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สาระสําคัญเกี่ยวกับ “การดําเนินการทางวินัย”
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(มาตรา 90 - มาตรา 106)
1.1 ความหมาย
การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะตองกระทําเปนพิธี
การตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎ ก.พ. ที่เกีย่ วของ กับการดําเนินการทาง
วินัย เมื่อขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีถูกลาวหาวากระทําผิดวินยั และผูมีอํานาจตามกฎหมาย
ไดพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลแลว
วินัย หมายถึง แบบแผนความประพฤติที่กําหนดใหขาราชการพลเรือนพึงควบคุมตนเอง และ
ควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาใหประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กําหนดไว
จุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย คือ เพื่อใหไดความจริงวาขาราชการพลเรือนที่ถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยไดกระทําผิดวินยั ในกรณีใดหรือไม อยางไร โดยดําเนินการอยางรวดเร็ว ยุติธรรม และ
โดยปราศจากอคติ เพื่อใหผูกระทําผิดไดรับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดและไมใหผไู มมีความผิดถูก
ลงโทษ
ความสําคัญของวินัย
ในฐานะที่ขาราชการเปนตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการและติดตอประชาชน
ขาราชการจึงตองประพฤติและปฏิบัติตนใหประชาชนเชือ่ ถือ ไววางใจ และเปนตัวอยางที่ดีของประชาชน
เมื่อขาราชการมีวินยั ดี
ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาผูนั้น
และสงผลใหประชาชนศรัทธาใน
หนวยงานและรัฐบาลโดยสวนรวมอีกดวย
โดยที่ขาราชการจะตองเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ศรัทธาของประชาชน ขาราชการจึงตอง
รักษาวินัยโดยเครงครัดยิ่งกวาลูกจางของเอกชน เชน พนักงานของธนาคารหรือบริษัทตางๆ โดยจะตอง
รักษาชื่อเสียง ไมกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและตําแหนงหนาที่ราชการของตน เปนตน
จุดมุงหมายและขอบเขตของวินัย เพื่อ
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ
2. ความเจริญของประเทศ
3. ความมั่นคงของชาติ
4. ความผาสุกของประชาชน
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ผลดีของวินัยตอราชการ
1. เพิ่มพลังงาน เมื่อขาราชการมีวินัยดี ก็จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย และมีความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่
2. เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลของงาน เมื่ อ ข า ราชการตั้ ง ใจทํ า งานดว ยความ
ซื่อสัตยแลว ก็จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จอยางคุมคาและอยางประหยัด
3. ทําใหประชาชนศรัทธา นอกจากประชาชนจะศรัทธาตอตัวขาราชการเองแลวยังสงผล
ใหประชาชนศรัทธาตอราชการอีกดวย
ผลดีของวินัยตอตัวขาราชการ
1. มีความภูมิใจที่ไดกระทําความดี มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทําใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เมื่อขาราชการมีวินัยแลวจะทํางานอะไรก็สําเร็จ
ลุลวงดวยดี เปนที่เชื่อถือของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูพบเห็น
3. ทําใหมีความเจริญในหนาที่การทํางาน เมื่อมีวินัยดี ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงเปนที่เชื่อถือ
ของผูบังคับบัญชา ยอมไดรับความไววางใจในการมอบหมายงานใหปฏิบัติ ไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปน
พิเศษ และรับการเลื่อนตําแหนงอีกดวย
ผลดีภายนอกที่ทําใหวินัยเสื่อม
1. อบายมุข
2. ตัวอยางไมดี
3. ขวัญไมดี
4. งานลนมือ/งานไมพอมือ
5. โอกาสเปดชองลอใจ
6. ความจําเปนในการครองชีพ
7. การปลอยปละละเลยของผูบังคับบัญชา
สาเหตุทางใจที่กอใหเกิดการกระทําผิดวินยั
1. ไมเขาใจ
6. ลอใจ
2. ตามใจ
7. ไมมีจิตใจ
3. ไมใสใจ
8. จําใจ
4. ชะลาใจ
9. เจ็บใจ
5. เผลอใจ
10. ตั้งใจ
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โทษทางวินัย (มาตรา 88)
โทษทางวินยั มี 5 สถาน โดยแบงเปนความผิดวินยั อยางไมรายแรง 3 สถาน คือ
1. ภาคทัณฑ
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดเงินเดือน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 2 สถาน คือ
4. ปลดออก
5. ไลออก
1.2 ขอกําหนดวินัย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 6 ไดบญ
ั ญัติขอกําหนดวินัย
ใหขาราชการพลเรือนยึดถือเปนแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ ดังนี้
มาตรา 80
“ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่บญ
ั ญัติไว
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากจะตองรักษาวินัยตามที่
บัญญัติไวในหมวดนี้แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ดวย”
จากบทบัญญัติดังกลาว ขาราชการพลเรือนทุกคนจึงจําเปนตองทราบขอกําหนดวินัยตาม
มาตราตางๆ เพื่อประโยชนในการรักษาวินัย หรือประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดีและสําหรับผูมี
หนาที่ปฏิบัติงานวินัยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจใหลึกซึ้ง เพราะเปนพื้นฐานที่จะตองนําไปใช
วินิจฉัยใหเปนการถูกตอง
ผูซึ่งอยูในบังคับที่จะตองรักษาวินัยและรับผิดทางวินัยตามกฎหมายนี้ตองเปนผูมีฐานะเปน
ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ แล ว การกระทํ า ใดๆในขณะที่ ยั ง ไม ไ ด เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ จะนํ า
มาลงโทษทางวินัยไมได
สําหรับกรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในตางประเทศนั้น นอกจากจะตอง
รักษาวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว ยังจะตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่
กําหนดไวในกฎ ก.พ. อีกดวย
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มาตรา 81
“ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต อ งสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ”
โดยที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดังนั้น ขาราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐจึงตองสนับสนุนการปกครองดังกลาวดวยความบริสุทธิ์ใจ หาก
ขาราชการผูใดกระทําการอยางใดที่เปนการไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังกลาวก็จะมี
ความผิดตามมาตรานี้ ซึ่งเปนความผิด วินัยอยางไมรายแรง และหากถึ งขนาดเปน ผูไ มเ ลื่อ มใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดวยความบริสุทธิ์ใจแลว ถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะรับราชการตามมาตรา 36 ก.(3) และ
จะตองถูกดําเนินการสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 110(3)
มาตรา 82
“ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดงั ตอไปนี้
มาตรา 82 (1) “ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม”
คําวา “ซื่อสัตย” หมายถึง ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมหลอกลวง
คําวา “สุจริต” หมายถึง ปฏิบัติดวยความมุงหมายในทางที่ดีที่ชอบตามทํานองคลองธรรม
คําวา “เที่ยงธรรม” หมายถึง ปฏิบัติโดยไมลําเอียง
กรณีจะเปนความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยไมซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมนี้จะตองเขา
องคประกอบดังนี้
1. มีหนาที่ราชการ
2. ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความไมซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
หนาที่ราชการ ตามมาตรานี้หมายความเฉพาะหนาที่ที่เปนเรื่องราชการโดยตรงซึ่งหมายถึง
หนาที่ราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินและกฎหมายที่ใหอํานาจไวโดยเฉพาะ
หนาที่ราชการพิจารณาจาก
1. กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร
2. มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือแบบบรรยายลักษณะงาน
3. คําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติราชการ ไมวาจะเปนการสั่งดวย
วาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
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4. พฤตินัยที่สมัครใจเขาผูกพันตนเองยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ
ตัวอยาง กรณีไมซื่อสัตยสุจริต
*เจาหนาที่ราชทัณฑรับฝากแตงโมจากญาติผูตองขังเพื่อนําไปใหนักโทษเมื่อทราบวามีสุรา
เจือปนอยูแทนที่จะทิ้งกลับไปนําไปฝากที่ประตูเรือนจํา เมื่อเขาไปในเรือนจําแลวไดบอกนักโทษวามีผูฝาก
แตงโมมาให แตไมกลานําเขาเรือนจําเพราะแตงโมไมบริสุทธิ์ ตอมาไดบอกกับเจาหนาที่เวรผูหนึ่งที่
ออกไปนอกเรือนจําใหชวยหิ้วแตงโมเขามาดวย (ภาคทัณฑ)
*เจาหนาที่พยาบาลไดทําแผลใหกับราษฎรผูมารับการรักษาเนื่องจากถูกสามีทํารายรางกาย
เมื่อทําแผลเสร็จไดสั่งใหคนไขออกไปรับยานอกหอง และรักษาคนอื่นตอไป ระหวางนั้นคนไขกลัวสามีจะ
ตามมาทําราย จึงวางเงิน 20 บาท ไวบนโตะหนาหองพยาบาลแลวออกจากโรงพยาบาลไป เจาหนาที่
พยาบาลนั้นไดเก็บเงินไวโดยไมไดตรวจสอบวาเงินดังกลาวเปนของคนไขรายใดและไมไดรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ (ภาคทัณฑ)
มาตรา 82(2)
“ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ”
บทบัญญัติตามมาตรานี้มีจุดมุงหมายถึงวิธีปฏิบัติงาน โดยใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
นอกจากนี้การที่จะผิดวินัยตามมาตรานี้หรือไมนั้น ไมตองคํานึงวาจะตองเปนกรณีที่ทําให
เกิดความเสียหายแกราชการ หากขอเท็จจริงฟงไดวาเปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
แลว แมไมเกิดความเสียหายก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว
ตัวอยาง
*นายอําเภอ ไมตรวจตราสอดสองดูแลสถานบริการมิใหมีผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ปเขาไปใช
บริการสถานบริการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล และเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
และเจาหนาที่ตํารวจกองปราบปราม เขาไปตรวจสถานบริการแหงหนึ่งในทองที่ที่นายอําเภอผูนี้รับผิดชอบ
พบวามีสถานบริการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายสถานบริการ โดยปลอยใหเด็กอายุต่ํากวา 20 ปเขาไปใชบริการ
จํานวนมาก (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน)
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*เจาหนาที่บริหารงานสารณสุข 6 ไมจัดทํารายงานการเงินของสถานีอนามัยใหถูกตอง
เปนปจจุบัน และเบิกจายเงินบํารุงของสถานีอนามัยเพื่อใชในราชการ โดยไมไดขออนุมัติกอหนี้ผูกพันจาก
ผูมีอํานาจตามระเบีย บสํานั กนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ แกไขเพิ่มเติม (ตัด
เงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน)
มาตรา 82(3)
“ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความก า วหน า แก ร าชการด ว ยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ”
การที่กําหนดใหขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแก
ราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อให
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การปฏิบัติใหไดผลเชนนี้ตองใช
ความตั้งใจ ความทุมเท และความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมุงใหเกิดผลสําเร็จและไดผลดีเปนสําคัญ ไมใช
ทําแบบ “เชาชามเย็นชาม” เพียงแตใหเสร็จๆ ไปหรือใหพอหมดเวลาไปวันๆ
นอกจากนี้บทบัญญัติตามมาตรานี้ยังมีจุดมุงหมายใหขาราชการมีพฤติกรรมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของ
ทางราชการอีกดวย
ตัวอยาง
*เจาหนาที่ปกครอง 3 ไดรับมอบหมายใหเตรียมการเลือกตั้งกํานันตําบล แตไมไดทําการ
ตรวจสอบบัตรที่ใชในการเลือกตั้งอยางละเอียดวาเปนบัตรที่ใชแลว หรือยังไมไดใชเปนเหตุใหนําบัตรที่ใช
แลว (บัตรเกา) ปะปนไปใชในการเลือกตั้งกํานันครั้งนี้ดวย (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน)
*เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี ไดตรวจสอบภาษีอากรบริษัทรายหนึ่ง แลวปลอยปละละเลยไม
เอาใจใสตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับแตวันออกหมายเรียก โดยไมแสดงเหตุผลเพื่อขออนุมัติ
ผูบังคับบัญชาขยายเวลา เปนความผิดตามมาตรา 82(3)
มาตรา 82(4)
“ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย
แกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
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เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม”
ในการปฏิ บั ติ ร าชการต า งๆ จะมี ก ารสั่ ง การหรื อ มอบหมายงานจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาให
ขาราชการปฏิบัติงานหนาที่ตางๆ ซึ่งงานจะสําเร็จผลไดดวยดีนั้น ผูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยง
แตถาผูใตบังคับบัญชาเห็นวา การปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาจะทําใหเสียหายแก
ราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ ผูใ ตบั งคับบัญชาจะเสนอความเห็นเปน
หนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชา
ยืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
กรณีที่จะเปนความผิดวินัยตามมาตรานี้ จะตองเขาองคประกอบ ดังนี้
1. มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งอาจสั่งการดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได
2. ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย (ดูจากการแบงสวนราชการ และคําสั่ง
มอบหมายใหเปนผูบังคับบัญชา)
3. เปนการสั่งในหนาที่ราชการ
4. เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
5. มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่ง ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง
ตัวอยาง
*ผูบังคับบัญชาสั่งการใหเจาหนาที่ธุรการมาปฏิบัติงานเรงดวนในวันเสาร-อาทิตย แลวไม
ปฏิบัติตาม (ภาคทัณฑ)
*ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสมุหบัญชีชวยงานชวยเหลือผูประสบอุทกภัยแลวไมปฏิบัติตาม
(ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)
มาตรา 82(5)
“ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได”
อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ หมายถึง การสละเวลาสวนตัวใหแกราชการในกรณีที่ทาง
ราชการมีงานเรงดวนที่จําเปน ซึ่งอาจจะตองใหขาราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ละทิ้งหนาที่ราชการ หมายถึง ไมอยูปฏิบัติราชการตามหนาที่ ซึ่งไดแก การไมมายัง
สถานที่ที่ตองปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือไมมาใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหปฏิบัติ รวมทั้งการ
มายังสถานที่ราชการแลวไมอยูปฏิบัติงาน ละทิ้งไปไมอยูในสถานที่ที่ควรอยู
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ทอดทิ้งหนาที่ราชการ หมายถึง มาปฏิบัติหนาที่ราชการแตไมสนใจเปนธุระใหงานที่
ไดรับมอบหมายสําเร็จลงโดยเร็ว ทําใหงานในหนาที่คั่งคาง
ตัวอยาง
*เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ไมไปรวมเตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ และไมมาปฏิบัติราชการเปนเวลา 2 วัน เปนความผิดตามมาตรา 82(5)
*นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข 5 ใช เ วลาราชการไปทํ า ธุ ร ะส ว นตั ว บ อ ยครั้ ง ทํ า ให ง าน
ประกันสังคมที่ไดรับมอบหมายคั่งคางจํานวนมาก เมื่อผูบังคับบัญชาติดตามเรงรัด ก็ไมรีบปฏิบัติงานให
แลวเสร็จ เปนความผิดตามมาตรา 82(5)
มาตรา 82(6)
“ตองรักษาความลับของทางราชการ”
โดยที่ในการปฏิบัติหนาที่ราชการในบางกรณี อาจเปนความลับที่ไมควรเปดเผยในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือเปนเรื่องลับตลอดไป หากมีการเปดเผยความลับอาจเสียหายแกราชการได ซึ่งตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2544 ไดกําหนดชั้นของความลับ
ของทางราชการไว 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก และลับ
ความลับ คือ เรื่องราวที่ไมพึงเปดเผย
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทราบความลับของทางราชการ ไมวาจะเปนการทราบมาโดย
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน หรือโดยทางอื่นใด และไมวาผูนั้นจะมีหรือไมมีหนาที่ราชการเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นก็ตาม ผูนั้นตองรักษาความลับนั้นไวโดยไมเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ทราบ
ตัวอยาง
*เจาหนาที่ในการประชุมอนุกรรมการไดนํามติในการประชุมลับของอนุกรรมการไป
เปดเผยตอนักขาวหนังสือพิมพกอนนําเสนอคณะกรรมการใหญ เปนการไมรักษาความลับของทางราชการ
ซึ่งยังไมถึงกับเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางแรง (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)
*เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 4 ไดเปดเผยความลับและสําเนาเอกสารลับของทางราชการ
ที่เปนชื่อบุคคลไปใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของทราบ และเมื่อผูบังคับบัญชาเรียกมาสอบถามก็ไดให
ถอยคําปกปดขอเท็จจริง โดยใหขอมูลอันเปนเท็จ ทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ เปนความผิดตาม
มาตรา 82(6)
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มาตรา 82(7)
“ต อ งสุภ าพเรีย บร อย รัก ษาความสามัค คี และต อ งชวยเหลื อกั น ในการปฏิบัติ ร าชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ”
โดยที่ ข า ราชการอยู ร ว มกั น ในหน ว ยงาน จึ ง ต อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการร ว มกั น หรื อ
รับผิ ดชอบในงานแต ละขั้ น ตอนตอเนื่องกัน การที่ป ระสิทธิภ าพราชการจะดีไดก็ด ว ยความสามั คคีใ น
หนวยงานจึงจะเปนพลังทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได ตรงกันขามหากในหนวยงาน
มีการทะเลาะเบาะแวง หวาดระแวง ไมรวมมือกัน งานก็จะไมเดินหรือไมไดงานที่ดี ดังนั้น ขาราชการ
จะตองสุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะตอกัน รักษาความสามัคคี ไมทะเลาะวิวาทกัน และตองชวยเหลือกันใน
หนาที่ราชการ
“ผูรวมปฏิบัติราชการ” ในที่นี้หมายถึง ระหวางขาราชการดวยกัน และผูรวมปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมไปถึงลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ กํานันหรือผูใหญบาน เปนตน
ตัวอยาง
กรณีไมสุภาพเรียบรอย
*นักพัฒนาชุมชน 6 พูดผานเจาหนาที่หนาหองทํางานของนายอําเภอที่บริเวณหนาที่วา
การอําเภอวา “ไอรถคันขาวมันไปไหน” และ “รถคันนี้ผานบานจะยิงหัวมัน” ซึ่งนายอําเภอก็ใชรถคันสี
ขาวและจอดบริเวณที่วาการอําเภอเปนประจํา เปนความผิดตามมาตรา 82(7)
*ประมงอําเภอ เมาสุราตะโกนดานายอําเภอซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่หนาบานพัก และรอง
ทาใหมาดวลปนกัน เปนความผิดตามมาตรา 82(7)
กรณีไมรักษาความสามัคคี
*เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 4 และเจาหนาที่พัสดุ 3 ไดทะเลาะวิวาทชกตอยทําราย
รางกายกันบริเวณอาคารสโมสร หลังจากนั้นไดทะเลาะวิวาททํารายรางกายกันตออีกที่บริเวณประตูทางเขา
กรม เปนความผิดตามมาตรา 82(7)
*เจาหนาที่ธุรการ ไดโตเถียงกับเพื่อนขาราชการเรื่องการเปดพัดลม และเอาแกวน้ําตีศีรษะ
เพื่อนแตก แตเพื่อไมติดใจดําเนินคดี เปนความผิดตามมาตรา 82(7)
กรณีไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
*เจ า หน า ที่ ส รรพากร ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตรวจค น บุ ค คล และยานพาหนะแก
เจาหนาที่ฝายทหาร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึก เปนความผิดตามมาตรา 82(7)
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มาตรา 82(8)
“ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน
ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน”
โดยที่ขาราชการเปนผูใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการ จึงตองใหการตอนรับ ให
ความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผูมาติดตอราชการอันเกี่ยวกับหนาที่
ของตน
การต อ นรั บ ให ค วามสะดวก ให ค วามเป น ธรรมและให ก ารสงเคราะห แ ก ป ระชาชน
จะตองเปนกรณีที่ประชาชนมาติดตอราชการในหนาที่ของขาราชการผูนั้น มิใชประชาชนที่เปนเพื่อนบาน
หรือคนทั่วไป หากขาราชการมีเรื่องวิวาทดาทอกับเพื่อนบานก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือถาไมให
การตอนรับประชาชน แตเปนประชาชนที่ไมไดมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนก็ไมเปนความผิด
ตามมาตรานี้เชนเดียวกัน
ตัวอยาง
กรณีไมตอนรับ
*เจาหนาที่ที่ดิน รับเรื่องขออนุญาตทําการคาที่ดินจากผูรอง เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา
12.00 น. เรื่องยังไมเสร็จ จึงนัดใหมาตอนบายเวลา 14.00 น. ผูรองมาติดตอแตไมพบจนเวลา 15.00 น.
เจาหนาที่ที่ดินผูนั้นจึงกลับมาปฏิบัติหนาที่แตไมสนใจผูรองซึ่งนั่งรออยูแตประการใด จนใจที่สุดผูรองตอง
ถอนเรื่องกลับไป (ภาคทัณฑ)
กรณีไมใหความสะดวก
*เจ า หน า ที่ ที่ ดิ น 4 ไม ชี้ แ นะราษฎรผู ม าติ ด ต อ ราชการให ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ กรณี ที่ จ ะไป
ดําเนินการใชสิทธิทางศาลในการฟองคดีแตงตั้งผูจัดการมรดก จนเปนเหตุใหมีการรองเรียนขึ้นเปนความผิด
ตามมาตรา 82(8)
กรณีไมเปนธรรม
*เจาหนาที่ตรวจสภาพรถ ไดบันทึกการตรวจรับรองสภาพรถคันหนึ่งวามีเครื่องปดน้ําฝน
ใชการไดดี ทั้งๆที่ขอเท็จจริงไมมี แตรถอีกคันหนึ่งไมยอมผานการตรวจสภาพรถให ทั้งที่มีขอบกพรอง
เชนเดียวกัน (ภาคทัณฑ)
กรณีไมใหความสงเคราะห
*เจาหนาที่สาธารณสุข ไมใหบริการชวยเหลือในการคลอดบุตรแกหญิงคนหนึ่งโดยอางวา
เปนวันเสาร หยุดราชการ และตนไมมีหนาที่รับผิดชอบทั้งๆ ที่มีกระเปาทําคลอด ซึ่งทางราชการไดจายไว
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เพื่อทําคลอดนอกสถานที่ เปนการไมใหความสงเคราะหแกประชาชน ผูมาติดตอในราชการอันเกี่ยวกับ
หนาที่ตน เปนความผิดตามมาตรา 82(8)
มาตรา 82(9)
“ตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ประชาชน กั บ จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการว า ด ว ยมารยาททางการเมื อ ง
ของขาราชการดวย”
มาตรานี้เปนการบัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณใหขาราชการมีความเปนกลางทางการเมือง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการประจําไดอยางตอเนื่อง ไมวาพรรคการเมืองใดๆ จะเขามาเปนรัฐบาล
บริหารประเทศ และในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนั้นจะอํานวยความสะดวกใหแกพรรค
การเมืองใดเปนพิเศษกวาพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลอื่นไมไดหรือจะชักชวนใหประชาชนสนับสนุน
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็ไมได แตในทางสวนตัวจะนิยมหรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดก็
ได แตหามเปนกรรมการพรรคการเมืองและเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ตองหามของ
การเปนขาราชการ
นอกจากนี้มาตรานี้ยังบัญญัติใหขาราชการพลเรือนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวา
ดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย
ตัวอยาง การวางตัวไมเปนกลางทางการเมือง
เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ไดเขารวมชุมนุมประทวงหนาสหกรณการเกษตรกับ
กลุมประชาชนที่รวมชุมนุมดังกลาว ซึ่งไดถือปายผาที่มีขอความพาดพิงถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอความดังกลาวนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิดและความรูสึกในแงลบแกพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว เปนความผิดตามมาตรา 82(9)
มาตรา 82(10)
“ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย”
โดยขาราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐและมีสวนสรางภาพพจนใหแกราชการ เมื่อขาราชการ
มีความประพฤติดีเปนที่ยกยองชมเชยของประชาชน ประชาชนก็จะศรัทธาตอหนวยงานและตอราชการโดย
สวนรวม ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหขาราชการตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย
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การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางไรเปนการไมรักษาชื่อเสียงของตน และไมรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียนั้น มีแนวทางพิจารณา ดังนี้
1. เปนการกระทําที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ไดรับการยอกยองสรรเสริญตามตําแหนงหนาที่
ราชการ ขาราชการที่ตําแหนงหนาที่ราชการตางๆ อยูในฐานะที่จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ
ฐานะที่ควรไดรับการยกยองสรรเสริญ หรือเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในหนาที่ราชการและวงสังคม
ทั่วไป ตามตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งแตละตําแหนงหนาที่อาจอยูในฐานะที่จะตองรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่แตกตางกันได เชนขาราชการชั้นผูใหญหรือขาราชการระดับผูบังคับบัญชายอมอยูใน
ฐานะที่จะตองรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ และเคารพนับถือ
มากกวาขาราชการชั้นผูนอย ขาราชการที่มีตําแหนงหนาที่ราชการบางตําแหนง เชน ครู อาจารย ซึ่งนับ
ถือเปนปูชนียบุคคล เปนพอพิมพแมพิมพของชาติ เจาพนักงานปกครองซึ่งปฏิบัติงานใกลชิดประชาชน
ยอมอยูในฐานะที่จะตองประพฤติปฏิบัติตนรักษาเกียติศักดิ์ใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนหรือวง
สังคมเปนพิเศษกวาขาราชการทั่วไป
2. เปนการกระทําที่สังคมรังเกียจ หรือเปนที่รังเกียจของสังคมโดยพิจารณาจากความรูสึก
ของประชาชนหรือของขาราชการทั่วไป ความรูสึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได
3. เปนการกระทําโดยเจตนา พิจารณาเจตนาที่แทจริงในการกระทํา
หากการกระทําใดเขาลักษณะทั้ง 3 ขอดังกลาว ก็เปนความผิดฐานไมรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย เชน
*การที่ขาราชการชายมีภริยานอยทอดทิ้งภริยาหลวงและลูก โดยไมใหคาเลี้ยงดูและไมให
คาเลาเรียนบุตร พฤติการณดังกลาวเปนที่รังเกียจของสังคมที่ตําหนิการกระทําดังกลาว ก็เปนความผิดฐาน
ไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียแตถาขาราชการผูนั้นเปนผู
มีฐานะดี สามารถเลี้ยงดูภริยาและสงเสียใหการศึกษาแกบุตรเปนอยางดี ไมมีเรื่องทะเลาะวิวาทแตอยางใด
สังคมก็คงไมตําหนิหรือวากลาวในเรื่องนี้ แตถาขาราชการหญิงเปนภริยานอยเขาทั้งที่ทราบวาเขามีภริยาอยู
แลว สังคมไทยก็จะดูแคลนไดวาขาราชการซึ่งตองรักษาเกียรติศักดิ์ของตนกลับเปนภริยานอยผูอื่น ก็เปน
ความผิดฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย เปนความผิด
ตามมาตรา 82(10)
ตัวอยาง
*ขาราชการชายแอบถ้ํามองที่หองอาบน้ําของโรงพยาบาลขณะนางสาว ก. กําลังอาบน้ํา
เมื่อนางสาว ก. รูตัวจึงตักน้ําสาดไปยังจุดที่มีคนแอบดู แลวแตงตัวกระโจมอกรีบออกมาดู พบขาราชการ
ชายยืนเปยกโชกอยูขางหองน้ํา จึงไปฟองผูบังคับบัญชา เปนความผิดตามมาตรา 82(10)

การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1

13
*ขาราชการชายทอดทิ้งภริยาโดยชอบดวยกฎหมายและบุตรที่กําลังศึกษาอยูไปมีภริยาใหม
โดยไมสงเสียเลี้ยงดูเปนเวลาประมาณ 2 ป ทําใหภริยาและบุตรไดรับความเดือดรอน แตภายหลังได
ยินยอมจายคาอุปการะเลี้ยงดู เปนความผิดตามมาตรา 82(10)
มาตรา 82(11)
“กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.”
ปจจุบันยังไมไดมีการออกกฎ ก.พ. เพิ่มเติม แตถาหากไดมีการกําหนดลักษณะการกระทํา
ผิดเพิ่มขึ้น ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองกระทําการตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ดวย
มาตรา 83
“ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้”
มาตรา 83(1)
“ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย”
โดยที่การบริหารงานและการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาจะตองไดรับขอมูลที่ถูกตอง
มิฉะนั้นอาจสั่งการหรือดําเนินการเรื่องใดโดยผิดพลาดบกพรองและราชการเสียหายได กรณีจึงเปนการ
หามไวเพื่อมิใหมีการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความที่ควรตองแจง ถือเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงาน หมายถึง การบอกเลาเรื่องราวที่ไปทํา ไปรู หรือไปเห็นมา อาจเปนการ
รายงานดวยวาจา ดวยหนังสือ หรือวิธีอื่นใด ซึ่งจะเปนการรายงานเพื่อพิจารณา วินิจฉัย หรือขออนุญาต
หรืออนุมัติ หรือเพื่อทราบ ก็ถือเปนการรายงานทั้งสิ้น
การรายงานตามมาตรานี้ ไมจําเปนตองเปนการรายงานเพื่อการปฏิบัติราชการตามหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายเสมอไป อาจเปนการรายงานในเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหรายงานก็ได
ตัวอยาง
*เจาพนักงานสาธารณะสุขชุมชน 2 ไดเขียนเพิ่มวันควรพักในรับรองแพทยจาก 1 วัน
เปน 2 วัน ดวยตนเอง โดยมิไดรับอนุญาตจากแพทยผูตรวจรักษา เปนความผิดตามมาตรา 83(1)
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*ชางรังวัดขับรถไปติดตอราชการ ขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา
และรายงานตอผูบังคับบัญชาวาเหตุเกิดเพราะยางลอหนาแตก เปนความผิดตามมาตรา 83(1)
มาตรา 83(2)
“ต อ งไม ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป น การกระทํ า การข า มผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว น แต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว”
มาตรานี้มีจุดมุงหมายใหขาราชการเสนอเรื่องตามลําดับชั้นของผูบังคับบัญชาเพื่อใหมีการ
กลั่นกรองในแตละขั้นตอน หากปลอยใหมีการเสนอขามขั้นตอนก็จะเกิดความสับสน และเจาหนาที่ระดับ
ลางอาจมีประสบการณนอยเสนอเรื่องโดยผิดพลาดบกพรอง หรืออาจมีพฤติการณปกปดขอเท็จจริงหรือมี
พฤติการณทุจริตได
กรณีจะเปนความผิดตามมาตรานี้ จะตองเขาองคประกอบดังนี้
1. เปนการปฏิบัติราชการ
2. เปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
3. เปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย
แต มี บ างกรณี เ ป น ข อ ยกเว น ที่ ข า ราชการอาจปฏิ บั ติ ร าชการ โดยกระทํ า การข า ม
ผูบังคับบัญชาเหนือตนได ถาผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
ชั่วคราว
ตัวอยาง
*เจ า หน า ที่ ธุ ร การทํ า หนั ง สื อ ขอเพิ่ ม โควตาข า ราชการลาศึ ก ษาต อ ต า งประเทศถึ ง
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม ณ ตางประเทศ โดยพลการและไมผาน
ผูบังคับบัญชา เปนความผิดตามมาตรา 83(2)
*พนักงานที่ดินออกใบจอง น.ส.3 โดยไมเปนไปตามขั้นตอน และเสนอเรื่องตอนายอําเภอ
โดยไมผานพนักงานที่ดินอําเภอกอน เปนความผิดตามมาตรา 83(2)
มาตรา 83(3)
“ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่น”
กรณีจะเปนความผิดฐานอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการหาประโยชนจะตองเขาองคประกอบ
ดังนี้
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1. มีหนาที่ราชการ คือ เปนผูซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ในราชการ
2. ทําการหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น โดยอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่
นั้น ไมวาทางตรงหรือทางออม
ประโยชน หมายถึง สิ่งที่เปนผลดีหรือเปนคุณแกผูรับประโยชนอาจเปนทรัพยสินเงินทอง
หรือการอื่นใดที่เปนผลไดตามตองการ เชน ประโยชนในการไดสิทธิบางอยาง หรือไดรับบริการพิเศษ เปนตน
การหาประโยชนที่จะเปนความผิดนี้ จะตองมีการอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่
ราชการนั้นไปหาประโยชน การหาประโยชนกับอํานาจหนาที่จึงตองมีสวนสัมพันธกัน แตไมจําตองเปน
การหาประโยชนดวยการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เชน
*เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดิน ยอมใหผูอื่นใชชื่อของตนเปนกรรมการจัดสรรที่ดินและโฆษณาขายในจังหวัดทองที่ที่ตนรับผิดชอบ
ตามพฤติ การณเ ปนเพียงการยอมใหผูอื่ นเอาชื่อไปใชประโยชน ไมปรากฏว ามีการอาศัย อํ านาจหนาที่
ราชการแตอยางใด ไมเปนความผิดตามมาตรานี้
ตัวอยาง
*เจาหนาที่สรรพากรมีอํานาจหนาที่เรียกใหบริษัทหางรานสงสมุดบัญชีและเอกสารมา
ตรวจสอบภาษี แบบประเมินเรียกเก็บเงินภาษีเพิ่มได ในระหวางที่เรียกตรวจสอบภาษีภัตตาคารแหงหนึ่ง
เจาหนาที่สรรพากรผูนั้นไดไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารนั้น เปนประจําโดยทางภัตตาคารไมคิดเงิน
เปนการอาศัยอํานาจหนาที่ราชการหาประโยชน เปนความผิดตามมาตรา 83(3)
*เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนํารถยนตของทางราชการไปทําสวนสวนตัวหลายครั้งและใช
ขนของจากบานพักราชการไปบานพักสวนตัว 2 – 3 ครั้ง เปนความผิดตามมาตรา 83(3)
มาตรา 83(4)
“ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ”
ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ หมายถึง ไมรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลั้งเผลอ
หลงลืม ในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหนาที่ราชการ จะตองปฏิบัติโดยไมมีเจตนาที่จะใหเกิด
ความเสียหาย การประมาทเลินเลอนี้มีไดทั้งลักษณะที่เปนการกระทําและละเวนการกระทํา
ตัวอยาง
*เจาหนาที่ราชทัณฑ 2 ไดขับรถยนตบรรทุกผูตองขังไปและกลับระหวางศาลจังหวัดกับ
เรือนจําจังหวัด เมื่อรถยนตมาถึงเรือนจํา เจาหนาที่ผูนี้ไดจอดรถยนตที่หนาประตูเรือนจํา แลวเปดประตู
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ทายรถยนตใหผูตองขังลงโดยไมไดดับเครื่องยนต และยืนอยูบริเวณทายรถยนต เปนเหตุใหผูตองขังฉวย
โอกาสวิ่งไปประจําที่คนขับแลวขับรถยนตหลบหนีไปได เปนความผิดตามมาตรา 83(4)
*เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 ไมไดนําสํานวนที่นายประกันไดขอถอนประกันตัวจําเลย
ในคดีอาญา และศาลสั่งอนุญาตแลวไปใหงานออกหมายเพื่อออกหมายขังจําเลย เปนเหตุใหจําเลยหลุดพน
จากการถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาของศาล และขณะนี้ยังจับตัวไมได เปนความผิดตามมาตรา 83(4)
*จาศาลทําสํานวนคดีความของศาลที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลหาย เปนความผิด
ตามมาตรา 83(4)
เจาหนาที่พยาบาลใหนักเรียนพยาบาลจายเด็กที่คลอดใหมผิดสลับคนกัน เปนความผิดตาม
มาตรา 83(4)
มาตรา 83(5)
“ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง
ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน”
กรณีจะเปนความผิดตามมาตรานี้ จะตองเขาองคประกอบดังนี้
1. กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชน
หมายถึง ตองเปนการหาผลประโยชนโดยกระทําดวยตนเอง หรือยอมใหผูอื่นกระทํา
2. ผลจากการกระทําอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตน ขอนี้แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม
ข อ นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาจากการกระทํ า หรื อ การยอมให ผู อื่ น กระทํ า การหา
ประโยชนนั้นวา เปนทางทําใหบุคคลทั่วไปมีความรูสึกตอการกระทําดังกลาววาอาจจะมีการปฏิบัติหนาที่
ดวยความลําเอียง ไมเปนธรรม โดยเขาขางผูที่ใหประโยชนตนหรือไม หากเปนดังที่กลาว กรณีก็ตองดวย
องคประกอบขอนี้ โดยไมจําเปนตองปรากฏขอเท็จจริงวาไดเกิดความไมเที่ยงธรรมหรือปฏิบัติโดยลําเอียง
ขึ้นแลว
(2) อาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
มีหลักในการพิจารณาเรื่องเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ เชนเดียวกับ
มาตรา 82(10) ดังไดกลาวมาแลว
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ตัวอยาง
*เจาพนักงานที่ดิน 5 และเจาหนาที่ที่ดิน 2 สามีภริยาออกบัตรเชิญขึ้นบานใหม การกระทํา
ดังกลาวทําใหบุคคลภายนอกไมเขาใจในขอเท็จจริง ตําหนิหรือมองในทางไมดี ซึ่งอาจนําความเสื่อมเสียมา
สูตําแหนงหนาที่ราชการได เปนความผิดตามมาตรา 83(5)
*ขาราชการสตรีไปหารายไดพิเศษนอกเวลาราชการ ดวยการไปเปนหญิงบริการอาบอบ
นวด แมจะไมปรากฏวาเปนการผิดกฎหมาย แตในความรูสึกของสังคมพึงเห็นไดวารูสึกรังเกียจ เปนการ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ เปนความผิดตามมาตรา 83(5)
มาตรา 83(6)
“ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท”
โดยที่ขาราชการตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ จึงตองทุมเทในการปฏิบัติงาน หากปลอยใหขาราชการเปน
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือตําแหนงอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ ใน
หางหุนสวนหรือบริษัท ก็จะทําใหขาราชการไปทุมเทใหกับกิจการของเอกชนนั้น และปฏิบัติราชการอยาง
ไมเต็มที่ กฎหมายจึงบัญญัติขอหามในเรื่องนี้ไว
การพิจารณาวาตําแหนงใดมีลักษณะงานคลายคลึงกันกับตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือ
ผูจัดการนั้น เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไปวา ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น เชน
กรรมการผูอํานวยการ หรือผูอํานวยการ มีลักษณะงานและหนาที่ ความรับผิดชอบอยางเดียวกัน หรือ
คลายคลึงกันกับกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือไม ถาคลายคลึงกันก็ตองหาม และที่บัญญัติไวเชนนี้ก็
เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยการใชชื่อใหผิดเพี้ยนหรือแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตลักษณะงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน
ตามมาตรานี้ไมไดหามการเปนกรรมการ หุนสวน ผูถือหุน หรือที่ปรึกษาในหางหุนสวน
หรือบริษัท ดังนั้น ขาราชการจึงเปนกรรมการ หุนสวน ผูถือหุน หรือที่ปรึกษาในหางหุนสวนหรือบริษัท
ได แตอยาละทิ้งหนาที่ราชการหรืออาศัยอํานาจหนาที่ราชการไปหาประโยชน เปนตน
ตัวอยาง
*รองปลัดกระทรวง ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด จํานวน 2 แหง โดยเปนกรรมการ
ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ทั้งไดมีการลงนามยื่นคําขอจดทะเบียนบริษัทฯ ตอกรมทะเบียน
การคาหลายครั้งหลายรายการ และเปนตัวแทนบริษัททํานิติกรรมในการซื้อที่ดินกับอีกบริษัทเปนความผิด
มาตรา 83(6)
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มาตรา 83(7)
“ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ”
โดยที่ขาราชการซึ่งอยูรวมกันในหนวยงานและปฏิบัติราชการรวมกัน การที่ประสิทธิภาพ
ราชการจะดีไดนั้น นอกจากจะตองมีความสามัคคีระหวางกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการแลว ยังจะตองไมกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการดวย
กลั่นแกลง หมายถึง หาความไมดีใสให หาอุบายใหรายโดยวิธีตางๆ แกลงใสความ
กดขี่ หมายถึง ขมใหอยูในอํานาจตน ใชอํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเอา
ขมเหง หมายถึง ใชกําลังรังแก แกลง ทําความเดือดรอนใหผูอื่น
มาตรา 83(8)
“ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.”
ปจ จุ บันยั ง ไม ได มี การออกกฎ ก.พ. ดั ง กล าว หากมีการออกกฎ ก.พ. ดั ง กลา วแลว
ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดไวใน
กฎ ก.พ.
มาตรา 83(9)
“ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ”
ดูหมิ่น หมายถึง สบประมาท ดูถูก เหยียดหยาม ทําใหอับอายเสียหาย การดูหมิ่นอาจ
กระทําดวยวาจาหรือกิริยาทาทางอยางอื่นก็ได
เหยียดหยาม หมายถึง ดูหมิ่น ดูถูก หรือรังเกียจ โดยเหยียดหยามใหต่ําลง เชน
เหยียดคนเปนสัตว เปนตน
กดขี่ หมายถึง ขมใหอยูในอํานาจตน ใชอํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเอา
ขมเหง หมายถึง ใชกําลังรังแก แกลง ทําความเดือดรอนใหผูอื่น
ประชาชนผูติดตอราชการ หมายถึง ประชาชนที่ติดตอราชการกับหนวยงาน
ของตน ซึ่งอาจเปนการติดตอที่อยูหางกันโดยระยะทาง เชน ติดตอทางโทรศัพท เปนตน หรือการ
ออกไปปฏิบัติงานยังทองที่นอกหนวยงานก็ได
ตัวอยาง
”พนักงานที่ดิน เมาสุราดาประชานผูติดตอราชการวา “เปนคนมีความรูต่ํา ไร
การศึกษา” เปนการดูหมิ่น เปนความผิดตามมาตรา 83(9)
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*เจาหนาที่ที่ดิน 4 กลาวถอยคําตอผูติดตอราชการวา “เฒาบานนอก ไมรูประสีประสา
มาร่ํารี้ร่ําไร ไมรูเรื่องรูราว เดี๋ยวจะจับเขาคุกเขาตาราง ซึ่งไดทํามาหลายคนแลว ไมทําให” เปนการ
ใหบริการประชาชนชั้นต่ํากวามาตรฐานของการเปนขาราชการที่ดี ขาดความสํานึก อดทน อดกลั้น ขาดสติ
เปนความผิดตามาตรา 83(9)
หากเปนการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยาง
รายแรง ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 85(5)
มาตรา 83(10)
“ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.”
ปจจุบันยังไมไดมีการออกกฎ ก.พ. ดังกลาว แตถาหากไดมีการออกกฎ ก.พ. ดังกลาว
แลว ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองไมกระทําการตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ดวย
มาตรา 84
“ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรือ
ฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดวินัย”
ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 81 กล า วคื อ ไม
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 82(1)-(11) หรือฝาฝนขอตามมาตรา 83(1)-(10) ถือวาผูนั้นเปนผูกระทํา
ผิดวินัย ซึ่งเปนความผิดอยางไมรายแรง
มาตรา 85
“การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง”
มาตรา 85(1)
“ปฏิ บั ติหรื อละเวน การปฏิบั ติห นา ที่ ร าชการโดยมิช อบเพื่ อใหเกิ ด ความเสีย หายอย า ง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต”
การที่จะผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้ มีขอที่จะตองพิจารณา 2 ประการ คือ
1.ปฏิ บัติหรือละเวนการปฏิบัติหน าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิ ดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใด
หนาที่ราชการ มีความหมายเชนเดียวกันกับหนาที่ราชการตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา
82 (1)

การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1

20
การปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนลักษณะการกระทําในเรื่องตางๆ ซึ่งขาราชการมีหนาที่
ราชการตองปฏิบัติ เชน เจาหนาที่ศุลกากรตรวจสินคาซึ่งนําเขาประเทศแลวรูเห็นเปนใจตรวจปลอยสินคา
โดยไมเรียกเก็บภาษี การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น ไมรวมถึงการปฏิบัติในการใชสิทธิขอเบิกจายเงินที่ทาง
ราชการใหสิทธิเบิกได เชน เงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ หรือเงินสวัสดิการตางๆ เปนตน
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ หมายถึง มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตไมปฏิบัติหรือ
งดเวนไมกระทําการตามหนาที่โดยจงใจหรือเจตนาไมปฏิบัติ ไมใชเรื่องพลั่งเผลอหลงลืม หรือเขาใจผิด
เชน เปนเจาหนาที่ศุลกากรแกลงนั่งเฉยๆ ทําเปนไมเห็นปลอยใหพอคานําสินคาผานดานศุลกากรโดยไม
ตรวจคน เปนตน
มิ ช อบ หมายความว า ไม เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ คํ า สั่ ง ของ
ผูบังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทํานองคลองธรรม คือ ไม
เปนไปตามทางที่ถูกที่ควร
ความเสียหาย หมายความรวมถึงความเสียหายที่ไมอาจคํานวณราคาไดดวย เชน ความ
เสียหายแกชื่อเสียง
ผูหนึ่งผูใด หมายถึง ใครก็ไดไมวาจะเปนประชาชนหรือขาราชการดวยกัน
2.ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
โดยทุจริต หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
ประโยชน หมายถึง สิ่งที่เปนผลดีหรือเปนคุณ หรือผลที่ไดตามความตองการ ประโยชน
อาจเป น ทรั พ ย สิ น เงิ น ทองหรื อ การอื่ น ใดที่ เ ป น ผลได ต ามต อ งการ โดยไม จํ า ต อ งเป น ทรั พ ย สิ น เช น
ประโยชนในการไดสิทธิบางอยาง หรือไดรับบริการพิเศษ เปนตน
ประโยชนที่มิควรได หมายถึง ประโยชนที่ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับ
ตัวอยาง
*เจาพนักงานปกครอง 5 รูอยูแลววามีผูแอบอางเปนนาย ก. ขอแจงเกิดเกินกําหนดและขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนก็ดําเนินการรับแจงเกิดเกินกําหนดใหแกผูแอบอาง เพื่อใหผูแอบอางมีชื่อในทะเบียน
บาน แลวดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูแอบอางไป เปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
เปนความผิดตามมาตรา 85(1)
*เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 ไดรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน เปนเงินค้ําประกันสัญญา จํานวน
87,392 บาท และเงินคาซื้อแบบจํานวน 7,900 บาท แลวนําเงินทั้งสองจํานวนดังกลาวไปใชสวนตัว
พรอมทั้งเก็บสําเนาใบเสร็จทั้งสองเลมไวกับตัวเอง ตอมาไดนําสําเนาใบเสร็จรับเงินทั้งสองเลมและเงิน
จํานวนดังกลาวคืนใหแกราชการ เปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตเปนความผิดตามมาตรา 85(1)

การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1

21
มาตรา 85(2)
“ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
รายแรง”
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ มีความหมายเชนเดียวกันกับมาตรา 82(5)
การที่จะผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้ มีขอที่จะตองพิจารณา 3 ประการ คือ
1. การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้น ไมจํากัดเงื่อนเวลามากนอย
2. ตองเป นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุ ผลอันสมควร ซึ่งจะตอง
พิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆไปวา พฤติการณของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นมีสาเหตุ
อยางไร และเปนสาเหตุที่มีเหตุผลความจําเปนถึงขนาดที่จะตองกระทําผิดหรือไม เหตุผลเกี่ยวกับธุระ
สวนตัวโดยปกติแลวไมอาจรับฟงได
3. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หมายถึง มีความเสียหายเกิดขึ้นแกราชการ
อยางรายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนผลโดยตรงมาจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้น
ตัวอยาง
*เจาหนาที่ปาไม ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมาอยูเวรยามดูแลความเรียบรอย
ของสํานักงาน แตกลับแอบหนีไปเที่ยวในตัวเมือง เปนเหตุใหมีผูลักลอบเขามาขโมยคอมพิวเตอรใน
สํานักงานไป และวางเพลิงเผาสํานักงานเสียหายเกือบทั้งหลัง ถือวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดตามมาตรา 85(2)
มาตรา 85(3)
“ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ”
ละทิ้งหนาที่ราชการ มีความหมายเชนเดียวกันกับมาตรา 82(5)
การที่จะผิดวินยั อยางรายแรงตามมาตรานี้มขี อที่จะตองพิจารณา 2 ประการ คือ
1. ตองเปนการละทิ้งหนาทีร่ าชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน
หมายถึง การละทิ้งหนาที่ราชการตอเนื่องโดยไมไดมาหรือไมไดอยูปฏิบัติ
หนาที่ราชการเลยติดตอกันเปนเวลาเกิน 15 วัน เชน 15 วันขึ้นไป
2. ตองเปนการละทิ้งหนาทีร่ าชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอัน
แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
คําวา “โดยไมมีเหตุผลอันสมควร” มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกับมาตรา 85(2) กรณี
มีเหตุอันสมควร เชน
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*ขาราชการมีหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการไดละทิ้งหนาที่ราชการ เนื่องจากเจ็บปวย
รายแรงกะทันหันจําเปนตองไปใหแพทยตรวจรักษา มิฉะนั้นจะเปนอันตรายแกชีวิต เห็นไดวามีเหตุผลอัน
สมควร ไมเปนความผิดตามมาตรา 85(3)
กรณีไมมีเหตุผลอันสมควร เชน
*ละทิ้งหนาที่ราชการเนื่องจากหลบหนีเจาหนี้หรือหลบหนีคดีอาญา สาเหตุเหลานี้เปน
เรื่องสวนตัวไมอาจนํามารับฟงเหตุอันสมควรได เปนความผิดตามมาตรา 85(3)
สวนคําวา “โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ”
เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากพฤติการณในการละทิ้งวามีเจตนาหรือจงใจฝาฝนระเบียบของทางราชการ
หรือไม เชน
*ขาราชการสตรีหยุดราชการไปคลอดบุตรเปนเวลา 45 วัน แลวจึงกลับมาปฏิบัติราชการ
และยื่นใบลาหลังจากที่หยุดราชการไปเปนเวลา 45 วัน กรณีเชนนี้พึงเห็นไดวา ขาราชการที่คลอดบุตรนั้น
มีสิทธิขอลาหยุดราชการได และเมื่อยื่นใบลาผูบังคับบัญชาก็ชอบที่จะอนุญาต ตามพฤติการณยังถือไมได
วาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และยังไมถึงขนาดที่จะถือวาเปนการละทิ้งหนาที่
ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณเปนเพียงไมถือปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการเทานั้น ไมเปนความผิดตามมาตรา 85(3)
*ขาราชการได รับอนุ ญาตใหลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับ
อนุญาตใหลาแลว ไมไดรับอนุญาตใหลาตอ ทางราชการเรียกใหกลับก็ประวิงเวลาไมยอมเดินทางกลับมา
ปฏิบัติราชการโดยไมมีเหตุผลความจําเปน อันเปนการผิดระเบียบ บางรายประวิงเวลาอยูเกินกําหนดเปน
เวลาแรมป ถือไดวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และโดยมีพฤติการณอันแสดง
ถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดตามมาตรา 85(3)
กรณีละทิ้งหนาที่ราชการการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมเี หตุผลอัน
สมควรและไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชาการอีกเลย
กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรและไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลยนั้น เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว. 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ใหลงโทษไลออกจากราชการ
ตัวอยาง
*เจาหนาที่ราชทัณฑ 4 ละทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลย
สาเหตุเนื่องจากตองหาคดีอาญาในความผิดฐานฆาผูอื่นโดยเจตนา ถูกลงโทษไลออกจากราชการ
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*เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 ไดละทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการอีกเลย ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงแลวไดความวาเจาหนาที่ผูนี้ได
ยักยอกเงินของทางราชการและหลบหนีไป ถูกลงโทษไลออกจากราชการ
มาตรา 85(4)
“กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง”
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกัน
กับมาตรา 82(10) คือ
1. เปนการกระทําที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
2 เปนการกระทําที่สังคมรังเกียจ
3. เปนการกระทําโดยเจตนา
ตัวอยาง
*เจาหนาที่ธุรการจัดหาผูอื่นมาจําคุกแทนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เปนความผิดตาม
มาตรา 85(4)
*ขาราชการอยูในสภาพมึนเมาและไดบุกรุกเขาบานของหญิงสาว พยายามปลุกปล้ําขมขืน
กระทําชําเรา และใชกําลังทํารายรางกาย เปนความผิดตามมาตรา 85(4)
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ ก.พ. ที่กําหนดระดับโทษเกี่ยวกับความผิดฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรงไว เชน
*กรณีเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทางไปราชการ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ทางราชการ
ใหสิทธิขอเบิกจายได โดยทําการขอเบิกเปนเท็จดัวยเจตนาทุจริตฉอโกงเงิน ของทางราชการเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง
*กรณีทุจริตในการสอบ ขาราชการที่ทําการทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหนง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง
*กรณีเลนการพนันที่กฎหมายหามขาดพนันเอาทรัพยสินกัน หมายถึง การพนันตามบัญชี
ก.ทายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เชน ไฮโล แปดเกา เปนตน เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
ประพฤติชั่วอยางรายแรง
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*กรณีเกี่ยวกับการเสพของมึนเมา การเสพสุรามึนเมาจนไมสามารถครองสถิติได ตามปกติ
แลวเปนเพียงความผิดไมถึงกับรายแรง แตในกรณีที่เสพสุราและมีพฤติการณอยางอื่นประกอบที่แสดงให
เห็นความรายแรงแหงกรณี อันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการอยางยิ่ง ก็อาจเขา
ลักษณะความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงได เชน เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่
ราชการ เมาสุราเสียราชการ เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการ
มาตรา 85(5)
“ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายรางกายประชาชนผูติดตอราชการอยาง
รายแรง”
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายรางกายประชาชนผูติดตอราชการอยาง
รายแรงนั้น รายละเอียดไดกลาวไวแลวในมาตรา 83(9)
มาตรา 85(6)
“กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ”
การไดรับโทษจําคุกนี้ หมายถึง คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาใหจําคุก และไมรอการ
ลงโทษหรือยกโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษสถานอื่น และหมายความรวมถึง กรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหจําคุก โดยอานคําพิพากษาลับหลังจําเลย เนื่องจากจําเลยหลบหนีดวย
โทษที่หนักกวาจําคุก คือ ประหารชีวิต
ตัวอยาง
*นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) ไดใชอาวุธปนยิงราษฎรถึงแกความตาย และศาลฎีกา
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา เจาหนาที่ผูนี้กระทําผิดอาญาขอหาฆาผูอื่นโดยเจตนา พิพากษาใหจําคุก 15 ป
เปนความผิดตามมาตรา 85(6)
*เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 20 ป ฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาตน โดยรวมกับผูอื่นอันมี
ลักษณะเปนการโทรมหญิง เปนความผิดตามมาตรา 85(6)
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มาตรา 85(7)
“ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝาฝน
ขอหามตามมาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง”
มาตรา 82 เปนบทบัญญัติที่กําหนดขอปฏิบัติใหขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 82(1) - (11) สวนมาตรา 83 เปนบทบัญญัติที่กําหนดขอหามมิใหขาราการพลเรือน
สามัญกระทําการตามที่ระบุไวในมาตรา 83(1) - (10)
การกระทําการหรือละเวนการกระทําการใดที่เปนการไมปฏิบัติตามาตรา 82(1) - (11)
หรือเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา 83(1) - (10) จนเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงนั้น ถือ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ความเสียหาย หมายความรวมถึง ความเสียหายที่ไมอาจคํานวณเปนตัวเงินได เชน ความ
เสียหายตอชื่อเสียงหรือระบบงาน
เสียหายแกราชการอยางรางแรงหรือไม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
1. ความเสียหายที่เปนตัวเงินหรือตีราคาเปนเงินได คํานึงถึงความมากนอยตามคาของเงิน
เปนสําคัญ เชน เสียหาย 1,000,000 บาท เห็นไดวาเสียหายอยางรายแรง ทั้งนี้ไมมีขอกําหนดตายตัววา
จํานวนเทาใดจึงจะถือวาเปนความเสียหายอยางรายแรงหรือไมรายแรง เปดชองใหผูมีอํานาจหนาที่ใช
ดุลพินิจไดตามควรแกกรณี
2. ความเสียหายที่ไมอาจคํานวณราคาได เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปน
เรื่องๆ ไป โดยคํานึงถึงวาเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียงโดยสวนรวมของทาง
ราชการหรือตอการบริหารราชการอยางรายแรงหรือไม เชน
*เจาหนาที่การเงินและบัญชีทําการรับจายเงินโดยไมมีหลักฐานการรับ-จาย บัญชีการเงินก็
ไมทําใหเปนปจจุบันเปนเวลานาน ทําใหการเงินและบัญชีสับสนไมอาจตรวจสอบได ไมสามารถจะตรวจ
พิสูจนไดวาเงินของทางราชการไดขาดหายไปหรือไม พฤติการณเปนการกระทําที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 109
ขาราชการที่ประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่นหนังสือขอลาออกตามแบบตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่ง โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก เวนแตจะมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุจะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออกใหยื่นลวงหนานอยกวา 30 วัน โดยให
ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได และในกรณีที่ขาราชการยื่นใบลาออกลวงหนานอยกวา 30 วัน โดยไมได
รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรหรือที่ไมไดระบุวันขอลาออกไว ใหถือวาวันขอลาออกคือวันถัดจากวันครบ
กําหนด 30 วัน นับแตวันยื่นหนังสือขอลาออก
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ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาจําเห็นเพื่อประโยชนแกราชการจะยับยั้ง
การลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได แตตองแจงการยับยั้งการลาออกพรอมทั้ง
เหตุใหผูขอลาออกทราบกอนวันที่ขอลาออก และถาผูขอลาออกไมไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการยับยั้ง ใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับยั้งไว ซึ่งการยับยั้งสามารถ
ทําไดเพียงครั้งเดียวและหามขยายเวลาในการยับยั้งการลาออกนั้น แตสําหรับกรณีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุไมไดยับยั้งการลาออก ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณีที่ขาราชการประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กำหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปชั้นหนึ่งอยางชาภายในวันที่ขอลาออก และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
การอนุญาตใหลาออกหรือการยับยั้งการลาออก ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุทํา
คําสั่งเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก แลวแจงคําสั่งใหผูขอลาออกทราบกอนวันที่ขอ
ลาออกดวย ทั้งนี้ ผูขอลาออกอาจถอนใบลาออกได แตตองทําเปนลายลักษณอักษรเสนอผูมีอํานาจอนุญาต
การลาออกกอนที่จะมีการสั่งอนุญาตใหลาออก (มติตอบขอหารือของกระทรวงคมนาคม ที่ สร
1006/122031 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2518)
4. ถูกสั่งใหออกตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 101 มาตรา 110 และมาตรา 111
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
4.1 สั่งใหออกเพราะไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตาม
มาตรา 59
ขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยอยูในความดูแลของ
ผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่พัฒนาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะตองมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด เพื่อใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาวา ผูนั้นมีความ
เหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจเห็นวาผูนั้นมีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม และใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการ แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
4.2 สั่งใหออกเพราะขาดคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการตามมาตรา 67
ผูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลวหากภายหลัง
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุญาตจาก ก.พ. อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาด
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คุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
โดยพลัน แตไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขา
รับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
4.3 สั่งใหออกไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาความผิดตามมาตรา 101
ขาราชการที่มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนหรือพิจารณาผลแหงคดีได (กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไว
กอน) แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นไมไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะ
ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูที่อํานาจสั่งใหผู
นั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน หรือในตําแหนงประเภทและ
ระดับที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งให
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่ไมใชเปนการลงโทษ เพราะกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการ ตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน และมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางถูกสั่งใหออกไวกอนดวย กลาวคือ ถาปรากฏวาไมไดกระทําผิด
จะไดรับเงินเดือนเต็ม
ถากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือมีมลทินมัวหมองไดรับเงินเดือนไมเกิน
ครึ่งหนึ่งตามที่เจากระทรวงจะไดกําหนด สวนเงินอื่นที่จายเปนรายเดือน เปนตนวา คาเชาบานและเงิน
ชวยเหลืออยางอื่น เชน คารักษาพยาบาลไดรับเต็ม เปนตน
4.4 สั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม มาตรา 110 มีดังนี้
4.4.1 เมื่อขาราชการผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดย
สม่ําเสมอ (มาตรา 110 (1) )
การจะสั่ ง ให ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกจากราชการตามมาตรานี้ ไ ด
จะตองปรากฏวาผูนั้นเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ ดังนั้นในกรณีที่ไมมีใบรับรอง
แพทยผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จึงควรสงตัวขาราชการผูนั้นไปใหแพทยที่ทาง
ราชการรับรองไดตรวจรางกายและแสดงความเห็นไววาเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
สม่ําเสมอหรือไมเสียกอน
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4.4.2 เมื่อขาราชการผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ (มาตรา 110 (2))
การที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจะสั่ ง ให ข า ราชการตามความมาตรานี้ ไ ด จ ะต อ ง
ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประการ คือ
- เปนการไปปฏิบัติงานใด ๆ ที่มิใชงานในหนาที่ของสวนราชการ เชน ไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รัฐวิสาหกิจ เปนตน
- สมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานนั่นเอง
- เปนความประสงคของทางราชการที่จะใหไปปฏิบัติงานนั้น คือ ทาง
ราชการเห็นวางานที่จะไปปฏิบัตินั้นเปนประโยชนแกราชการมิใชเพื่อประโยชนสวนตัว ซึ่งอาจเปน
ประโยชนแกสวนราชการเดินหรือหนวยงานอื่น หรือเปนประโยชนแกราชการโดยสวนรวมก็ได
4.4.3 เมื่อขาราชการผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 36 ก. (1) หรือ
(3) หรือ มีลักษณะตองหามตาม มาตรา 36 ข.(1) (3) (6) หรือ (7) (มาตรา 110 (3))
ขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนแลวตอมาไดขาดคุณสมบัติลงตามมาตรา 36 ก.(1)
หรือ (3) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) (3) (6) หรือ(7) จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ คือ
1. เสียสัญชาติไทย
2. ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
3. ไปดํารงตําแหนงทางการเมือง
4. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
5. เปนบุคคลลมละลาย
6. เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.4.4 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือน
สามัญปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู สำหรับผูที่ออกจากราชการกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 110 (4))
4.4.5 เมื่ อ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดไม ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ (มาตรา 110 (5))
4.4.6 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาให
ผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา 110 (6))
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4.4.7 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามมาตรา 93 และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา 97
วรรคหนึ่ง แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก
ราชการ (มาตรา 110 (7))
4.4.8 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก (มาตรา 110 (8))
อนึ่ง การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ หากขาราชการพลเรือนสามัญขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปกรณีไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดวย
ความบริสุทธิ์ใจ (มาตรา 36 ก (3)) กรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการ (มาตรา 110 (6)) กรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 93 และ
ผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามาตรา 97 วรรคหนึ่ง แตมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการมาตรา 110 (7) ใหผูบังคับบัญชา ซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สงเรื่องให อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
ซึ่งผูถูกพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57
สั่งใหเปนไปตามนั้น
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งใหขาราชการออกจากราชการตาม
มาตรา 110 แลวใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี
4.5 สั่งใหออกเพราะไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 111
เมื่อขาราชการผูใดไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ซึ่งเปนการถูก
เกณฑไปเปนทหารกองประจําการในเวลาประมาณ 2 ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการ และตองสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวใหเมื่อผูนั้นประสงคจะบรรจุกลับภายใน 180
วัน นับตั้งแตวันพนจากราชการทหารและผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับตําแหนง
ระดับเดิมได แตถาจะบรรจุกลับในระดับและขั้นที่สูงกวาขั้นสูงของเงินเดือนสําหรับตําแหนงเดิม ตอง
ขอให ก.พ. พิจารณาเปนรายๆไป (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0704/ ว7 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2525)
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สําหรับกรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพลเพื่อรับการฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ซึ่งไมไดใชเวลานานและ
ไมไดไปรับราชการทหาร ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุจึงไมตองมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตาม
มาตรานี้ ผูถูกหมายเรียกเพียงแตขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48
ชั่วโมง หรือภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาในหมายเรียกเขารับการเตรียมพล แลวไปเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชา
เสนอคําขออนุญาตลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชา
ภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน หัวหนาสวนราชการอาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน 15
วัน (ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ขอ 32 และขอ 33)
5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
การออกจากราชการกรณีนี้มีเหตุมาจากขาราชการพลเรือนผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงและตองรับโทษถึงขั้นปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี แตการที่ผูบังคับบัญชาจะสัง่
โทษทางวินัยในขั้นรายแรงไดจะตองดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายและผานการพิจารณาของ
อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี
สําหรับวันออกจากราชการ ใหเปนไปตามระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดไวโดยสรุปวา หามมิใหสั่งใหออกหรือสั่งลงโทษปลดออก
หรือไลออกจากราชการยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตจะเขาขอยกเวนตามที่กําหนดไว แตทั้งนี้
จะตองไมเปนการทําใหเสียประโยชน ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งใหออกหรือผูถูกสั่งลงโทษดวย
ผูมีหนาที่ดําเนินการทางวินัย
1. ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
2. ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด)
ทั้งนี้ โดยอาศัยหลัก 3 ประการ คือ ตองดําเนินการ
(1) โดยเร็ว
(2) ดวยความยุติธรรม
(3) โดยปราศจากอคติ
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วิธีการกอนการดําเนินการทางวินัย
การกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
อาจมีที่มาไดหลายทาง เชน
1. มีผูรองเรียนกลาวหา โดยแจงชื่อและที่อยูของตน ตลอดจนระบุกรณีที่กลาวหาอันมีรายละเอียด
ชัดเจนพอที่จะดําเนินการสืบสวนได
2. ผูบังคับบัญชารูหรือสงสัยวา ขาราชการในบังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดยพบเห็นการกระทํา
ผิดดวยตนเอง หรือมีผูบอกใหรู หรือพบเห็นจากเอกสารหลักฐานก็ได
3. สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวน เชน สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พนักงาน
สอบสวน เปนตน แจงใหทราบวาขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย
4. มีบัตรสนเทห กลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัย โดยพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน
กรณีแวดลอมชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑการพิจารณาบัตรสนเทห ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่องหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย และที่ นร 1011/ว 26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 เรื่องเดียวกัน
กฎหมายบัญญัติใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ ดังนี้
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ทราบเหตุการณกระทําผิดวินัยตองรายงานใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว (มาตรา 90 วรรคหนึ่ง)
2. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตองรีบดําเนินการหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องตนวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการผูนั้น กระทําผิดวินัยหรือไม (มาตรา 91 วรรคหนึ่ง)
3. หากผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไมปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวหรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต ถือวากระทําผิดวินัย (มาตรา 90 วรรคสอง)
การสื บ สวนข อ เท็ จ จริ ง หมายถึ ง การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ที่ จ ะทราบ
รายละเอียดแหงกรณีที่มีการกลาวหา หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัย
ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจดําเนินการเองหรือมอบหมายใหขาราชการคนใดคนหนึ่งเปนผูสืบสวนหรือจะสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงก็ได
เมื่อมีการสืบสวนหรือพิจารณาแลว ผลปรากฏวา
กรณีไมมีมูล ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งยุติเรื่อง (มาตรา 91 วรรคหนึ่ง)
กรณีมีมูล
ให ผู บั ง คับ บั ญ ชาผูมี อํา นาจสั่ ง บรรจุดํ า เนิน การทางวิ นัย ตามมาตรา 92 หรื อ
มาตรา 93 แลวแตกรณีตอไป
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ทั้งนี้ การพิจารณาวากรณีใดมีมูลที่ควรสอบสวนทางวินัยหรือไม เปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
1.3 การรักษาจรรยาขาราชการ
บทบัญญัติในหมวด 5 วาดวยการรักษาจรรยาขาราชการนี้ เปนบทบัญญัติที่เพิ่มจะมีขึ้นครั้งแรกใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เดิมเคยมีบัญญัติไวในมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วา
ขาราชการพลเรือนตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน ตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด
หลังจากนั้น ก.พ. ไดกําหนดจรรยาบรรณกลางไวสําหรับใหขาราชการพลเรือนถือปฏิบัติ โดยจัดทํา
เปนขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ประกาศใชเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537
ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนดังกลาว มีจํานวน 15 ขอ อยางไรก็ตาม เนื้อหาของ
จรรยาบรรณดังกลาวมีลักษณะซ้ําซอนกับบทบัญญัติวาดวยวินัยขาราชการพลเรือนเปนสวนใหญ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 จึ ง ได บั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการรั ก ษาจรรยา
ขาราชการแยกไวตางหากในหมวดที่ 5นี้โดยกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการ
ตามที่สวนราชการกําหนดไวโดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
1. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
2. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4. การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
5. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ซึ่งเปนหลักการ 5 ประการ ที่กําหนดไวใน “คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ” ที่สํานักงาน
ก.พ. ไดจัดทําขึ้นและไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เพื่อพิจารณามี
มติเห็นชอบในการจัดทําคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอดังกลาว และมี
มติใหเจาหนาที่ของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานในรูปแบบใหม
การบัญญัติใหขาราชการพลเรือนตองรักษาจรรยาขาราชการ โดยใชหลักการและแนวความคิดจาก
ที่เคยจัดทําเปนคานิยมสรางสรรค 5 ประการ ดังกลาว จึงเปนหลักการใหมที่เพิ่งปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปนครั้งแรก ซึ่งเปนการวางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให
ขาราชการสามารถรักษาจรรยาขาราชการไว โดยมีหลักยึดในแตละประการอยางชัดเจน ซึ่งแนวทางตามที่
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กําหนดไวเปนคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวมีลักษณะที่ไมซ้ําซอนกับบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับวินัยขาราชการที่บัญญัติไวในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แตอยางใด
บทบัญญัติในมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ มีความ
มุงหมายที่จะใหขาราชการพลเรือนสามัญรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการแตละแหงกําหนดขึ้นเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังกลาวแลวดวย
ความในวรรคสองของมาตรานี้ จึงกําหนดใหสวนราชการแตละแหงกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในสวนราชการนั้น ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ความในวรรคสามของมาตรา 78 แห ง พระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บข า ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กําหนดใหสวนราชการที่จะกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย
ข อ สั ง เกตสํ า หรั บ ความในวรรคสามนี้ คื อ แทนที่ จ ะกํ า หนดให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ขาราชการแตเพียงฝายเดียวและประชาชนเพียงแตเปนผูรับทราบดวยเทานั้น จะควรใหประชาชนมีสวน
แสดงความคิดเห็นดวยเพียงใดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดจรรยาขาราชการในหนวยงานทีต่ อ ง
ติดตอกับประชาชน หรือใหบริการประชาชน
จรรยาขาราชการไมใชวินัยที่มีบทบัญญัติเปนขอหาม เปนขอปฏิบัติและมีบทบัญญัติวาดวยการ
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิดวินัยดวย ดังนั้น หากมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาขาราชการโดย
ไมมีแนวทางปฏิบัติตอผูไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการที่กําหนดไวดังกลาว จรรยาขาราชการก็จะไมเกิดผล
ในการปฏิบัติแตอยางใด จึงมีบทบัญญัติในมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 วางแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ อันมิใชเปนความผิดวินัยไววาให
ผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน หรือการสั่งใหขาราชการ
ผูนั้นไดรับการพัฒนา
ความในมาตรา 79 ดังกลาว จึงทําใหจรรยาขาราชการมีความหมายที่ใชเปนเงื่อนไขและปจจัยใน
การพิจารณาในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในดานบวก คือในการแตงตั้งหรือการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และในดานที่จะตองไดรับการพัฒนาและการตักเตือนขาราชการผูไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
ดังกลาว ซึ่งจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนรูปธรรมอยางแทจริง
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1.4 วินัยและการรักษาวินัย
บทบัญญัติในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยถือเปนหมวดที่มีการเปลี่ยนแปลงไมมากในเนื้อหา ซึ่งจะมีการบัญญัติลักษณะของการกระทํา
ผิดทางวินัยเพิ่มขึ้นบาง สวนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดในหมวดนี้คือรูปแบบ ซึ่งจะบัญญัติสวนที่เปนบท
วินัยไวในสองลักษณะ คือ กําหนดเปน “ขอปฏิบัติ” ทั้งปวงไวในมาตรา 82 ซึ่งเปนการกําหนดวา ขาราชการ
พลเรือนสามัญจะตองปฏิบัติในเรื่องใดบาง เชน จะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรม (มาตรา 82 (1) ) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (มาตรา 82 (2) )
เปนตน เปนการประมวลขอที่ตองปฏิบัติไวในมาตราเดียว คือ มาตรา 82 แลวเรียงบทบัญญัติที่ตองปฏิบัติ
ดังกลาวไวในแต ละอนุ มาตราเชนเดียวกับที่เ คยบัญญัติในลั กษณะเชน นี้ไ วในพระราชบัญญัติระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497
ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องวินัยที่บัญญัติไวในมาตรา 82 ดังกลาว สวนใหญในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนทุกฉบับที่ผานมาจะบัญญัติบทวินัยแตละเรื่องไวในแตละมาตรา ไมไดบัญญัติรวมไว
เหมือนกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
นี่คือการบัญญัติกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ขาราชการพลเรือนสามัญรับรูดวยความ
เคยชินมาตลอดเวลาที่อางอิง ศึกษา หรือรับรูเกี่ยวกับเรื่องวินัยขาราชการซึ่งเคยบัญญัติไว เรื่องใดเปนบท
วินัยตามมาตราใดก็จะบัญญัติใหปรากฏไวในลักษณะที่เรียกไดวา “จบในตัว” ในแตละมาตราและลักษณะ
ของการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะพิจารณาจาก “ความเสียหาย” ของทางราชการ ก็จะ
ตอเนื่องอยูในวรรคสองหรือวรรคสามของเรื่องและมาตรานั้นๆ
ขอสังเกตที่ตองบันทึกไวเมื่อเขียนถึงบทบัญญัติในหมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษาวินัยก็คือ การ
เขียนบทวินัยในรูปแบบใหมดังที่ปรากฏในมาตรา 80 ถึงมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ แมจะพิจารณาไดวาเปน “นวัตกรรม” ในการรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนขึ้นมาก็ตาม แตก็จะทําใหยากแกการเขาใจขึ้นอีกมาก
จากบทบัญญัติในมาตรา 82 วาดวยการกําหนด “ขอปฏิบัติ” ใหขาราชการพลเรือนสามัญถือปฏิบัติ
ในลักษณะที่ตองกระทําดังกลาวแลว บทบัญญัติในมาตรา 83 ซึ่งเปนมาตราถัดไปก็บัญญัติบทวินัยไวใน
ลักษณะที่เปน “ขอหาม” โดยกําหนดวา ขาราชการพลเรือนสามัญตอง “ไมกระทําการ” ใด อันเปนขอหาม
ดังตอไปนี้ จากนั้นก็บัญญัติขอหามไวในอนุมาตราตางๆ ตอไป ในรูปแบบเดียวกับที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติ
ไวในมาตรา 82 ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น
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ดังนั้น เมื่อไดกําหนดรูปแบบใหมในการรางเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัยไวในลักษณะ
“องครวม” ทุกเรื่องรวมอยูในมาตราเดียว แยกเฉพาะอนุมาตราดังที่ปรากฏในมาตรา 82 และมาตรา 81 แลว
มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับกรณีกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง รวมไวในลักษณะเชนนั้นดวย
คือบทบัญญัติวาดวยกรณีที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงทุกกรณี จะประมวลไวในมาตรา 85 เรียง
อนุมาตราไป
จึงตองปรับระบบแหงการรับรูและระบบแหงความเคยชิน ในฐานะขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่ง
จะตองรูถึงบทบัญญัติอันเปนขอปฏิ บัติ และขอหามมิใหปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการผูมีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องการดําเนินการทางวินัยที่จะตองทําความเขาใจและปรับระบบการอางอิงเสียใหมให
ถูกตอง ซึ่งเชื่อวาคงจะตองใชเวลาอันไมควรจะตองใชนี้นานพอสมควร
สําหรับเนื้อหาของบทบัญญัติในหมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษาวินัยนั้น เริ่มตนในมาตรา 80 ซึ่ง
เป น “บทกล า วนํ า ” เพื่ อ จะเข า ไปสู เ นื้ อ หาของบทวิ นั ย ในมาตราต อ ๆไป เป น รู ป แบบเดิ ม ที่ กํ า หนดว า
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัย โดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้อยาง
เครงครัดอยูเสมอ ซึ่งเปนความหมายอยางเดียวกับที่บัญญัติไวเปนมาตราเริ่มตนของเรื่องวินัยและการรักษา
วินัยในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนทุกฉบับที่ผานมา
สาระสําคัญของเรื่องวินัยที่เพิ่มขึ้นจากบทวินัยเดิมก็คือความในมาตรา 80 วรรคสอง ที่บัญญัติวา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ นอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้
แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดวย
บทบัญญัตินี้เปนหลักการใหมที่เพิ่งจะปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 เปนครั้งแรก ถึงแมจะไมปรากฏที่มาหรือเจตนารมณในการเพิ่มเติมบทวินัยสําหรับขาราชการพลเรือน
สามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ ตามาตรา 80 วรรคสอง นี้ก็ตาม แตก็เปนที่เขาใจไดวาขาราชการ
พลเรือนสามัญผูปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในตางประเทศนั้น เปนตัวแทน เปนหนาตา และเปนเกียรติยศของ
ประเทศชาติ หากกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่กระทบตอภาพลักษณ ชื่อเสียง หรือความนาเชื่อถือของ
ประเทศแลว ก็จะเกิดผลเสียหายตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศดวย จึงควรจะตองมีขอปฏิบัติและ
ขอหามอันเปนวินัยเฉพาะเปนพิเศษสําหรับขาราชการประเภทนี้
อยางไรก็ตาม ยังไมปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วาขอปฏิบัติ
และขอหามสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ตองปฏิบัติราชการในตางประเทศนั้น จะเปนบทบัญญัติใน
เรื่องใดบาง เนื่องจากมิไดบัญญัติไวในกฎหมาย หากแตบัญญัติวาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงตอง
คอยศึกษาถึงบทวินัยประการนี้ เมื่อมีการดําเนินการออกกฎ ก.พ. ในเรื่องดังกลาวแลวตอไป
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มีการเพิ่มเติมบทวินัยที่เปนหลักการใหม อันถือเปนสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงไดประการ
หนึ่ง คือ บทบัญญัติในมาตรา 83 (9) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การกําหนดเรื่องนี้ไวเปนขอหามในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น เปน
ที่เขาใจไดเชนเดียวกันวาลักษณะเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น จะตองเปน
เรื่องที่เกิดขึ้นในหนวยงานราชการจนถึงขนาดที่เปนปญหาอันนําไปสูการพิจารณายกรางและบัญญัติออกมา
เปนบทวินัยเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติฉบับนี้
รายละเอียดของบทวินัยเกี่ยวกับเรื่องการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศนี้ จะตองศึกษาจากกฎ ก.พ.
ซึ่งจะตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 83 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ซึ่งพฤติการณหรือลักษณะการกระทําอยางไรที่จะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือเปนการคุกคามทางเพศ อัน
เปนความผิดตามมาตรานี้ จะรับรูไดตอเมื่อมีการประกาศใชกฎ ก.พ. ในเรื่องนี้แลว ทั้งนี้ เนื่องจากความใน
มาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา กฎ ก.พ. ที่จะออกมาใช
บังคับกับ เรื่องนี้ ใ หใ ช สํา หรั บ การกระทําที่ เ กิด ขึ้น ภายหลังจากที่ กฎ ก.พ. ดัง กล าว ใชบั งคับ ตามหลั ก
กฎหมายทั่วไปที่วากฎหมายไมมีผลยอนหลังในทางเปนโทษตอบุคคลใด
มีขอสังเกตวา การกระทําความผิดวินัยตามมาตรา 83 (9) เกี่ยวกับเรือ่ งการกระทําการอันเปนการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนี้ ไมมีบทบัญญัติวาเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง ทั้งๆ ที่ โดยสภาพและ
ลักษณะการกระทําในเรื่องลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น อาจรุนแรงถึงขั้นที่เปนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรงได
บทสรุปสําหรับหมวด 6 วินัยและการรักษาวินยั คือ มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการบัญญัติ
บทวินยั อยางชัดเจน แตในเนื้อหาของหมวด 6 นีย้ ังคงลักษณะของการบัญญัติบทวินัยไวทั้งหมด มีเพิ่มเติม
ใน 2 ลักษณะเกี่ยวกับบทวินยั ของขาราชการพลเรือนสามัญ ผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ ตามมาตรา 80
วรรคสอง และการบัญญัติวาขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศตามทีก่ ําหนดในกฎ ก.พ. ตามมาตรา 83 (9) ที่ไดนําเสนอแลวเทานั้น
ในส ว นโทษทางวิ นั ย และการลงโทษทางวิ นั ย ที่ บั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 88 และมาตรา 89 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น ยึดหลักการเดิมโดยไมมีการแกไข ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด
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1.5 การดําเนินการทางวินัย (กรณีมีมูล)
กรณีการผิดวินัยอยางไมรายแรง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เวนแตในกรณีที่มีการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 แลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุเห็ นวา กรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และการสืบสวนหรือพิจารณาไดมี การแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลว
ผูบังคับบัญชาดังกลาวสามารถลงโทษ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได (มาตรา 92 วรรค
หนึ่ง)
กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวน ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุดังกลาว โดยการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหา
ทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาดวย อีกทั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองทําการสอบสวน
ตรมหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. (มาตรา 93 วรรคหนึ่ง)
หากดําเนิ น การทางวิ นัย แล ว ไมวา ในมูลความผิ ด วินั ย อยา งไมรา ยแรงหรื อความผิด วินัย อยาง
รายแรง ถาผูบังคับบัญชาเห็นวา ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง (มาตรา 92
วรรคสอง และมาตรา 93 วรรคสอง)
การสอบสวนดําเนินการทางวินัย
การสอบสวน เปนกระบวนการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน โดยคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามกฎหมาย
การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย เพื่อที่จะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ หรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา วาขาราชการพลเรือนที่ถูกกลาวหาได
กระทําผิด วินั ย จริ ง หรื อไม อยางไร และเพื่อที่จ ะพิ จารณาวาการกระทําความผิดของผูถูกกลา วหาเปน
ความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใด และควรจะไดรับโทษสถานใด
ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไดแก
1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไดแก รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือตอ
รัฐมนตรีและผูวาราชการจังหวัด
2. กรณีขาราชการตางตําแหนง หรือตางกรม หรือตางกระทรวงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
รวมกัน (มาตรา 94) ไดแก
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2.1 กรณีอธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับผูใตบังคับบัญชาใน
สังกัด
- ถาอธิบดีกระทําผิดรวมดวย ใหปลัดกระทรวงเปนผูสั่งตั้ง
- ถาปลัดกระทรวงกระทําผิดรวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง เปนผูสั่งตั้ง
2.2 กรณีขาราชการตางกรมแตกระทรวงเดียวกัน
- ปลัดกระทรวงเปนผูสั่งตั้ง
- ปลัดกระทรวงกระทําผิดรวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง เปนผูสั่งตั้ง
2.3 กรณีขาราชการตางกระทรวง
- ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูแตงตั้งโดยใชคณะกรรมการ
สอบสวนชุดเดียวกัน
- แต ถ า ข า ราชการตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง ถู ก กล า วหาร ว มด ว ยให
นายกรัฐมนตรีสั่งแตงตั้ง
2.4 กรณีอื่นๆ นอกจากนี้ ใหเปนไปตามกฎ ก.พ.
กรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไดแก
1. กรณีที่ขาราชการพลเรือนถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 92
ประกอบมาตรา 84
2. กรณีที่ขาราชการพลเรือนถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 93 ประกอบ
มาตรา 85 (1) - (8)
ฐานะและอํานาจของกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง (มาตรา 99)
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และมีอํานาจ
โดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ คือ
1. มีอํานาจเรียกใหบุคคลดังตอไปนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
- ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท
- ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ
2. มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
- จากกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท
- จากผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ
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หลักการคุมครองพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการ (มาตรา 98)
- ข า ราชการพลเรื อนผู ใ ห ข อมู ลต อผูบั งคับบัญ ชา หรือใหถอ ยคํา ในฐานะพยานต อผูมี ห นา ที่
สื บ สวนสอบสวน อั น เป น ประโยชน แ ละเป น ผลดี ยิ่ ง ต อ ทางราชการ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ พิ จ ารณาบํ า เหน็ จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ (มาตรา 98 วรรคหนึ่ง)
- แตหากใหขอมูลหรือถอยคําเปนเท็จ ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย (มาตรา 98 วรรคสาม)
- กรณีผูใหขอมูลหรือใหถอยคําอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยในกรณีนั้นดวย ผูบังคับบัญชา
อาจกันใหขาราชการผูนั้นเปนพยานหรือลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณี (มาตรา 98 วรรคสอง)
หลักเกณฑและวิธีการตางๆ ใหเปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยการคุมครองพยาน
การพิจารณาโทษทางวินัย ใหพิจารณาตามกรอบที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนด
1. กรณีความผิดวินัยเล็กนอย ผูกระทําผิดควรไดรับโทษภาคทัณฑ (มาตรา 96 วรรคสอง) ถามี
เหตุอันควรงดโทษ จะทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได (มาตรา 96 วรรคสาม)
2. กรณีความผิดวินัยไมรายแรง ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือน หรือ
ลดเงิน เดื อน ตามควรแก กรณีใ หเหมาะสมกับความผิด (มาตรา 96 วรรคหนึ่ง ) แตถามี เ หตุอัน ควร
ลดหยอน จะนํามาพิจารณาลดโทษก็ได (มาตรา 96 วรรคสอง)
3. กรณีความผิดวินัยรายแรง ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปลดออกหรือไลออก ตามความรายแรง
แหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาพิจารณาลดโทษก็ได แตหามต่ํากวาปลดออก (มาตรา 97
วรรคหนึ่ง) ผูถูกลงโทษปลดออก มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออกจากราชการ (มาตรา 97
วรรคสี่)
กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง จะลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือลงทัณฑ หรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ โดยเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได (มาตรา 102)
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญที่กระทําผิดวินัย ตองเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายใหเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
กรณีผิดวินัยอยางไมรายแรง ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษในสถานโทษและอัตรา
โทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยอํานาจการลงโทษ (มาตรา 96 วรรคทาย)
กรณีผิดวินัยอยางรายแรง การสั่งลงโทษตองเปนไปตามมติ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม
หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยูแลวแตกรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.พ. (มาตรา 97 วรรคสอง)
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การดําเนินการทางวินัยกับผูออกจากราชการไปแลว (มาตรา 100)
หลักทั่วไป เมื่อขาราชการพลเรือนไดออกจากราชการไปแลว ถือวาพนสภาพความเปนขาราชการ
หรือไมมีฐานะเปนขาราชการ ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจที่จะดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น เวนแตกฎหมาย
บัญญัติจะใหอํานาจไวเปนพิเศษใหดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไป
แลวได โดยมิใชเพราะเหตุตาย ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1. ผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวากระทําหรือละเวนการกระทําการใดที่เปนความผิดวินัย
อยางรายแรงอยูกอนออกจากราชการ แยกไดเปน 3 กรณี ดังนี้
1.1 ถูกกลาววาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
1.2 ถูกกลาววาเปนหนังสือตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ เชน สตง. หรือ ป.ป.ช. เปนตน
1.3 ถูกกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น
การ “ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง” หมายถึง กรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวน
การกระทําการใดนั้น ถาเปนความจริงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แมในขณะที่ถูกกลาวหานั้นจะยัง
ไมมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ตาม
2. ผูนั้นมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา อันมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ
คําวา “ถูกฟองคดีอาญา” หมายถึง ในกรณีที่ราษฎรเปนผูฟอง ถือวันที่ศาลประทับรับฟองแลว
สําหรับในกรณีที่พนักงานอัยการเปนผูฟอง ถือวันยื่นฟองเปนวันถูกฟองคดีอาญา
คําวา “ตองหาวากระทําความผิดอาญา” หมายถึงไดตกเปนผูตองหาของพนักงานสอบสวน
3. ตองดําเนินการสอบสวนตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ภายใน 180 วัน นับแตผูนั้นออกจากราชการ
หากมิไดดําเนินการตามที่กําหนดผูบังคับบัญชาจะไมสามารถดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูถูกกลาวหา
ซึ่งออกจากราชการไปแลวได
การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน (มาตรา 101)
การสั่งพักราชการ คือการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงระหวางรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัยหรืออาญา โดยผูถูกสั่งพักราชการยังมีฐานะเปนขาราชการ
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน คือการสั่งใหขาราชการพลเรือนออกจากราชการเปนการชั่วคราว
ระหวางรอฟงผลการสอบสวนทางวินัยหรือพิจารณาทางอาญา
ผูมีอํานาจสั่ง คือผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูที่ไดรับมอบหมาย (เชนเดียวกับผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) โดยจะสั่งไดตอเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
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1. ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ
2. ถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
เมื่อมีการสั่งพักราชการ หรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอนแกขาราชการในเรื่องใดแลวภายหลัง
ปรากฏมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 93
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยไดอีก โดยมิตองรอใหกลับเขารับราชการกอน
อนึ่ง การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา และหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจาก
ราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือกลับเขารับราชการและการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
1.6 การรายงานการดําเนินการทางวินัย (มาตรา 103)
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งลงโทษ ลงทัณฑ ยุติเรื่อง หรืองดโทษ
แลว ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณา ทัง้ นี้
ตามระเบียบที่ ก.พ.กําหนด
กรณีขาราชการกระทรวงเดียวกัน ใหรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง ที่ผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู
กรณีขาราชการตางกระทรวงทําผิดรวมกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง
ใหรายงาน ก.พ.
กรณีที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม
ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ มติของ ก.พ. (มาตรา 103 วรรคสอง)
ในกรณีที่ ก.พ. ไดรับรายงานตามมาตรา 103 วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 104 ก.พ. มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมได (มาตรา 103 วรรคสาม)
อํานาจหนาที่ของผูแทน ก.พ. ซึ่งเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา 104)
ผูแทน ก.พ. ซึ่งเปนกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวง สามารถรายงาน ก.พ. เพื่อให ก.พ. พิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณีได หากผูแทน ก.พ. เห็นวา การดําเนินการของผูบังคับบัญชา หรือมติของ
อ.ก.พ.กระทรวง เปนการ
1. ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
2. ไมเหมาะสม
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เมื่อ ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหดําเนินการตามกรณีตอไปนี้
1. หากผูถูกลงโทษไมไดอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น
2. หากผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ.ค. ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป
การเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ (มาตรา 105)
กรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหดําเนินการ ดังนี้
1. ใหผูสั่งลงโทษมีคําสั่งใหม
2. ใหยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมในคําสั่งใหม
3. ใหระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ไดรับไปแลว ในคําสั่งลงโทษใหมดวย
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการซึ่งโอนมาตามมาตรา 64 (มาตรา 106)
หากเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยตามหมวด 7 โดยอนุโลม
หากเปนเรื่องที่อยูระหวางการสืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาคนเดิมให
สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนปจจุบันดําเนินการตอไป
แตทั้งนี้การสั่งโทษทางวินัย ใหพิจารณาตามกฎหมายของสังกัดเดิมที่ขาราชการผูนั้นโอนมา
1.7 การออกจากราชการ
บทบัญญัติในหมวด 8 วาดวยการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สวนใหญแลวก็
ยังคงเปนไปตามหลักการเดิม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา สาระสําคัญเกือบทั้งหมดไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
อยางไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญประการหนึ่ง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 108 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 คื อ กรณี ที่ ท างราชการมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะให
ขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวรับราชการตอไป
ความในมาตรานี้มีผลเปนเสมือนการ “ตออายุราชการ” ดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอายุ
หกสิบปบริบูรณเมื่อสิ้นปงบประมาณ ที่ทางราชการมีความจําเปนจะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่
ทางวิชาการ หรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัวในตําแหนงตามมาตรา 46 (3) (ง) หรือ (จ) หรือ (4)
(ค) หรือ (ง) กรณีเชนที่วานี้ทางราชการจะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ได ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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ตําแหนงที่มีการกําหนดวาทางราชการจะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดดังกลาว ไดแก
ตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มาตรา 46 (3) (ง) ) หรือระดับทรงคุณวุฒิ (มาตรา 46 (3) (จ) )
และตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส (มาตรา 46 (4) (ค) หรือ ระดับทักษะพิเศษ (มาตรา 46 (4) (ง) )
รายละเอียดในเรื่องการกําหนดใหเปนอํานาจของทางราชการในการจะใหขาราชการผูที่อยูใน
ประเภทและระดับดังกลาวรับราชการตอไปไดอีกไมเกินสิบป จะปรากฏในกฎ ก.พ. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งโดย
เจตนารมณของกฎหมายแลว เห็นไดวาเปนกรณีที่ทางราชการจะตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
ประสบการณ หรือทักษะพิเศษเฉพาะตัวของขาราชการประเภทวิชาการและทั่วไปอยูตอไปอีก จึงไดมีการ
บัญญัติหลักเกณฑและกําหนดหลักการเกี่ยวกับการตออายุราชการใหแกขาราชการดังกลาวตามเหตุผลและ
ความจําเปนซึ่งจะไมมีผลกระทบตอความกาวหนาในตําแหนงของผูอื่นเพราะมิใชตําแหนงประเภทบริหาร
หรืออํานวยการที่มีสายการบังคับบัญชาและมีอํานาจใหคุณใหโทษแกผูอื่นไดแตอยางใด
1.8 การอุทธรณ
บทบั ญ ญั ติ ใ ห ห มวด 9 ว า ด ว ยการอุ ท ธรณ นี้ เป น บทบทบั ญ ญั ติ ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย า งมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงองคกรพิจารณาจากเดิมที่กําหนดใหเปนอํานาจของ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณของขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีที่ ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณของขาราชการที่ถูกลงโทษถึงออกจากราชการนั้น เมื่อพิจารณามีมติแลว
จะตองรายงานมติและความเห็นไปเพื่อใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ กรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวย
กับมติของ ก.พ. และ ก.พ. ยืนยันตามมติเดิม บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 เดิม กําหนดให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเปนกระบวนการดําเนินการและ
กระบวนการพิจารณาที่มีขั้นตอนยาวมาก
หลักการใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ เปลี่ยนมาเปนกําหนดให
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเปนผูพิจารณา เมื่อพิจารณามีมติเปนประการใดก็ถือเปนที่สุด และ
สามารถแจงมติดังกลาวใหผูอุทธรณทราบไดทันที การบัญญัติความในหมวด 9 วาดวยการอุทธรณดังกลาว
จึงเปนการเปลี่ยนองคกรพิจารณาที่มีอยูเดิม มาเปนให ก.พ.ค.ทําหนาที่พิจารณาเพียงองคกรเดียว ซึ่งจะทํา
ใหกระบวนการพิจารณามีมติในเรื่องอุทธรณอยูในมาตรฐานการพิจารณาเดียวกัน และลดขั้นตอนในชั้นที่
ตองรายงานนายกรัฐมนตรี (หรือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวย
กับมติ ก.พ. ) ลงได ซึ่งจะทําใหกระบวนการในเรื่องนี้เปนไปอยางรวดเร็วขึ้น ทั้งในแงของการลดขั้นตอน
และการกําหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณซึ่งบัญญัติไวในหมวดนี้
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บทบัญญัติในเรื่องการอุทธรณเดิมที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ไดกําหนดกรณีที่จะอุทธรณไดไวเพียงประการเดียว คือ กรณีที่ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว แตบทบัญญัติในมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ ได
กําหนดกรณีที่จะอุทธรณตอ ก.พ.ค. ไวเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายประการ กลาวคือ นอกจากจะอุทธรณกรณีที่ถูก
สั่งลงโทษทางวินัยไมวาจะเปนโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือไมก็ตามแลว ยังมีกรณีอื่นที่กําหนดใหผูที่
ไดรับคําสั่งสามารถใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ก.พ.ค. ไดอีก ซึ่งไดแกกรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) ซึ่งมาตรา 110 คือบทบัญญัติใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได โดยมีรายละเอียดในแตละอนุมาตราดังนี้
มาตรา 110 (1) กรณีขาราชการเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
มาตรา 110 (3) กรณีที่ขาราชการขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 36 ก. (1) หรือ (3) หรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) (3) (6) หรือ (7)
มาตรา 110 (5) กรณีขาราชการไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
มาตรา 110 (6) กรณีขาราชการหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ
มาตรา 110 (7) กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งถาใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ
และมาตรา 110 (8) กรณีขาราชการตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล ซึ่งยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ
การถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 110 ดังกลาวนั้น บทบัญญัติใน
มาตรา 129 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เดิม ไดกําหนดใหเปนกรณีที่ไดรับคําสั่ง
ดังกลาวจะสามารถใชสิทธิรองทุกขได
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีดังกลาวนั้นเปนกรณีที่เดิม
กฎหมายกําหนดใหใชสิทธิรองทุกข
แตในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดกรณีที่ขาราชการถูกสั่งให
ออกตามมาตรา 110 ดังกลาว วาเปนกรณีที่จะตองอุทธรณตอ ก.พ.ค.

การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1

45
ซึ่งเปนการกําหนดหลักการใหมอันอาจสรุปไดวา กรณีที่ถูกสั่งลงโทษไมวาจะเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงหรือไม และกรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการบางกรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 110 ใหใชสิทธิ
อุทธรณคําสั่งตอ ก.พ.ค.
มาตรานี้ กํ า หนดว า ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ก.พ.ค. จะพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เองหรื อ ตั้ ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
แมจะยังไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เนื่องจากจะตองรอการ
กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวจากกฎ
ก.พ.ค. แตความในมาตรา 116 ก็ทําใหเห็นภาพไดวา โครงสรางในการดําเนินการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณของ ก.พ.ค. จะมี 2 สวน คือ ก.พ.ค. และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งทําหนาที่ตามที่ ก.พ.ค.
มอบหมายหรือกําหนด อาจมีการจัดรูปแบบพิจารณาในลักษณะ “องคคณะ” ตามรูปแบบของศาลหรือใน
ลักษณะ “อนุกรรมการ” พิจารณาแลวนําเสนอ ก.พ.ค. วินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะปรากฏ
ในกฎ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวคําวินิจฉัยนั้นมีผลสมบูรณถือเปนที่สุด ไมตองรายงาน
ตอไปยังผูใดหรือองคกรใดอีก และเมื่อ ก.พ.ค.แจงมติหรือแจงผลของคําวินิจฉัยดังกลาวแลว ผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ ก.พ.ค.
มีคําวินิจฉัย
ความในวรรคสองของมาตรา 116 บัญญัติวา กรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ
ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ
ก.พ.ค.
ถือเปนบทบัญญัติที่กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการตอการใชอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยของ ก.พ.ค. โดยกําหนดใหนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุดมิใชศาลปกครองชั้นตนเชนที่เคย
เปนมา
อาจกลาวไดวา ก.พ.ค. ทําหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให
ออกจากราชการในบางกรณีในฐานะที่เ ปนศาลชั้นตน จึงตองเชื่ อมตอในชั้นหรื อลําดับถัดไปดว ยการ
อุทธรณมติหรือคําวินิจฉัยดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด ไมตองผานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน
อีกตอไป
เปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ค. และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหมีฐานะเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 117
(1) ถึง (5) ซึ่งเปนการกําหนดหนาที่ในรายละเอียด มิไดมีสาระสําคัญที่จะตองนําเสนอเพื่อทําความเขาใจ
แตอยางใด
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ระยะเวลาในการที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาอุทธรณไมเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว กรณีเชนนี้ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง แตละครั้งตองไมเกินหกสิบวัน และใหบันทึก
เหตุขัดของใหปรากฏไวดวย
ถือเปนครั้งแรกที่มีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่ง เพราะหากไมมีการบัญญัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวในกฎหมาย เมื่อมีการฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดีพิพากเกี่ยวกับการ
ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองสูงสุดไดวางแนวทางในการวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลา
อันสมควรในการดําเนินการของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไววา “แมเรื่องของผูฟองคดียังอยูระหวางการพิจารณาของ
ก.ตร. และมิไดมีบทบัญญัติมาตราใดกําหนดเวลาบังคับให ก.ตร. ตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลว
เสร็ จ เมื่ อ ใดก็ ต าม แต ก ารที่ ก.ตร. มิ ไ ด พิ จ ารณาอุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
อั น สมควร ผู ฟ อ งคดี ย อ มมี สิ ท ธิ นํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครองได ตามนั ย มาตรา 42 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งระยะเวลาอันสมควรนั้น ศาล
ปกครองสูงสุดไดพิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองของฝาย
ปกครอง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งไมเกินสามสิบวัน
ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง รวมกับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณโดยผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณซึ่งไมเกินหกสิบ
วัน ตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน รวมกันเปนระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ
ทั้งสิ้นไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณนั้น ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวา
ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณดังกลาว คือ ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 260/2546 วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2546)
ดังนั้น หากไมมีการบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกลาว การพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. ก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร คือ เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณนั้น
การบัญญัติระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ไวหนึ่งรอยยี่สิบวันและให
ขยายไดอี กไมเกิน สองครั้ง แตละครั้งไมเกินหกสิบวัน จึงมีผลเทากับวา ก.พ.ค. มีเวลาที่จะดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จประมาณสองรอยสี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
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หากดําเนินการพิจารณาอุทธรณเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูอุทธรณ
ก็อาจยื่นฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรได แตกรณีนี้ตองฟองตอศาล
ปกครองชั้นตน
การอุ ท ธรณ ข องผู ที่ โ อนมาจากข า ราชการประเภทอื่ น นั้ น มาตรา 119 บั ญ ญั ติ เ ป น หลั ก ไว ว า
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกสั่งลงโทษอยูกอนวันโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย แตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณ กรณีเชนนี้ก็ใหใชสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.
ตามมาตรา 114 ได หรือถาไดใชสิทธิอุทธรณไปกอนแลว แตในวันที่ผูนั้นโอนมาบรรจุเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ การพิจารณาอุทธรณยังไมแลวเสร็จก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ
อํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค.
1. ไมรับอุทธรณ
2. ยกอุทธรณ
3. มีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษและใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ
4. ดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ความในวรรคสองของมาตรา 120 วางหลักการเกี่ยวกับอํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค.
ไววา การดําเนินการแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.จะพิจารณาเพิ่มโทษไมได เวนแตเปน
กรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง คือ กรณีที่ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง เห็นวาการ
ดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติของ อ.ก.พ.กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ปฏิบัติไมเหมาะสม ซึ่งกฎหมายกําหนดใหผูแทน ก.พ. รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก
กรณีตอไป กรณีเชนนี้ หาก ก.พ. มีความเห็นประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาว
หากเปนกรณีที่มีการอุทธรณตอ ก.พ.ค. ให ก.พ. แจงมติดังกลาวตอ ก.พ.ค.
หาก ก.พ. มีมติเห็นควรเพิ่มโทษ ก.พ.ค. ก็มีอํานาจพิจารณาเพิ่มโทษได
ถือเปนขอยกเวนกรณีเดียวที่ ก.พ.ค. จะสามารถใชดุลพินิจสั่งเพิ่มโทษผูอุทธรณได
สําหรับเหตุแ หงการคัดคานคณะกรรมการวินิจ ฉัย อุทธรณนั้น มีบัญญัติไว ในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนรายละเอียดที่สามารถทําความเขาใจไดในแต
ละอนุมาตรา
มีขอสังเกตวา บทบัญญัติในมาตรานี้กําหนดเงื่อนไขและเหตุที่จะคัดคานคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณเทานั้น มิไดกําหนดเหตุที่ ก.พ.ค. อาจถูกคัดคานได
กรณีเชนนี้ จึงคงตองปรับใชตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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1.9 การรองทุกข
การรองทุกขเปนกระบวนการรองรับสิทธิของขาราชการอีกประการหนึ่ง ซึ่งเปนกรณีที่แยกออกมา
จากการใชสิทธิอุทธรณที่กําหนดในมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กรณีที่ขาราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ตามมาตรา 110 ดังกลาวแลว
เปนกรณีที่จะตองใชสิทธิอุทธรณคําสั่งตอ ก.พ.ค.
กรณีที่ขาราชการมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาและ
เปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด 9 ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
หมวด 10 วาดวยการรองทุกข
ผูมีอํานาจรับพิจารณาเรื่องรองทุกข ตามมาตรา 123 ดังนี้
มาตรา 123 วรรคหนึ่ ง กรณี เ หตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาให ร อ งทุ ก ข ต อ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ
วรรคสอง กรณีเหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
วรรคสาม เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและมีมติเปนประการใดแลวใหผูบังคับบัญชา
ตามวรรคสอง ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. มีอํานาจดังนี้
1. ไมรับเรื่องรองทุกข
2. ยกคํารองทุกข
3. มีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งและใหเยียวยาความเสียหายใหแกผูรองทุกข
4. ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
มาตรา 124 วรรคสอง กําหนดไวในลักษณะเชนเดียวกับกรณีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคือ ก.พ.ค. จะ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขดังกลาวเอง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได ทั้งนี้ ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
สําหรับเหตุคัดคานคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขก็เปนรายละเอียดที่ไมยากแกการเขาใจที่บัญญัติ
อยูในมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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1.10 การคุมครองระบบคุณธรรม
การใหอํานาจ ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง แกไข หรือยกเลิก มาตรา 126
เปนหลักการใหมที่เพิ่งจะมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ เปนครั้ง
แรก โดยเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแก ก.พ.ค. ที่จะแจงใหหนวยงาน หรือผูออกกฎ ระเบียบ คําสั่งใดๆ
ทราบ เพื่อดําเนินการแกไขหรือยกเลิก ตามควรแกกรณี ในกรณีที่ ก.พ.ค.เห็นวา กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุงหมายใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42
เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณจะให ก.พ.ค. ใชอํานาจสั่งการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง ก.พ.ค. จึงเปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิทักษและสอดสองดูแลใหเกิดคุณธรรมขึ้น
ในภาคราชการ รวมทั้งมีอํานาจที่จะดําเนินการหรือสั่งการอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา 126
หมวด 11 วาดวยการคุมครองระบบคุณธรรม
มีขอสังเกตวา อํานาจของ ก.พ. ในเรื่องนี้มิไดมีบัญญัติรายละเอียดไว ใหเปนไปตามที่ ก.พ.ค.
กําหนด หรือทั้งนี้ใหเปนตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.ค. แตอยางใด ความในมาตรา 126 ดังกลาว จึงจบลงใน
ตัวไมมีการขยายเปนแนวทางปฏิบัติในกฎ ระเบียบ หรือในกฎหมายอนุบัญญัติลําดับรองลงไปแตอยางใด
ทําใหเกิดประเด็นปญหาตามมาวาในกรณีที่ ก.พ.ค. ไดใชอํานาจตามมาตรา 126 นี้แลว โดยการแจง
ใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และมุงหมายใชบังคับเปนการทั่วไป
ที่ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม ดําเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณีแลว หนวยงานหรือผูออกกฎ
ระเบียบ คําสั่ง ดังกลาวไมปฏิบัติตามที่ ก.พ.ค. แจง จะมีผลในทางปฏิบัติอยางไรตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากความ
ในมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มิไดบัญญัติถึงผลการไมปฏิบัติ
แตอยางใด
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