
 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 

โดย 

ประวิทย เปรื่องการ 

น.บ., ร.ม., Ph.D. 

                   ผูชํานาญการพิเศษดานวินัย  

    



 

       “วินัย” แยกเปน ๕ นัย คือ  
 ๑. ลักษณะเฉพาะ    

 ๒. ความหมาย    

 ๓. ประเภท     

 ๔. สถานโทษ 

 ๕. ฐานความผิด 



 

๑. ลักษณะเฉพาะของ “วินัย” 
     ๑.๑  ไมมีอายุความ 

       ๑.๒  ตองมีสภาพเปนขาราชการ (มีขอยกเวน) 

       ๑.๓  เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาสังกัดปจจุบัน     



๒. ความหมาย 
      ๒.๑ พฤติกรรมในการควบคมุตนเอง 

      ๒.๒ ขอหามและขอปฏิบัติ 

 

๓. ประเภท 
     ๓.๑ วินัยอยางไมรายแรง 

       ๓.๒ วินัยอยางรายแรง 



 

๔. สถานโทษ มี ๕ สถาน (ขอ ๒๕) 

     ๔.๑  วินัยอยางไมรายแรง มีโทษ ๓ สถาน  

                 (ภาคทัณฑ/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือน) 

 

       ๔.๒ วินัยอยางรายแรง มีโทษ ๒ สถาน 
               (ปลดออก/ไลออก) 
 



 

- สถานโทษพนักงานจางฯ มี ๔ สถาน  
   (หลักเกณฑพนักงานจาง ขอ ๔๘ ว ๒) 

    ๔.๑  วินัยอยางไมรายแรง  มีโทษ ๓ สถาน  

           (ภาคทัณฑ/ตัดคาตอบแทน/ลดคาตอบแทน) 

 

     ๔.๒ วินัยอยางรายแรง  มีโทษ ๑ สถาน 
           (ไลออก) 
 



 

๕. ฐานความผิดทางวินัย มี ๑๙ ขอ คือ 

     ๕.๑  สนับสนุนการปกครองในระบอบ ปชต. 

       ๕.๒  สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 

       ๕.๓  ปฏิบัติราชการใหเกิดผลดี 

       ๕.๔  ไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

       ๕.๕  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบฯ 

       ๕.๖  สนใจทราบเหตุเคลื่อนไหวอันตราย           



  

      ๕.๗ ไมเปดเผยความลับของราชการ 
        ๕.๘ ไมขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งการชอบ 

 ๕.๙ ไมทําการขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตน 

 ๕.๑๐ ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 

 ๕.๑๑ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ 

 ๕.๑๒ ไมขาดราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่  

 ๕.๑๓ สุภาพเรียบรอย ไมกลั่นแกลงกัน 

 ๕.๑๔ ไมดูหมิ่น กดขี่ ขมเหงประชาชนผูติดตอ           



 

  

 ๕.๑๕ ไมกระทําการใหเสื่อมเกียรติขาราชการ 
 ๕.๑๖ ไมเปนผูจัดการในหางหุนสวนหรือบริษัท  

 ๕.๑๗ วางตนเปนกลางทางการเมือง 

 ๕.๑๘ ไมประพฤติชั่ว 

        ๕.๑๙ ไมลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
         



-ฐานความผิดทางวนิัยอยางรายแรง มี ๑๐ ขอ 

   ๑. ทุจริตตอหนาที่/ทําใหเกิดเสียหายรายแรงแกผูอ่ืน (ขอ ๗ ว.๓) 

   ๒. ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ เสียหายรายแรง (ขอ ๙ ว.๒) 

   ๓. ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ เสียหายรายแรง (ขอ ๑๐ ว.๒) 

   ๔. เปดเผยความลับของราชการ เสียหายรายแรง (ขอ ๑๒ ว.๒) 

   ๕. ขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังการชอบ เสียหายรายแรง (ขอ ๑๓ ว.๒) 

   ๖. รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา เสียหายรายแรง (ขอ ๑๕ ว.๒) 

   ๗. ขาด/ละทิ้ง/ทอดทิ้งหนาที่ เสียหายรายแรง เกิน ๑๕ วัน (ขอ ๑๗ ว.๒) 

   ๘. ดูหมิ่น กดขี่ ขมเหงประชาชนผูติดตอ เสียหายรายแรง (ขอ ๑๙ ว.๒) 

   ๙. ประพฤติชั่วรายแรง (ขอ ๒๓ ว.๒) 

  ๑๐. ลวงละเมิดทางเพศ เสียหายรายแรง (ขอ ๒๓/๑ ว.๒) 



- ฐานความผิดทางวนิัยอยางรายแรง 
   พนักงานจาง/ลูกจาง มี ๙ ขอ  

   (หลักเกณฑพนักงานจางฯ ขอ ๔๙) 

 

   ๑. ทุจริตตอหนาที่ราชการ (๑) 

   ๒. จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ  เสียหายรายแรง (๒) 

   ๓. ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอ เสียหายรายแรง (๓)  

   ๔. ไมปฏิบัติตามสัญญา ขัดคําสั่ง ผบ. เสียหายรายแรง (๔) 

  



 

  

   ๕. ประมาทเลินเลอ เสียหายรายแรง (๕) 

   ๖. ละทิ้ง/ทอดทิ้งการทํางานติดตอเกิน ๗ วัน (๖) 

   ๗. ละทิ้ง/ทอดทิ้งงาน ไมเสร็จตามเวลา เสียหายรายแรง  (๗) 

   ๘. ประพฤติชั่วรายแรง (๘)          

   ๙. วินัยรายแรงของขาราชการทองถิ่น (๙) 



 

      พฤติกรรมการรักษาวนิัย  
 

        ๑. วินัยตอประเทศชาติ 

          ๒. วินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ          

  ๓. วินัยตอผูบังคับบัญชา   

          ๔. วินัยตอเพื่อนรวมงาน 

          ๕. วินัยตอประชาชน 

        ๖. วินัยตอตนเอง  

 
      



 

     องคประกอบความผิดทางวินัย  
 

     จะถือวาผิดวินัยฐานใด พฤติการณที่กระทําตองครบ

องคประกอบความผิดในฐานนั้น 

     หากไมครบองคประกอบความผิด จะไมผิดวินัยฐานนั้น แต

อาจผิดฐานอ่ืน เชน ไมผิดฐานทุจริต แตอาจผิดฐานประพฤติชั่ว ได 

เปนตน                      



วินัย ๑๙ ขอ          
 

  ตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอ

หามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยู

เสมอ (ขอ ๕) 



 

     ฐานและองคประกอบความผิด  
   ๑. ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรม นูญแหงราชอาณาจักร

ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ (ขอ ๖) 

           

 - ฐานไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 



        มี ๒ ขั้นตอน  ไดแก 

        (๑) กอนรับราชการ  (ขาดคุณสมบัติ)  

        (๒) ขณะรับราชการ (เปนวินัยไมรายแรง) 

     หากไดรับโทษจําคุก อาจเปนวินัยรายแรงได 

ตัวอยาง 

 ๑.๑ ขาราชการแตงเคร่ืองแบบกลาวปราศรัยโจมตีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยวาไมเหมาะสมกับประเทศไทย 

 ๑.๒ ขาราชการใชนามปากกาเขียนบทความวาประเทศไทยควร

ปกครองดวยระบอบคอมมูนจึงจะเหมาะสม 

 ๑.๓ ขาราชการทําลายปายหาเสียงและพูดเสียงดังขณะมีคนมุงดู

วา เลือกไปทําไม ไรประโยชน บานเมืองนี้ตองเปนคอมมิวนิสตเทานั้น  



 

   ๒. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยง
ธรรม 

       หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ

ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเอง

หรือผูอื่น 

      การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ

หนาที่ราชการโดยทุจริต เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 



      - ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรม (ขอ ๗ ว.๑) 
 

         วรรค ๑ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง)  

 (๑) มีหนาที่ราชการ 

 (๒) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 

ตัวอยาง 

 ๒.๑ หัวหนาส่ังให จนท.เบิกคาจางลูกจางมากกวาวันที่มา

ทํางานจริงและนําเงินสวนเกินไปซื้อวัสดุ โดยไมลงทะเบียนครุภัณฑ  

(ตัด ๕% ๒ เดือน) 



 ๒.๒ ชางโยธาลัดคิวตรวจอาคารที่ขออนุญาตกอสราง จนเกิดการ

รองเรียน (ตัด ๕% ๑ เดือน) 

 ๒.๓ เจาหนาที่นําขาวกลองที่เตรียมเล้ียงดูผูคนในตอนเย็นกลับ

บาน ถูกตรวจพบเสียกอน (ตัด ๕ % ๓ เดือน/จากลด ๑ ขั้น) 

 ๒.๔ หัวหนาฝายโยธารับเบี้ยเล้ียงแทนเพื่อน ๒,๗๐๐ บาท แลว

นําเงินไปซื้อวัสดุซอมแซมหองน้ํากอน แตเบิกใหไมทัน (ลด ๑ ขั้น) 

 ๒.๕ ผอ.กองชาง ส่ังใหเจาหนาที่ในกองชาง ทําการประกอบ

ทอพีวีซีของผูรับเหมาติดตั้งในโครงการประปาตามโครงการฯ แมจะไดทํา

นอกเวลาราชการในชวงเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกงานและใน

วันหยุดราชการก็ตาม  (ตัด ๕ % ๒ เดือน) 



     - ฐานอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน

หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น (ขอ ๗ ว.๒) 

 วรรค ๒ มี ๓ องคประกอบ (เปนวินัยไมรายแรง)  

   (๑) มีหนาที่ราชการ 

          (๒) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 (๓) หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

ตัวอยาง 

 ๒.๖ จนท.นํารถยนตหลวงไปราชการแลวไมควบคุมเก็บเขาที่ เปน

เหตุใหลูกจางนํารถคันดังกลาวไปทําธุระสวนตัวเกิดอุบัติเหตุ แตไดชดใช

คาเสียหายครบถวนแลว  (ภาคทัณฑ) 



 ๒.๗ จนท.การเงิน นําเงินตัวเองและพวกมาใหเพื่อนกูยืม คิด

ดอกเบี้ยรอยละ ๓-๗ ตอเดือน แลวหักเงินเดือนเพื่อนทั้งที่มิไดมีการ

มอบฉันทะ เพียงพูดดวยวาจา  (ภาคทัณฑ/ลดจากตัด ๕% ๓ เดือน) 

 ๒.๘ นักการภารโรงนําเศษอาหารที่เหลือจากการเล้ียงสุกรไปให

ไกที่บานพักของตนเปนบางคราว  (ภาคทัณฑ) 

 ๒.๙ หัวหนาขับรถหลวงไปเยี่ยมครอบครัวที่ตางจังหวัดในวัน

ศุกรแลวขับกลับมายังสํานักงานในวันจันทรเปนประจํา  (ภาคทัณฑ) 

 ๒.๑๐ จนท.ใช FAX หลวงเวียนจดหมาย หจก.ของญาติเพื่อให

ติดตอกับตนเอง อันมีลักษณะเปนธุรกิจสวนตัว  (ตัด ๕% ๒ เดือน) 

 ๒.๑๑ จนท.ควบคุมสมุดลงเวลา ขาดราชการ ๑ วัน ลงชื่อ

ยอนหลังวา “ขออนุญาตไป จว.” ทั้งที่มิไดขอ  (ภาคทัณฑ) 



 

 - ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด เปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๗ ว.๓) 
 

    วรรค ๓  มี ๔ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

    (๑) มีหนาที่ราชการ 

    (๒) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 

    (๓) เพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

            (๔) แกผูหนึ่งผูใด  



     - ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๗ ว.๓) 
 

 วรรค ๓  มี ๔ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

 (๑) มีหนาที่ราชการ 

 (๒) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 

 (๓) เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 

 (๔) มีเจตนาทุจริต (เจตนาพิเศษ)  



ตัวอยาง 

 ๒.๑๒ ผอ.กองทําบันทึกถึงนายกฯ เสนอตนเองเปนกรรมการ

ตรวจรับขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ๕,๐๐๐ บาท เมื่อไดรับอนุมัติแลวทํา

เอกสารตรวจรับเท็จ นําเงินไปใชประโยชนสวนตัว  (ไลออก) 

 ๒.๑๓ นายกฯส่ังใหชางโยธาไปตรวจสอบการกอสรางอาคารผิด

ขอบัญญัติเนื่องจากมีผูรองเรียน ชางไปตรวจพบวาผิดเล็กนอยจึงมา

รายงานนายกฯวา ไมผิด เนื่องจากเจาของอาคารมอบเงินให จํานวน 

๑,๐๐๐ บาท จนเกิดการรองเรียนซ้ํา  (ไลออก) 

 ๒.๑๔ จนท.การเงินฯ เขียนตนฉบับใบเสร็จรับชําระภาษีตาม

จํานวนเงินที่รับ แตในสําเนากลับลงนอยกวา แลวนําเงินสวนเกินไปใช

ประโยชนสวนตัว    (ไลออก)  



 

   ๓. ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ

ความกาวหนาแกราชการ (ขอ ๘) 

 

   - ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแก

ราชการ 

      มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง)  

      (๑) มีหนาที่ราชการ 

      (๒) ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดี  หรือความกาวหนาแก

ราชการ 
 



 

 

ตัวอยาง 
 ๓.๑ พนักงานเก็บขยะออกเก็บขยะไมหมดเปนประจําจนถูก

รองเรียน (ภาคทัณฑ) 

 ๓.๒ เจาหนาที่การเงินฯ ไมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในความ

รับผิดชอบ โดยใบเสร็จรับเงินที่ยังไมใชหายไป ๑ ฉบับ  (ภาคทัณฑ) 



 

  

  ๔. ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส 

ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาท

เลินเลอในหนาที่ราชการ 

      การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๙)     



 

    - ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีความอุตสาหะ/ไมเอาใจ

ใส/ไมระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ/ประมาท

เลินเลอ (ขอ ๙ ว.๑) 
 

 วรรค ๑ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง)  

 (๑) มีหนาที่ราชการ 

 (๒) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีความอุตสาหะ/ไมเอาใจใส/ไม

ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ/ประมาทเลินเลอ 



 

 

ตัวอยาง 

 ๔.๑ จนท.เขาหองน้ําตอน ๖ โมงเย็น เห็นน้ําหยดไมบอกใคร จน

รุงเชาน้ําไหลเขาหองธุรการเอกสารเสียหาย  (ภาคทัณฑ) 

 ๔.๒ ผอ.กองคลัง ไมควบคุมดูแลเจาหนาที่จัดเก็บฯ เชน ไม

ตรวจสอบการนําสงเงินประจําวัน มอบใบเสร็จใหโดยไมตรวจนับ ทําให

เกิดการยักยอกเงินภาษีไปเปนประโยชนสวนตัว  (ภาคทัณฑ) 



   - ฐานประมาทเลินเลออยางไมรายแรง  

(ขอ ๙ ว.๑) 

      มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

      (๑) มีหนาที่ราชการ 

      (๒) ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
  

ตัวอยาง 

 ๔.๓ นายชางโยธาขับรถยนตหลวงกลับจากราชการ แซงรถคัน

อ่ืนไมพนเกิดอุบัติเสียหายทั้ง ๒ คัน ผูนี้ไดชดใชและซอมรถยนตแลว  

(ภาคทัณฑ) 



 

 ๔.๔ จนท.อยูเวร จุดยากันยุงอานหนังสือ เมื่อเขามุงนอนลืมดับยา
กันยุงเปนเหตุไฟไหมมุงและที่นอนทั้งหมด รวมถึงทรัพยสินอ่ืนเพียงเล็ก 

นอย  (ภาคทัณฑ)  

 

   - ฐานประมาทเลินเลออยางรายแรง (ขอ ๙ ว.๒) 

 

      วรรค ๒ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

      (๑) มีหนาที่ราชการ 

      (๒) ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

      (๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 



  

 

ตัวอยาง 

 ๔.๕ แพทยเวรไมรักษาผูปวยเบาหวานอาการหนักดวยตนเองซึ่ง

พยาบาลไดรายงานอาการหนักของผูปวยถึง ๔ คร้ัง  แตส่ังการทาง

โทรศัพท ตอมาผูปวยถึงแกความตาย แมการตายจะมิใชเหตุโดยตรงที่

แพทยมิไดรักษาดวยตนเอง แตลักษณะดังกลาวเปนการเสียภาพพจนใน

การรักษาผูปวยอยางรายแรง  (ปลดออก) 



  

 

   ๕. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยมิ

ใหเสียหายแกราชการ  

       การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ

รัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๑๐)     



 

   - ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล (ขอ ๑๐ ว.๑) 

 

      วรรค ๑ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

       (๑) มีหนาที่ราชการ 

       (๒) ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ

ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล และเกิดความ

เสียหายแกราชการ 



  

ตัวอยาง 

 ๕.๑ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพออกใบเสร็จรับเงินใหผูปวยนอย

กวาเงินที่รับ แลวนําเงินที่เกินมา ๒,๖๕๐ บาท ไปซื้ออุปกรณทางการ

แพทยที่ขาดแคลน (ไมพบการทุจริต/เปนการมุงเนนบริการ/

รูเทาไมถึงการณ)  (ตัด ๕ % ๒ เดือน) 

 ๕.๒ เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน มอบใหเจาหนาที่การเงินซึ่งเปน

กรรมการสํารองเก็บกุญแจกําปนและดวงตราประจําคร่ังไว เปนเหตุใหผู

นั้นทุจริตเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  (ลด ๑ ขั้น) 
 



 

   - ฐานจงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติคณะ รัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล เปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง  (ขอ ๑๐ ว.๒) 

 

    วรรค ๒ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

    (๑) มีหนาที่ราชการ 

    (๒) จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  

     (๓) เสียหายแกราชการอยางรายแรง 



  

ตัวอยาง 

 ๕.๔ นายชางโยธาปลอยใหผูชวยชางเขียนและรับรองแบบ

เอง ปลอมลายมือชื่อตนเองในหนังสือขอนุญาตปลูกสรางอาคาร ไม

ตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบ ปลอยปละละเลยในการ

ดําเนินการทุกขั้นตอนทั้งที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของตน 

เปนเหตุใหอาคารที่กอสรางพังทับคน งานเสียชีวิตถึง ๑๐ คน  (ไล

ออก) 



 
   ๖. ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ
เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกัน

ภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดขึ้นแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  
(ขอ ๑๑) 

 

   - ฐานไมสนใจและรับทราบเหตุการณเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตราย

ตอประเทศชาติ และไมปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดขึ้นแกประเทศชาติ 

จนเต็มความสามารถ 
  



 
   มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 
    (๑) ทราบวามีภยันตรายที่จะบังเกิดแกประเทศชาติ 

    (๒) ไมปองกันภยันตรายนั้น หรือปองกันไมเต็มความสามารถ 

  

ตัวอยาง 

 ๖.๑ ชางโยธาทราบจากแหลงขาวที่เชื่อถือไดวา จะมีการวางเพลิง

เผาศาลากลางจังหวัด แตไมแจงขาวแกผูใดหรือไมดําเนินการใดๆ อัน

แสดงถึงการปองกันเหตุภยันตรายนั้น ตอมาศาลากลางจังหวัดถูก

วางเพลิง  (ลด ๑ ขั้น) 

     



 

   ๗. ตองรักษาความลับของทางราชการ 

       การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ขอ ๑๒) 

 

   - ฐานไมรักษาความลับของทางราชการ (ขอ ๑๒ ว.๑)    

      วรรค ๑ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

      (๑) มีความลับของทางราชการ 

      (๒) นําความลับของทางราชการไปเปดเผย  



 

ตัวอยาง 
 ๗.๑ เจาหนาที่ผูพิมพคําส่ังนําขอมูลการพิจารณาความชอบ  

(๒ ขั้นกรณีพิเศษ) ไปบอกเพื่อนกอนจะเผยแพรคําส่ัง (ตัด ๕% ๓ เดือน) 

 

   - ฐานเปดเผยความลับของทางราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง (ขอ ๑๒ ว.๒) 

     วรรค ๒ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

     (๑) มีความลับของทางราชการ 

     (๒) นําความลับของทางราชการไปเปดเผย 

     (๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง    



 

 

ตัวอยาง 
 ๗.๒ เปนเจาหนาที่อยูในหองประชุมลับ นําผลการประชุมไปพูด

กับผูอ่ืน (เพื่อตองการโออวด) เปนเหตุใหความลับลวงรูไปถึงกลุมผูไมหวัง

ดี และมีการซุมทํารายเจาหนาที่รัฐจนเกิดความเสียหายรายแรง  (ไลออก) 
 

 

   



 

   ๘. ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาที่

ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม

ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให

เสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทาง

ราชการ หรือเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ตองเสนอความเห็น

เปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับ บัญชาทบทวนคําสั่งนั้น  และเมื่อ

ไดเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง

เดิมเปนหนังสือ  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 



       

 

      การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

ผูบังคับบญัชาซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ขอ ๑๓) 

  



   - ฐานขัดคําส่ังของผูบังคับบัญชา (ขอ ๑๓ ว.๑) 
     วรรค ๑ มี ๔ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

     (๑) มีคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

      (๒) เปนการส่ังในหนาที่ราชการ 

      (๓) เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายฯ (ความเห็นของผูส่ัง) 

      (๔) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเล่ียงที่จะไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 

      ขอยกเวน ถาเห็นวาจะทําใหเสียหาย  ไมรักษาประโยชน  หรือไม

ชอบดวยกฎหมาย  ตองเสนอความเปนหนังสือทันเพื่อใหทบทวนคําส่ัง

เทานั้น เมื่อผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือ ตองปฏิบัติตาม (ไมผิดวินัย) 



ตัวอยาง 
 ๘.๑ อยูเวรรักษาสถานที่ราชการ แตมารับเวรชาทําใหไมมีผูเชิญ

ธงลงจากยอดเสา ในเวลา ๑๘.๐๐ น.  (ภาคทัณฑ)   

 ๘.๒ ลูกจางเขาเวร ชักชวนเพื่อนคนนอกมานั่งดื่มสุราใน

สํานักงาน ผบ.หามปรามไมเชื่อ และแสดงกิริยาไมพอใจ  (ตัด ๕% ๒ 

เดือน) 

 ๘.๓ นักวิชาการศึกษา ไมเขาประชุม/ไมรวมกิจกรรมสงกรานต

ตาม ผบ.ส่ังเพราะปวยเปนจิตเวช ไมยื่นใบลาในเวลาอันควร ทําให  ผบ.

รายงานวาขาดราช การติดตอเกินกวา ๑๕ วัน  (ลด ๑ ขั้น)   



 
   - ฐานขัดคําส่ังของผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง  (ขอ ๑๓ ว.๒) 

 

      วรรค  ๒ มี ๕ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

      (๑) มีคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

      (๒) เปนการส่ังในหนาที่ราชการ 

      (๓) เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายฯ  (ความเห็นของผูส่ัง) 

      (๔) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเล่ียงที่จะไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว  

      (๕) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 



ตัวอยาง 
 ๘.๔ เปนประธานกรรมการตรวจการจาง โครงการของ อปท. 

นายกฯ ส่ังใหลงนามตรวจรับงานตามหนาที่ ไมลงนามโดยไมปรากฏ

เหตุขัดของ เปนเหตุใหผูรับเหมาฟองเรียกคาเสียหายในคดีแพง และคดี

ถึงที่สุด  (ไลออก) 



 

   ๙. ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามขั้น

ผูบังคับบญัชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบญัชาเหนือขั้นไปเปนผูสั่ง

ใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว (ขอ ๑๔) 

     - ฐานกระทําการขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตน 

       มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

       (๑) มีการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

       (๒) การปฏิบัติราชการนั้นเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือ

ตน  เวนแต 

  ๑) ผูบังคับบัญชาเหนือขั้นไปเปนผูส่ังใหกระทํา หรือ 

        ๒) ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว    



 

ตัวอยาง 
 ๙.๑ จนท.การเงินฯ เสนอเร่ืองตอ ผอ.กองคลัง ไมผานหัวหนาฝาย

การเงินทั้งที่ปฏิบัติงานอยู โดยไมทราบสาเหตุ  (ภาคทัณฑ) 

 ๙.๒ จนท.จัดเก็บรายไดฯ ยื่นใบลากิจโดยไมผานปลัดฯ อางวารีบ 

ทําใหปลัดไมทราบความเปนไปของผูใตบังคับบัญชา  (ภาคทัณฑ) 

 ๙.๓ หัวหนาสํานักปลัดถือแฟมหนังสือเขาไปพบนายกฯ เพื่อใหลง

นาม นายกฯ ถามวาทําไมไมใหปลัดเซ็นผานกอน (ปลัดอยู) ตอบวาเร่ืองนี้

ตองดําเนิน การดวน ไมเชนนั้นจะเสนอจังหวัดไมทัน  (ตัด ๒ % ๑ เดือน) 



   ๑๐. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดย

ปกปดขอความซ่ึงควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

         การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๑๕) 

   - ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  (ขอ ๑๕ ว.๑) 

     วรรค ๑ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

     (๑) ตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา 

     (๒) การรายงานนั้นมีลักษณะอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะปกปด

ขอความจริงซึ่งควรตองรายงานใหทราบ 



  

ตัวอยาง 
 ๑๐.๑ จนท.บันทึกขอมูล ยื่นใบลาปวยเท็จ  (ภาคทัณฑ) 

 ๑๐.๒ จนท.ธุรการ รับอยูเวรแทนเพื่อน คร้ัน ๑๗.๐๐ น. หายตัว

ไปและไมกลับมาเขาเวรอีกโดยรายงาน ผบ.วาทองเสีย ตอมาทําจดหมาย

ชี้แจงหัวหนาเวรวาไมมีเงินซื้อขาวกินจึงกลับบานไปหาเงิน  (ตัด ๕ % ๓ 

เดือน) 

 ๑๐.๓ จพง.ธุรการ ขาดงาน ๒ วัน กลับมาทําหนังสือลาปวย 

พรอมใบรับรองแพทยที่ตนแกจากใหหยุด ๑ วัน เปน ๔ วัน เพื่อใหมีวัน

ลามากขึ้น  (ลด ๑ ขั้น) 



   - ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง  (ขอ ๑๕ ว.๒) 

     วรรค  ๒ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง)  

     (๑) ตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา 

     (๒) การรายงานนั้นมีลักษณะอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะปกปด

ขอความจริงซึ่งควรตองรายงานใหทราบ 

     (๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง    

 

ตัวอยาง 
 ๑๐.๔ จนท.ทําเร่ืองเบิกคาเชาบานโดยปลอมใบเสร็จรับเงินและ

ทะเบียนบานปลอม ไดเงินไป ๒๑,๐๐๐ บาท  (ไลออก) 



   ๑๑. ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ

ราชการ (ขอ ๑๖) 

 

    - ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ 

       มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

       (๑) ตองมีระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ  

       (๒) ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบนั้น 

 

ตัวอยาง 
 ๑๑.๑ จนท.ไดรับคําส่ังใหไปชวยราชการตางสังกัด แตไปชาถึง ๓ 

วัน โดยไมรายงานให ผบ.ทราบทั้งที่ทําได  (ภาคทัณฑ)   



 

 

     ๑๑.๒ จนท.เทศกิจไมลงชื่อและเวลามาทํางานในเดือนนั้น ๕ วัน 
ลงชื่อมาแตไมลงชื่อกลับอีก ๑๓ วัน  (ภาคทัณฑ) 

       ๑๑.๓ บุคลากรลงชื่อในสมุดลงเวลามาปฏิบัติหนาที่ราชการแทน

เพ่ือนซึ่งไมมาทํางาน  (ภาคทัณฑ) 

       ๑๑.๔ จนท.การเงิน ไมมาทํางาน แตขอใหเพื่อนลงชื่อแทน รวม 

๕ คร้ัง  (ตัด ๕ % ๓ เดือน)     



 

   ๑๒. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการมิได 

         การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้ง

หนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วันโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ

ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยาง

รายแรง  (ขอ ๑๗)  



   - ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ (ขอ ๑๗ ว.๑) 
     วรรค ๑ มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

     (๑) มีหนาที่ราชการ 

     (๒) มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 

 

ตัวอยาง 
 ๑๒.๑ จนท.วิเคราะหฯ ขาดราชการไป ๕ วัน เมื่อกลับมาทํา 

หนังสือยอมรับวาจริง แตไปตามหาตัวเพื่อนผูซึ่งตนเองค้ําประกันเงินกูให  

(ภาคทัณฑ) 

 ๑๒.๒ จนท.พิมพดีด ลงชื่อมาทํางาน ๐๖.๓๐ น. แลวหายตัวไป

ทั้งวันโดยไมขออนุญาต  (ตัด ๕% ๓ เดือน)     



   - ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ  เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(ขอ ๑๗ ว.๒) 

     วรรค ๒ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

     (๑) มีหนาที่ราชการ 

     (๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

     (๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

ตัวอยาง 
 ๑๒.๓ จนท.หญิงละทิ้งราชการ ตั้งแต ๕ ม.ค.๒๕๔๙ และไม

กลับมาอีกเลย ไมสงใบลา/ไมแจงเหตุผล จากการสืบสวนทราบวามีหนี้สิน

ลนพนตัว จึงหนีไปมีสามีใหม  (ไลออก) 

 ๑๒.๔ ลาศึกษาตอ ๒ ป ครบกําหนดไมรีบมารายงานตัวและไม

ทราบวาอยูที่ใด  (ไลออก)  



 

   - ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ 
วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม

ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  (ขอ ๑๗ ว.๒) 

 

     วรรค  ๒ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

     (๑) ละทิ้งหนาที่ราชการ 

     (๒) เปนระเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน 

     (๓) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความ

จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 



 

ตัวอยาง 
 ๑๒.๕ จนท.ปองกัน ขาดราชการไป ๒๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร แตกลับมาอีก  (ปลดออก) 

 ๑๒.๖ จนท.จัดเก็บ ไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ ตั้งแตวันที่ ๒ ม.ค.

๒๕๕๔ จนปจจุบัน  (ไลออก) 

 ๑๒.๗ นักพัฒนาชุมชน ไมเขาสํานักงานติดตอกันเกินกวา ๑๕ วัน 

แตอางวาไปปฏิบัติงานในชุมชน ตามทางการสอบสวนไมพบวาผูนี้ไดไป

ปฏิบัติงานในชุมชนจริง  (ปลดออก)     



   ๑๓. ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการ

อยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกันและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติ

หนาที่ระหวางกันและผูรวมปฏิบตัิราชการ (ขอ ๑๘) 

 

 

    มี ๔ ลักษณะ (เปนวินัยไมรายแรง) 

    (๑) ไมสุภาพเรียบรอยระหวางขาราชการ/ผูรวมปฏิบัติราชการ 

    (๒) ไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการ/ผูรวมปฏิบัติฯ 

    (๓) กล่ันแกลงกัน 

    (๔) ไมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 
 



   - ฐานไมสุภาพเรียบรอย 

 

ตัวอยาง 

 ๑๓.๑ นักวิชาการศึกษาเมาสุราเขามาในสํานักงานเวลา ๑๗.๓๐ 

น. พูดจาทาทายขาราชการลูกจาง เมื่อถูกหามปรามก็ดาทอผูนั้นดวย

ถอยคําหยาบคายทั้งในและนอกสํานักงานเปนที่อับอาย  (ภาคทัณฑ) 

 ๑๓.๒ จนท.บริหารงานธุรการ ดุดาเพื่อนรวมงานดวยถอยคํา

หยาบคาย เชน ไอเหี้ย ไอสัตว และแสดงกิริยาไมเรียบรอย ทะเลาะกับ

เพ่ือนเปนประจํา แตมีผูหามปราบทัน  (ตัด ๕ % ๒ เดือน) 



  - ฐานไมรักษาความสามัคคี 

ตัวอยาง 

 ๑๓.๓ จพง.ธุรการ ทํารายเพื่อนโดยใชกลองเปลาสําหรับใสจาน

บันทึกขอมูลคอมพิวเตอร ตีไหลซาย ๑ ที ดึงผม กัดแขนซายเปนรอยฟก

ช้ํา โดยคูกรณีไมโตตอบ  (ตัด ๕ % ๓ เดือน) 

   - ฐานไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 

ตัวอยาง 
 ๑๓.๔ ชางโยธาบาดหมางกับนายชางโยธาอันเนื่องมาจากถูก

ปฏิเสธการยืมรถ กระทบถึงการปฏิบัติงานที่ตองชวยเหลือกัน และชางผูนี้

เคยอยูเบื้องหลังการชุมชุมขอตําแหนงใหตนเอง  (ตัด ๕ % ๒ เดือน) 



 

 

   ๑๔. ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดย

ไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียด

หยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

         การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผู

ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง   
(ขอ ๑๙)  

  



   - ฐานไมใหการตอนรับ /ไมใหความสะดวก/ไมให 

     ความเปนธรรม/ไมใหการสงเคราะห (ขอ ๑๙ ว.๑)  

     วรรค ๑ มี ๔ ลักษณะ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

     (๑) ไมใหการตอนรับ  ไมใหความสะดวก  ไมใหความเปนธรรม  

ไมใหการสงเคราะห ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง 

     (๒) กระทําแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

 

ตัวอยาง 
 ๑๔.๑ จนท.ทะเบียน ไมตรวจสอบเอกสาร ไมแนะนําประชาชน 

ใหชัดเจน ตองมาติดตอหลายคร้ัง  (ภาคทัณฑ) 



 ๑๔.๒ จนท.อนามัย บอกกับผูนําชุมชนที่มาขอยาแกปวดไตวา  

“โรคไตตองไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจและเอ็กซเรย” พรอมกับ

ควักปนออกมาแลวพูดอีกวา “ยารักษาโรคไมมี มีแตยาแกปวดอยางนี้ 

เอามั๊ย?”  (ลด ๑ ขั้น) 
 

   - ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ

อยางรายแรง (ขอ ๑๙ ว.๒)  

     วรรค ๒ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

     (๑) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงอยางรายแรง 

     (๒) เปนการกระทําตอประชาชนผูติดตอราชการ 

     (๓) มีเจตนา (รูสํานึกในการกระทํา) 



 

ตัวอยาง 
 ๑๔.๓ จนท.ทะเบียน ตรวจเอกสารที่ประชาชนมาขอทําบัตรแตไม

ครบ จึงตะโกนดวยเสียงอันดังวา “ตาแตกหรือไง ไมยอมแหกตาดูเลย 

เขาเขียนติดจนเต็มไปหมดวา ใหเตรียมอะไรมาบาง ควายดี ๆ นี่เอง 

(ปลดออก) 

 ๑๔.๔ ปลัดฯ โกรธชาวบานที่มาติดตอเร่ืองการเก็บขยะของผูใต

บังคับ บัญชาแลวตกลงกันไมไดวา “ควายหรือเปลา ถึงฟงภาษาคนไมรู

เร่ือง” (ปลดออก)  



 

   ๑๕. ตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหา

ผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน (ขอ ๒๐) 

 

           มี ๒ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

           (๑) กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชน           

           (๒) อันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์

ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน   

  



ตัวอยาง 
  ๑๕.๑ พยาบาลเทคนิคฝายศัลยกรรมกระดูก อํานวยความสะดวก

ผูปวยซึ่งรูจักมักคุนกันโดยไมเกี่ยวกับหนาที่ของตน และไดรับเงินคร้ังละ 

๕๐๐ บาททุกคร้ัง (ตัด ๑๐ % ๔ เดือน/กม.เกา) 

 

   ๑๖. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารง

ตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือ

บริษัท (ขอ ๒๑) 

    - ฐานเปนกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการ/ตําแหนงคลายกัน 

      (เปนวินัยไมรายแรง) 



ตัวอยาง 

 ๑๖.๑ ชางโยธาไดจดทะเบียนบริษัทกอสรางจํากัดโดยมีตนเปน

กรรมการผูจัดการภายหลังไดยกเลิกการจดทะเบียนแลว  (ภาคทัณฑ) 
 

   ๑๗. ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่

ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับ

จะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททาง

การเมืองของขาราชการโดยอนุโลม (ขอ ๒๒)     

          (เปนวินัยไมรายแรง) 



 ตัวอยาง 
 ๑๗.๑ จนท.ปองกัน ชวยอดีตนายกฯ ที่หมดวาระหาเสียงในทุก

รูปแบบ แตแพการเลือกตั้ง  (ภาคทัณฑ) 

 

   ๑๘. ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ

ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด 

ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

         การกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนัก

กวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือไดรับโทษที่หนัก

กวาจําคุก เวนแตเปนโทษที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ

โทษหรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาประพฤติชั่วอยางรายแรง  



 

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๒๓) 

 

   - แนวทางพิจารณา มี ๓ ประการ 
     (๑) เกียรติของขาราชการ 

       (๒) ความรูสึกของสังคม 

       (๓) เจตนาในการกระทํา (รูสํานึก) 

 

   - ฐานประพฤติชั่วไมรายแรง  (ขอ ๒๓ วรรค ๑)   
     วรรค ๑  (เปนวินัยไมรายแรง) 



 

ตัวอยาง 
 ๑๘.๑ ศาลส่ังใหนายชางโยธาจายคาเล้ียงดูบุตรจนกวาจะบรรลุ

นิติภาวะ ทั้งที่จายไดแตจายเพียง ๖ เดือน  (ภาคทัณฑ) 

 ๑๘.๒ สถาปนิกขับรถชนจักรยานยนตทําใหผูขับขี่ตาย ไมจอด

ชวยเหลือตามควร ไมแสดงตัวตอ จพง.ศาลจําคุก (ใหรอ)  (ตัด ๕ % ๓ 

เดือน) 

 

เสพสุรา 
 ๑๘.๓ ชางโยธาดื่มสุราขณะพักเที่ยงจนมีอาการมึนเมา สงเสียงดัง

ขณะทํางานภาคบายรบกวนสมาธิผูอ่ืน (ภาคทัณฑ) 



 ๑๘.๔ จนท.วิเคราะหฯทําตัวเสเพล เที่ยวเตรกลางคืน ไมกลับไป

เยี่ยมภรรยาและทะเลาะวิวาทกัน จนถูกภรรยารองเรียน (ภาคทัณฑ) 

 ๑๘.๕ นักพัฒนาชุมชน ดื่มสุราจนเมาในเวลากลางคืน ไมสวม

เส้ือผา ใชผาขาวมาพาดบายืนขางกําแพงบานสาวคนรัก ชะโงกดูคนใน

บานจนมีคนเดินผานมาพบ (ลด ๑ ขั้น) 

 

ไมชําระหนี้ 
 ๑๘.๖ จนท.จัดเก็บ ทําสัญญากูยืมเงินผูอ่ืน ๖,๐๐๐ บาท แลวไม

ชําระคืน ผบ.ส่ังยังทําเฉย ถูกคดีอาญา พี่สาวตองใชแทน (ภาคทัณฑ) 

 ๑๘.๗ จนท.การเงิน กูยืมเงินผูอ่ืน ๑๒๖,๐๐๐ บาท ไมชําระคืน 

จนถูกศาลแพงพิพากษาใหชําระ ก็ยังไมปฏิบัติตาม (ตัด ๕ % ๓ เดือน) 



ประพฤติตนในทํานองชูสาว 
 ๑๘.๘ จนท.ธุรการมีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายอยูแลว ไปเปนชู

กับหญิงอ่ืนจนถูกภรรยารองเรียน ภายหลังไดหยากัน (ภาคทัณฑ) 

 ๑๘.๙ จนท.ชายไปมาหาสูกับเพื่อนสาวรวมงานทั้งกลางวันและ

กลางคืนทําใหผูคนเขาใจทํานองชูสาวจนทะเลาะกับภรรยา (ภาคทัณฑ) 

 

กระทําอนาจาร 
 ๑๘.๑๐ จพง.สาธารณสุข จับมือถือแขนหญิงสาวที่ระเบียงบาน

ฝายหญิง ผิดตอขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น (ภาคทัณฑ) 

 ๑๘.๑๑ จนท.บันทึกขอมูลเมาสุราจนไมอาจครองสติไดลวนลาม 

นองสาวเพื่อนโดยจับมือ โอบกอดและยอมจายคาเสียหาย (ตัด ๕% ๓ 

เดือน) 



ปลอมแปลงเอกสาร 
 ๑๘.๑๒ จนท.ทะเบียนปลอมลายมือชื่อเพื่อนในหนังสือรับมอบ

งานในการลาพักผอน ๑ วัน เพื่อให ผบ.อนุญาต (ภาคทัณฑ) 
 

   - ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  (ขอ ๒๓ ว.๒)  
      วรรค ๒  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

ตัวอยาง 
เสพสุรา 
 ๑๘.๑๓ นักวิชาการศึกษาดื่มสุราในขณะปฏิบัติหนาที่จนเมาไม

อาจครองสติได ดุดาเพื่อนรวมงานหยาบคายดวยเสียงอันดัง แลวนอน

หลับบนโตะทํางานจนหมดเวลาราชการ (ปลดออก) 



ประพฤติตนในทํานองชูสาว 
 ๑๘.๑๔ หน.งานการเงิน เปนชูกับชายที่มีภรรยาโดยชอบและมี

บุตร ๓ คน รูทั้งรู เมื่อพบภรรยาหลวงกลับเยาะเยยถากถางวา “ไมมี

น้ํายาบาง บมิไกบาง” บางคร้ังใชกําลังทุบตีโดยไมมีการโตตอบ ในที่สุด 

สามีภรรยาคูนี้แยกทางกัน  (ไลออก) 

 
กระทําอนาจาร 

 ๑๘.๑๕ จนท.จัดเก็บ ใชอุบายหลอกอดีตนักศึกษาฝกงานวาพี่ชาย

ใหไปพบแลวใหนั่งซอนทายจักรยานยนต ถึงที่เปล่ียวออกอุบายจอดรถ

ปสสาวะ  ใชจังหวะสาวเผลอโอบกอดและขอใหเปนภรรยา สาวเจาไม

ยอม ตอสูขัดขืนว่ิงหนีหกลมบาดเจ็บ (ไลออก) 



ปลอมแปลงเอกสาร 
 ๑๘.๑๖ หน.งานการเงิน ปลอมเอกสารการกูสามัญจากสหกรณทั้ง

ในฐานะผูค้ําประกัน ผูใหยินยอม และพยาน ไดเงินไป ๕๕,๐๐๐ บาท(ให

ออก/กม.เกา) 

 
ยาเสพติด 

 ๑๘.๑๗ จนท.จัดเก็บ ถูกตํารวจตรวจพบยาบา ๒๕ เม็ดซุกซอนอยู

ในกระเปา ถูกดําเนินคดีอาญาในขอหามียาบาไวในครอบครองเพื่อเสพ

และจําหนาย (ไลออก) 



ทุจริตในการสอบ 
 ๑๘.๑๘  หน.งานพัสดุ เขาสอบเพื่อเล่ือนระดับ ไดนําเอากระดาษ

ที่โนตยอเนื้อหาวิชาที่สอบเขาไปและแอบเปดดูจนถูจับได  (ไลออก) 

 
ไดรับโทษจําคุก 

 ๑๘.๑๙ ลูกจางประจําแอบถอดบานเกล็ดสํานักงานแลวขน

คอมพิวเตอร ๒ ตัวออกไป แตถูกพบเสียกอน ศาลใหจําคุก ๒ ป (ไลออก) 



 

   ๑๙. ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศโดยกระทําการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ตอขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถิ่นดวยกัน หรือผูรวมปฏิบตัิราชการ ไมวา

จะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผูที่ถูกกระทํามิไดยินยอม

ตอการกระทํานั้น หรือกระทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ 

         (๑) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไป

ในทางเพศ เชน การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวน

หนึ่ง เปนตน 

  (๒) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน 

วิพากษวิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน 



 

        (๓) กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน 

การใชสายตาลวนลาม การทําสัญญาณหรือสัญลักษณใด ๆ เปน

ตน 

         (๔) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ที่สอไปในทาง

เพศ เชน แสดงรูปลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการ

สื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน 

         (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ ซ่ึง

ผูถูกกระทําไมพึงประสงคหรือเดือดรอนรําคาญ 



 

 

      การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง อันเปนเหตุ

ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง

รายแรง 

       (หนังสือ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๑ ลง ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑวินัยฯ ฉบับที่ ๓  

 เพ่ิมเติมขอ ๒๓/๑  

 มีผล ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓) 

      



 

   - ฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (ขอ ๒๓/๑ ว.๑) 
     วรรค ๑ มี ๓ องคประกอบ  (เปนวินัยไมรายแรง) 

     (๑) กระทําแกขาราชการดวยกัน หรือผูรวมปฏิบัติงาน  

     (๒)  ทั้งในและนอกสถานที่ราชการ 

     (๓) โดยเขาไมยินยอม หรือรําคาญ 

          ดวยลักษณะสอไปในทางเพศ ดังตอไปนี้ 

          ๑) กาย เชน จูบ กอด จับ 

          ๒) วาจา เชน วิพากษวิจารณรางกาย หยอกลอ หยาบคาย 

          ๓) กิริยา เชน ใชสายตาลวนลาม ทําสัญญาณ แสดงสัญลักษณ 

  ๔) การส่ือสาร เชน สงภาพลามกอนาจาร จดหมาย ขอความ 

  ๕) พฤติกรรมอ่ืนที่สอไปในทางเพศซึ่งเขาไมประสงค รําคาญ       



   - ฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(ขอ ๒๓/๑ ว. ๒) 

     วรรค ๒ มี ๔ องคประกอบ  (เปนวินัยอยางรายแรง) 

     (๑) กระทําแกขาราชการ หรือผูรวมปฏิบัติงาน 

     (๒)  ทั้งในและนอกสถานที่ราชการ 

     (๓) โดยเขาไมยินยอม หรือรําคาญ ดวยลักษณะสอไปในทางเพศ ดังนี้ 

          ๑) กาย เชน จูบ กอด จับ 

          ๒) วาจา เชน วิพากษวิจารณรายกาย หยอกลอ หยาบคาย 

          ๓) กิริยา เชน ใชสายตาลวนลาม ทําสัญญาณ แสดงสัญลักษณ 

          ๔) การส่ือสาร เชน สงภาพลามกอนาจาร จดหมาย ขอความ 

          ๕) พฤติกรรมอ่ืนที่สอไปในทางเพศซึ่งเขาพึงไมประสงค รําคาญ 

     (๔) อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง         



 

  สรุปพฤติกรรมการมีวินัย ๖ ลักษณะ คือ 
 ๑. วินัยตอประเทศชาติ 

       ๒. วินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ          

        ๓. วินัยตอผูบังคับบัญชา   

        ๔. วินัยตอเพ่ือนรวมงาน 

        ๕. วินัยตอประชาชน 

        ๖. วินัยตอตนเอง  
 
      



        ขอหาม...ขอปฏิบัติ...รัฐกําหนด 

  ถือเปนกฎ...ตองทํา...จําใหมั่น 

  สิบเกาขอ...คือวินัย...ราชการ 

  จงชวยกัน...จดจํา...ทําใหดี 

   หนึ่ง..สนับสนุน...ประชาธิปไตย...ใจบริสุทธิ์ 

  สอง..นั้นสุจ...จริตธรรม...ตามหนาที่ 

  สาม..ปฏิบัติ...ราชการ...เกิดผลดี 

  ส่ี..ไมมี...ความประมาท...ชาติพนภัย 

   หา..ทําหนาที่...ตามระเบียบ...เทียบใหมั่น 

  หก..ทราบเหตุการณ...บานเมือง...เร่ืองเคล่ือนไหว 

  เจ็ด..ปดความลับ...ราชการ...ไมขานไป 

  แปด..ทําตามนาย...ส่ังชอบ...ในกรอบเกณฑ  



          เกา..ไมทําการ...ขามขั้น...ใหทานโกรธ 

    สิบ..ไมโปรด...รายงานเท็จ...ใหทานเห็น 

    สิบเอ็ด..ถือธรรมเนียม...ราชการ...ที่ทานเปน 

    สิบสอง..ไมเบน...ทิ้งหนาที่...ตองดีพอ 

     สิบสาม..ตองสุภาพ...ดูงาม...หามกล่ันแกลง 

    สิบส่ี..ไม...แสดงหมิ่น...ผูติดตอ 

    สิบหา..ไม..ทําเส่ือมเกียรติ...ขรก. 

    สิบหก..หนอ...หุนสวน...ควรหางไกล 

     สิบเจ็ด..ไม...เอียงการเมือง...เร่ืองเลือกตั้ง 

    สิบแปด..ทั้ง...หางชั่ว...มั่วเหลวไหล 

    สิบเกา..งด..คุกคามเพศ...เหตุเคียงใจ 

    หากทําได..ทานอยูยัน..วันเกษียณฯ 



มือถือ ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๘๔ 

        ๐๘๒ ๓๐๐ ๒๕๕๕ 

        ๐๘๐ ๖๒๕ ๔๕๘๘ 

IDLine : prawitp56 

     : prapruang  

E-Mail   

     : prawitp56@gmail.com 

  : prawitpruangkan@gmail.com 
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