินค้าผ่านด่าน
ศุลกากรโดยไม่ตรวจค้น เป็นต้น 
  มิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรม คือ ไม่เป็นไป
ตามทางที่ถูกที่ควร 
  ความเสียหาย หมายความรวมถึงความเสียหายที่อาจค านวณราคาได้ด้วย  เช่น ความ
เสียหายแก่ชื่อเสียง 
  ผู้หนึง่ผู้ใด  หมายถึง  ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการด้วยกัน 
  ลักษณะความผิด “ปฏบิัตหิรือละเวน้การปฏบิัตหิน้าทีโ่ดยมิชอบ” 
  1) เจ้าพนักงานปกครอง 5 ได้เพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวรายหนึ่งในส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านและได้รับรองรายการบุคคลของบุคคลต่างด้าวดังกล่าวในฐานะนายทะเบียน ผู้ตรวจสอบ
ทะเบียนบ้านในต้นขั้ว บ.ป. 1 อันเป็นเท็จ 
  2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 



 ๑๔ 

  โดยทุจรติ  หมายความถึง  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  ประโยชน์  หมายถึง  ส่ิงที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือผลที่ได้ตามต้องการ  ประโยชน์
อาจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือการอื่นใดที่เป็นผลที่ได้ตามต้องการ  โดยไม่จ าต้องเป็นทรัพย์สิน  เช่น  
ประโยชน์ในการได้สิทธิบางอย่าง  หรือได้รับบริการพิเศษ  เป็นต้น 
  ประโยชนท์ี่มคิวรได้  หมายถึง  ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ 

  (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง 
  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  มีความหมายเช่นเดียวกันกับมาตรา 82(5) 
  การที่จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ มีข้อที่จะต้องพิจารณา 3 ประการ คือ 

1. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่จ ากัดเง่ือนเวลามากน้อยเพียงใด 
2. ไม่มี เหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไปว่า 

พฤติกรรมของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นมีสาเหตุอย่างไร และเป็นสาเหตุที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นถึงขนาดที่จะต้องกระท าผิดหรือไม่เหตุผลเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยปกติแล้วไม่อาจรับฟังได้ 

3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หมายถึง มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่
ราชการอย่างร้ายแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุที่จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการนั้น  

(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ละทิ้งหน้าที่ราชการ  มีความหมายเช่นเดียวกันกับมาตรา 82 (5)  
  การที่จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้มีข้อที่จะต้องพิจารณา 2 ประการ คือ 
  1. เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน หมายถึง
การละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องในคราวเดียวกัน  โดยไม่ได้มาหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย
เป็นเวลาเกิน 15 วัน เช่น ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นเวลา 15 วันครึ่ง ขึ้นไป 
  2. การละทิ้งหน้าที่ราชการไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจง
ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ค าว่า “โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” มีหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับมาตรา 85 (2) 
  กรณีมีเหตุอันสมควร 
  ข้าราชการมีหน้าที่อยู่ เวรรักษาสถานที่ราชการได้ละทิ้งหน้าที่ราชการ เนื่องจาก
เจ็บป่วยกะทันหันจ าเป็นต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษา มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต เห็นได้ว่ามีเหตุผล
อันสมควร ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 85 (3) 



 ๑๕ 

  กรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร  
  ละทิ้งหน้าที่ราชการเนื่องจากหลบหนีเจ้าหนี้ หรือหลบหนีคดีอาญาสาเหตุเหล่านี้เป็น
เรื่องส่วนตัวไม่อาจน ามารับฟังเห็นเหตุอันสมควรได้ เป็นความผิดมาตรา 85 (3) 
  ค าว่า “โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” 
เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ในการละทิ้งว่ามีเจตนา หรือจงใจฝ่าฝืนระเบียบของทาง
ราชการ หรือไม่ เช่น  

1) ข้าราชการสตรีหยุดราชการไปคลอดบุตรเป็นเวลา 45 วัน แล้วจึงกลับมาปฏิบัติ
ราชการและยื่นใบลาหลังจากที่หยุดราชการไปเป็นเวลา 45 วัน กรณีเช่นนี้พึงเห็นได้ว่าข้าราชการที่
คลอดบุตรนั้นมีสิทธิขอลาหยุดราชการได้ และเมื่อยื่นใบลา ผู้บังคับบัญชาก็ชอบที่จะอนุญาต ตาม
พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และยังไม่ถึงขนาดที่จะ
ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณ์เป็นเพียง
ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น ไม่เป็นความผิดมาตรา 85 (3) 

2)  ข้าราชการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เมื่อครบก าหนดเวลาที่
ได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาต่อทางราชการเรียกให้กลับก็ประวิงเวลาไม่ยอมเดินทาง
กลับมาปฏิบัติราชการโดย ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นอันเป็นการผิดระเบียบ บางรายประวิงเวลาอยู่เกิน
ก าหนดเป็นเวลาแรมปี ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลสมควร และโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดตามมาตรา 85 (3) 
  กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยมีมีเหตุผลอัน
สมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลยนั้น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีมติ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

  (4)  กระท าการอันได้ช่ือว่าเปน็ผูป้ระพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง 
  กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณา
เช่นเดียวกันกับมาตรา 82 (10) คือ 
  1.  เป็นการกระท าที่ท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  2.  เป็นการกระท าที่สังคมรังเกียจ 
  3.  เป็นการกระท าโดยเจตนา 
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ ก.พ. ที่ก าหนดระดับโทษเกี่ยวกับความผิดฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง เช่น กรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะเดินทางไปราชการตลอดจนเงินอื่นใดที่ ทาง
ราชการให้สิทธิขอเบิกจ่ายได้ โดยท าการขอเบิกเป็นเท็จด้วยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
  กรณีทุจริตในการสอบข้าราชการที่ท าการทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 



 ๑๖ 

  กรณีเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามขาดพนันเอาทรัพย์สินกัน หมายถึง การพนันตาม
บัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เช่น ไฮโล แปดเก้า เป็นต้น เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
  กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยกันไปหาประโยชน์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
  กรณี เกี่ยวกับการเสพของมึนเมา การเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ 
ตามปกติแล้วเป็นเพียงความผิดไม่ถึงกับร้ายแรง แต่ในกรณีที่เสพสุราและมีพฤติกรรมอย่างอื่น
ประกอบที่แสดงให้เห็นความร้ายแรงแห่งกรณีอันอาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการอย่างยิ่ง ก็อาจเข้าลักษณะความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงได้ เช่น เสพ
สุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมาสุรา เสียราชการ เมาสุราในที่ชุมชน จนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

  (5) ดูหมิน่ เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือท าร้ายร่างกายประชาชน ผูม้าตดิต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง 
  การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายร่างกายประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรงนั้น รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในมาตรา 83 (9) 

  (6)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หมายถึง คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษา
ให้จ าคุกและไม่รอการลงโทษหรือยกโทษจ าคุกหรือเปล่ียนโทษจ าคุกเป็นโทษสถานอื่น และ
หมายความรวมถึงกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้จ าคุกโดยอ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลยเนื่องจากจ าเลย
หลบหนีด้วย 
  โทษที่หนักกว่าจ าคุก คือ ประหารชีวิต 

            (7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอันเปน็การไมป่ฏบิตัิตามมาตรา 82 หรือ
ฝ่าฝนืข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเปน็เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  มาตรา 82 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดข้อปฏิบัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท า
การตามที่ระบุไว้ในมาตรา 82(1) – (11) ส่วนมาตรา 83 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดข้อห้ามมิให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 83(1) – (11) การกระท าการหรือละเว้น
การกระท าการใดที่เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82(1) – (11) หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 
83(1) – (10) จนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 



 ๑๗ 

  ความเสียหาย หมายความรวมถึง ความเสียหายที่ไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น 
ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือระบบงาน 
  เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

1. ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้ ค านึงถึงความมากน้อยตามค่าของ
เงินเป็นส าคัญ เช่น เสียหาย 1,000,000 บาท เห็นได้ว่าเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ไม่มีข้อก าหนด
ตายตัวว่าจ านวนเท่าใดจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง เปิดช่องให้ผู้มีอ านาจ
หน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ตามควรแก่กรณี 

2. ความเสียหายที่ไม่อาจค านวณราคาได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
เป็นเรื่องๆไปโดยค านึงถึงว่าเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงโดยส่วนรวมของ
ทางราชการหรือต่อการบริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

  (8) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 
วรรคสอง และมาตรา 82(11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10)  ที่มี กฎ ก.พ. ก าหนดให้
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  เป็นการบัญญัติไว้เพื่อกาลภายหน้า ในกรณีที่อาจมีการละเว้นการกระท าหรือกระท า
ใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82(11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามมาตรา 
83(10) ที่มี กฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น 
 

 โทษทางวินัย 
 

กรณีข้าราชการพลเรือนกระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควร
งดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 7 การ
ด าเนินการทางวินัย ซึ่งโทษทางวินัยได้ก าหนดไว้ในมาตรา 88 โดยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี้ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 

 
 
 
 



 ๑๘ 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
1. ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ แม้จะกระท าผิดวินัยไว้นานเท่าใด หากตรวจสอบ

พบก็สามารถด าเนินการทางวินัยและลงโทษได้เสมอ 
2. การลงโทษทางวินัยต้องด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ต้องมีการ

สอบสวน การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่ าวหาทราบ 
และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

3. ผู้ส่ังลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  
4. สภาพการเป็นข้าราชการ กรณีจะเป็นความผิดวินัยจะต้องกระท าผิดในขณะที่เป็น

ข้าราชการ จะน าเหตุที่เคยกระท าผิดก่อนเป็นข้าราชการมาลงโทษทางวินัยไม่ได ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


