
   
                           

                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น  จังหวัดน่ำน  โทรศัพท์  054 718714  

ที ่นน 1032.1/ 120                               วันที ่  21  มกรำคม  2565  

เรื่อง รำยงำนผลกำรอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำน

จริยธรรมและกำรมีวินัยรวมทั้งกำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย  
 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 

ตำมท่ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ไดจ้ัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยใน 
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัยรวมทั้งกำรป้องกันมิให้กระท ำผิด
วินัยแก่เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น เมื่อวันที่  20  มกรำคม  2565  ระหว่ำงเวลำ 
09.00 น. ถึงเวลำ  ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น จ ำนวน  23  คน เพ่ือ
เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระท ำโดยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ให้ถูกต้องเหมำะสม สอดคล้องกับกฎหมำย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร สร้ำงขวัญและก ำลังใจกำรจูงใจ หรือกำรอ่ืนใดในอันที่จะ เสริมสร้ำงและ
พัฒนำเจตนคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ขอรำยงำนสรุปผลกำรจัดอบรมฯ ตังกล่ำว ดังนี้ 
1. สรุปผลจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 
    ผู้เข้ำร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้นจ ำนวน   23   คน 
2. วิทยำกร/หัวข้อกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ดังนี้ 

2.1 วิทยำกร ประกอบด้วย 
       นำยรฐัศำสตร์   ขันยอด  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
๒.๒ หัวข้อกำรบรรยำย ดังนี้ 

 วินัยข้ำรำชกำร 
 โทษทำงวินัย 

 
สรปุเนื้อหำสำระ 
วินัยข้ำรำชกำร 
ในกำรบริหำรรำชกำรของประเทศไทย ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำร 

ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลบริหำรรำชกำร เป็นกลไกหลักส ำคัญที่จะน ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองให้แก่ 
ประเทศชำติ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ข้ำรำชกำรพลเรือนจะต้องท ำตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธำของประชำชน โดยกำร 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยของข้ำรำชกำร ตั้งใจปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมเอำใจ 
ใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปโดยเรียบร้อยและ 
เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น หำกข้ำรำชกำรพลเรือนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในระเบียบวินัยอันดี นอกจำกจะท ำให้ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของควำมเป็นข้ำรำชกำรแล้ว ยังท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือศรัทธำในรัฐบำล อันจะ 
ส่งผลกระทบน ำควำมเสียหำยมำสู่ระบบรำชกำร ประเทศชำติและประชำชนโดยส่วนรวมด้วย วินัยข้ำรำชกำร 

 

 



พลเรือนจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะต้องมีและข้ำรำชกำรพลเรือนทุกคนจะต้องรักษำวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใด 
ฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ ย่อมถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิตวินัยและจะต้องได้รับ
โทษตำมท่ีก ำหนดไว้ แต่เป้ำหมำยของวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนมิได้อยู่ที่กำรลงโทษแต่เพียงอย่ำงเดียวควรมุ่งใน 
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำเพ่ือให้ข้ำรำชกำรพลเรือนมีวินัยที่ดีด้วย 

ควำมหมำยของ "วินัย" 
ค ำว่ำ "วินัย" ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Discipline เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนอย่ำง 

หนึ่ง ซึ่งใช้ส ำหรับคนในแต่ละหมู่แต่ละเหล่ำผู้มีกำรกิจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ 
ลักษณะของวินัย อำจมองเห็นได้ในหลำยแง่มุม เช่น 
มอง "วินัย" ในแง่รูปลักษณ์ พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ให้ควำมหมำยของ "วินัย" 

ไว้ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่ง หมำยถึง "ข้อปฏิบัติ" ซึ่งเป็นกำรมองที่ปทัสถำน (Norm) ที่ก ำหนดไว้อีก 
ลักษณะหนึ่ง หมำยถึง "กำรอยู่ในแบบแผน" ซึ่งเป็นกำรมองที่พฤติกรรม (Behavior) ของคน 

กำรมองวินัย ในแง่รูปลักษณ์นี้ ท ำให้มองเห็นวิธีสร้ำงวินัยวำ่มีอยู่ ๒ ทำง คือ สร้ำงปทัสถำน 
(Norm) โดยก ำหนดข้อปฏิบัติทำงหนึ่งและสร้ำงพฤติกรรม (Behavior) โดยสร้ำงปัจจัยที่เสริมสร้ำงวินัยอีกทำง 
หนึ่ง 

มอง "วินัย" ในแง่บทบำทกำรมองในแง่นี้ท ำให้มองเห็นว่ำวินัยของคนต่ำงหมู่ต่ำงเหล่ำนี้อำจไม่ 
เหมือนกันอำจแตกต่ำงกันตำมบทบำทภำรกิจของแต่ละหมู่เหล่ำ เช่น วินัยสงฆ์ก็อย่ำงหนึ่ง วินัยทหำรก็อย่ำง 
หนึ่ง วินัยข้ำรำชกำรพลเรือนก็อย่ำงหนึ่ง วินัยข้ำรำชกำรครูก็อีกอย่ำงหนึ่ง ทั้งนี้ เป็นไปตำมแบบ ของคนในหมู่ 
เหล่ำนั้น ๆ ซึ่งกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินัยต้องพิจำรณำตำมแบบของคนแต่ละหมู่แต่ละเหล่ำ กำรก ำหนดบท 
วินัยก็ต้องก ำหนดให้เหมำะสมกับแบบของคนแต่ละหมู่แต่ละเหล่ำ 

มองวินัยในแง่กำรใช้บังคับ เมื่อน ำ "วินัย"มำใช้บังคับกับคน จะมีค ำกล่ำวถึงพฤติกรรมของ 
คนอยู่ ๒ อย่ำง คือ "ผิดวินัย"หรือ "ไม่ผิดวินัย"อย่ำงหนึ่ง "มีวินัย"หรือ "ไม่มีวินัย"อีกอย่ำงหนึ่ง ถ้ำกล่ำวว่ำ 
"ผิดวินัย"หรือ "ไม่ผิดวินัย" ค ำว่ำ "วินัย" จะหมำยถึง "ข้อปฏิบัติ"หรือ "ข้อห้ำม" ที่ก ำหนดไว้เป็นปทัสถำนแห่ง 
ควำมประพฤติส ำหรับคนในหมู่เหล่ำนั้น คือ ไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติหรือข้อห้ำมทำงวินัย 

ถ้ำกล่ำวว่ำ "มีวินัย" หรือ "ไม่มีวินัย" ค ำว่ำ "วินัย" จะหมำยถึง "ลักษณะเชิงพฤติกรรม"ที่ 
คนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ หรือไม่ฝ่ำฝืนหรือผ่ำฝืนข้อห้ำมทำงวินัยที่ก ำหนดไว้เป็นปทัสถำนแห่งควำม 
ประพฤติส ำหรับคนในหมู่เหล่ำนั้น กำรมอง "วินัย"ในแง่กำรใช้บังคับนี้ จะมุ่งไปที่กำรพิจำรณำควำมชั่วควำมดี 
หรือควำมผิดควำมชอบของคน 

บทบัญญัติของวินัยข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวดที่ 6 เกี่ยวกับเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัย ได้ก ำหนดลักษณะวินัยข้ำรำชกำรไว้ทั้งที่เป็นข้อปฏิบัติและข้อ 
ห้ำม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร เกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนควำมเชื่อถือของประชำชน 
และก ำหนดลักษณะกำรกระท ำผิดที่มีสภำพก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นกำร 
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตลอดจนก ำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท ำวินัยไว้ตำมสภำพแห่งควำมร้ำยแรงของกำร 
กระท ำผิด 

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่ำ วินัยข้ำรำชกำร หมำยควำมถึง กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแบบ 
แผน ควำมประพฤติที่ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำให้ประพฤติหรือ 
ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตลอดจนให้ 
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป 
 
 
 



ควำมหมำยของ "กำรรักษำวินัย" 
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนให้ควำมหมำยของค ำว่ำ "รักษำ" ไว้ ๔ อย่ำง คือ ระวัง 

ดูแล ป้องกัน และเยียวยำ เมื่อน ำควำมหำยของค ำว่ำ "รักษำ" มำใช้กับกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร ก็จะอธิบำย 
ควำมหมำยของ "กำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร"ได้ว่ำ หมำยถึง 

๑. กำรที่ข้ำรำชกำรแต่ละคน "ระวัง"ไม่กระท ำผิดวินัย 
๒. กำรที่ผู้บังคับบัญชำ องค์กร ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม "ดูแล" เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ 

ข้ำรำชกำรมีวินัย 
๓. กำรที่ผู้บังคับบัญชำ องค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสังคม "ป้องกัน" มีให้ข้ำรำชกำรกระท ำผิด 

วินัย 
๔. กำรที่ผู้บังคับบัญชำ องค์กร และผู้เกี่ยวข้อง "เยียวยำ" โดยด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ 

ข้ำรำชกำรที่กระท ำผิดวินัย 
ดังนั้น กำรรักษำวินัยข้ำรำชกำรให้ได้ผลจะต้องเริ่มตันจำกตัวข้ำรำชกำรเอง ผู้บังคับบัญชำ 

องค์กร ดลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลำย ร่วมมือกันโดยด ำเนินกำรทั้งระวัง ดูแล ป้องกัน และเยียวยำ ควบคู่กัน 
ไปตำมลักษณะสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม จึงจะบรรลุผลตำมที่ต้องกำร 

ในเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได้มีกำรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยไว้ในหมวดที่ ๖ โดยบัญญัติแตกต่ำง 
จำกพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นหมวดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไม่มำกใน 
เนื้อหำ ซึ่งจะมีกำรบัญญัติลักษณะของกำรกระท ำผิตทำงวินัยเพิ่มข้ึนบ้ำง ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดใน 
หมวดนี้คือรูปแบบ ซึ่งจะบัญญัติส่วนที่เป็นบทวินัยไว้ในสองลักษณะ คือ ก ำหนดเป็น "ข้อปฏิบัติ" ทั้งปวงไว้ใน 
มำตรำ 8๒ ซึ่งเป็นกำรก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจะ "ต้อง" ปฏิบัติในเรื่องใดบ้ำง เช่น ต้องปฏิบัติ 
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม (มำตรำ ๘๒ (๑) ) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำล และปฏิบัติตำมระเบียบแบบ 
แผนของทำงรำชกำร(มำตรำ ๘๒ (๒) ) เป็นตัน เป็นกำรประมวลข้อที่ต้องปฏิบัติไว้ในมำตรำเดียว คือ มำตรำ 
๘๒ แล้วเรียงบทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติตังกล่ำวไว้ในแต่ละอนุมำตรำ และมีกำรเพ่ิมเติมบทวินัยที่เป็นหลักกำรใหม่ 
อันถือเป็นสำระส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ บทบัญญัติในมำตรำ ๘๓ (๔๙) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องไม่กระท ำ 
กำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. 

ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องวินัยที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๒ ดังกล่ำว ส่วนใหญ่ในพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนทุกฉบับที่ผ่ำนมำจะบัญญัติบทวินัยแต่ละเรื่องไว้ในแต่ละมำตรำ มิได้บัญญัติรวมไว้ 
ดังเช่นที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ ศ. ๒๕๕๓ นี่คือกำรบัญญัติกฎหมำยที่ 
เปลี่ยนไปจำกรูปแบบเติมที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญรับรู้ด้วยควำมเคยชินมำตลอดเวลำที่อ้ำงอิง ศึกษำ หรือ 
รับรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้ำรำชกำรซึ่งเคยบัญญัติไว้ เรื่องได้เป็นบทวินัยตำมมำตรำใดก็จะบัญญัติให้ปรำกฏไว้ใน 
ลักษณะที่เรียกได้ว่ำ "จบในตัว" ในแต่ละมำตรำและลักษณะของกำรกระท ำผิตวินัยอย่ำงร้ำยแรงในเรื่องนั้นๆ 
ซึ่งพิจำรณำจำก "ควำมเสียหำย"ของทำงรำชกำรก็จะต่อเนื่องอยู่ในวรรคสองหรือวรรคสำมของเรื่องและ 
มำตรำนั้น ๆ 

จำกบทบัญญัติในมำตรำ 82 ว่ำด้วยกำรก ำหนด "ข้อปฏิบัติ" ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถือ 
ปฏิบัติในลักษณะที่ต้องกระท ำตังกล่ำวแล้ว บทบัญญัติในมำตรำ ๘๓ ซึ่งเป็นมำตรำถัดไป ก็บัญญัติบทวินัยไว้ 
ในลักษณะที่เป็น "ข้อห้ำม" โตยก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้อง"ไม่กระท ำกำร" ใดอันเป็นข้อ 
ห้ำมดังต่อไปนี้ จำกนั้นก็บัญญัติข้อห้ำมไว้ในอนุมำตรำต่ำง ๆ ต่อไปในรูปแบบเดียวกับที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติไว้ 
ในมำตรำ ๘๒ ตังที่กล่ำวมำแล้ว 
 



ตังนั้น เมื่อได้ก ำหนดรูปแบบให่มในกำรร่ำงเกี่ยวกับเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยไว้ในลักษณะ 
"องค์รวม" ทุกเรื่องรวมอยู่ในมำตรำเดียว แยกเฉพำะอนุมำตรำตังที่ปรำกฎในมำตรำ ๘๒ และมำตรำ ๘๓ แล้ว 
มำตรำ 8๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ใต้ปัญญัติเกี่ยวกับกรณีกระท ำผิด 
วินัยอย่ำงร้ำยแรงรวมไว้ในลักษณะเช่นนั้นด้วย คือ บทบัญญัติว่ำตัวยกรณีท่ีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงทุก 
กรณ ีจะประมวลไว้ในมำตรำ ๘๕ เรียงอนุมำตรำไป 

ข้อก ำหนดวินัย 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้รำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕1  หมวด ๖ ได้บัญญัติข้อก ำหนดวินัยให้ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนยึดถือเป็นแบบแผนในกำรควบคุมประพฤติ ดังนี้ 

มำตรำ ๘๐ 
"ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำวินัยโดยกระท ำกรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่บัญญัติ 

ไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศนอกจำกจะต้องรักษำวินัยตำมที่ 

ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ แล้วต้องรักษำวินัย โดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ.ด้วย" 
จำกบทบัญญัติดังกล่ำว ข้ำรำชกำรพลเรือนทุกคนจึงจ ำเป็นต้องรับทรำบข้อก ำหนดวินัยตำม 

มำตรำต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำวินัยหรือประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้ำรำชกำรที่ตี และส ำหรับผู้มีหน้ำที่ 
ปฏิบัติงำนวินัยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจให้ลึกซึ้งเพรำะเป็นพื้นฐำนที่จะต้องน ำไปใช้วินิจฉัยให้เป็น 
กำรถูกต้อง 

ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องรักษำวินัยและรับผิตชอบทำงวินัยตำมกฎหมำยนี้ ต้องเป็นผู้มีฐำนะ 
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจะน ำมำลงโทษทำงวินัยไม่ใต้ 

ส ำหรับกรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศนั้นนอกจำกจะต้อง 
รักษำวินัยตำมที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ยังจะต้องรักษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนด 
ไว้ในกฎ ก.พ. อีกด้วย 

มำตรำ ๘๑ 
"ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ" 
โดยที่ประเทศไทยมีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยโตยมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข ดังนั้น ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจึงต้องสนับสนุนกำรปกครองในระบอบตังกล่ำวด้วยควำม 
บริสุทธิ์ใจ หำกข้ำรำชกำรผู้ใดกระท ำกำรในลักษณะที่เป็นกำรไม่สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ก็จะมีควำมผิตตำมมำตรำนี้ ซึ่งเป็นควำมผิดวินัย 
อย่ำงไม่ร้ำยแรง และหำกถึงขนำดเป็นผู้ไม่เสื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจด้วยแล้วถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ชำด 
คุณสมบัติทั่วไปที่จะรับรำชกำรตำมมำตรำ ๓๖ ก.(๓) และจะต้องถูกต ำเนินกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะ 
ขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ ๑๓๐ (๓) 

มำตรำ ๘๒ 
"ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องกระท ำกำรอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้" 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม  

ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้เป็นข้ำรำชกำร เนื่องจำกประเทศจะ 
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงได้ก็เพรำะข้ำรำชกำร ไม่เบียดบังหำประโยชน์จำกรำชกำร 

"รำชกำร" หมำยถึง งำนของประเทศ 



"หน้ำที่รำชกำร" หมำยถึง งำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรโดยตรง ซึ่งได้แก่ 
หน้ำที่ซึ่งเกิดขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร 
รำชกำรแผ่นดิน และกฎหมำยที่ให้อ ำนำจไว้โดยเฉพำะ 

"ชื่อสัตย์" คือ กำรปฏิบัติอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง 
"สุจริต " คือ กำรปฏิบัติด้วยควำมตั้งใจดี และขอบด้วยท ำนองคลองธรรม 
"เที่ยงธรรม" คือ ปฏิบัติโดยไม่ล ำเอียง (เลือกปฏิบัติให้แก่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดเป็นกำรเฉพำะ) 
 

ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่รำชกำรในเรื่องใด พิจำรณำได้ตังนี้ 
๑. กฎหมำยหรือระเบียบ ที่ก ำหนดให้ต ำแหน่งใดมีหน้ำที่ในเรื่องใด เช่น ระเบียบว่ำด้วยพัสดุ 

ก ำหนดให้ช้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งซื้อ สั่งจ้ำง ผู้นั้นก็มีหน้ำที่รำชกำรตำมระเบียบ 
นั้น เป็นต้น 

๒. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ที่ ก.พ. ได้ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนในแต่ 
ละต ำแหน่ง ตลอดจนลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเป็นกรอบกว้ำงๆไว้ 

3. กำรมอบหมำยของผู้บังคับบัญชำ ที่ให้ปฏิบัติงำนอื่นนอกเหนือจำกลักษณะงำนตำมที่ 
ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแต่อยู่ภำยในอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ 

๔. โตยพฤตินัย หน้ำที่โตยพฤตินัยนี้จะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ท่ีปรำกฏ ว่ำ
เพียงพอที่จะถือเป็นหน้ำที่รำชกำรในเรื่องนั้นหรือไม่ 

(๒) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำร มติของ 
คณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำลและปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยปกติจะมีกฎหมำย กฎ ระเบียบหรือคณะรัฐมนตรี ก ำหนด 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติไว้เพื่อให้รำชกำรด ำเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภำพ ตั้งนั้น หำกรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
โดยไม่เคร่งครัด ฝ่ำฝืนกฎระเบียบของทำงรำชกำร มติของคณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำล และไม่ปฏิบัติตำม 
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรแล้ว ย่อมเป็นทำงให้รำชกำรเกิดควำมเสียหำยและไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร 
งำนของรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ ซึ่งกำรกระท ำผิดตังกล่ำวไม่ค ำนึงถึงว่ำจะต้องเป็นกรณีท่ีท ำให้เกิดควำม 
เสียหำยแก่รำชกำรข้ึนแล้วหรือไม่ ดังนั้น หำกข้อเท็จจริงฟังไต้ว่ำเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำม 
กฎหมำย กฎ ระเบียบแบบแผ่นของทำงรำชกำรแล้ว แม้ไม่เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรก็เป็นควำมผิดตำม 
อนุมำตรำนี้ 

(๓) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำมตั้งใจ 
อุดสำหะ เอำใจใส่และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 

เป็นข้อที่ก ำหนดขึ้นมำเพ่ือมุ่งหมำยให้ช ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล และให้เกิดผลตีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร โดยมุ่งหมำยที่พฤติกรรมของข้ำรำชกำรที่ 
จะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำรและผลดีเป็นส ำคัญ ไม่ใช่ท ำงำนแบบ "เข้ำชำมเย็นชำม" เพียงแต่ให้เสร็จไปหรือให้ 
พอหมดเวลำไปวันๆ 

(๔) ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย 
และระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถำ้เห็นว่ำปฏิบัติค ำสั่งนั้นจะท ำให้เสียหำยแก่ 
รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร จะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ 
ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอควำมเห็นแล้ว ถ้ำผู้บังคับ บัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม 
 
 



กำรขัดค ำสั่งซึ่งจะเป็นควำมผิดตำมอนุมำตรำนี้มีองค์ประกอบ ๓ ข้อ คือ 
๑. มีค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
"ค ำสั่ง" หมำยถึง กำรบอกกล่ำวให้กระท ำหรือให้ปฏิบัติซึ่งค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำในทีน่ี้ไม่

จ ำเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปอำจเป็นกำรสั่งด้วยวำจำก็ได้ 
๒. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำย 
"ผู้บังคับบัญชำ"  หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

กฎหมำยแบ่งส่วนรำชกำรหรือจัดตั้งหน่วยงำนซึ่งก็คือผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชำ 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยให้เป็นผู้บังคับบัญชำ ทั้งนี้ต้องเป็นกำรมอบอ ำนำจตำมท่ี 
กฎหมำยบัญญัติให้มอบอ ำนำจได้ด้วย 

๓. เป็นกำรสั่งในหน้ำที่รำชกำร 
๔. เป็นค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของรำชกำร 
5. มีเจตนำไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง 
ในกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ บทวินัยตำมอนุมำตรำนี้ได้เปิดโอกำสให้ 

ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถขอทบทวนค ำสั่งได้ หำกเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำนั้นจะท ำให้ 
เสียหำยแก่รำชกำรหรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ทั้งนี้เพ่ือช่วยกันดูแลรำชกำร โดย 
ผู้ใต้บังคับบัญชำจะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำทันที เพ่ือให้ผู้บังคับปัญชำได้พิจำรณำด้วย 
ควำมรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้วถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งเดิม 
ผู้ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม 

(๕) ต้องอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรมิได้ 
อุทิศเวลำของตน หมำยถึง กำรสละเวลำส่วนตัวให้แก่รำชกำรในกรณีท่ีทำงรำชกำรมีงำน 

เร่งด่วนที่จ ำเป็น ซึ่งอำจจะต้องให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติ 
ละท้ิงหน้ำที่รำชกำร หมำยถึง ไม่อยู่ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ ซึ่งไต้แก่กำรไม่มำยังสถำนที่ที่ 

ต้องปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือไม่มำให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนให้ปฏิบัติ รวมทั้งกำรมำยังสถำนที่ 
รำชกำรแล้ว ไม่อยู่ปฏิบัติงำน โดยละทิ้งไปไม่อยู่ในสถำนที่ที่ต้องอยู่ 

ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร หมำยถึง มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแต่ไม่สนใจเป็นธุระให้งำนที่ได้รับ 
มอบหมำยส ำเร็จลงโดยเร็ว ปล่อยปละละเลยท ำให้งำนในหน้ำที่คั่งค้ำง 

(๖)ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
โดยที่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในบำงกรณีอำจเป็นควำมลับที่ไม่ควรเปิดเผยในช่วงระยะเวลำ 

หนึ่งหรือเป็นเรื่องลับตลอดไป เนื่องจำกเป็นควำมมั่นคงของประเทศชำติ หรือกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือกำรบริหำรบ้ำนเมืองซึ่งหำกมีกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นควำมลับออกไปก่อนเวลำที่ก ำหนดอำจท ำให้ 
เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรได้ซึ่งตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก ำหนดชั้นควำมลับของทำงรำชกำรไว้ ๓ ชั้น ได้แก่ ลับที่สุด ลับมำก และลับ 

ควำมลับ คือ เรื่องรำวที่ไม่พึงเปิดเผย 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดทรำบควำมลับของทำงรำชกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรทรำบโดยได้รู้ได้ 

เห็นด้วยตนเอง หรือโดยทำงอ่ืนใดและไม่ว่ำผู้นั้นจะมีหรือไม่มีหน้ำที่รำชกำรเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่ก็ตำมผู้นั้น 
ต้องรักษำควำมลับนั้นไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้ำที่ทรำบ 

(๗) ต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และต้องช่วยเหลือกัน ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 

โดยที่ขำ้รำชกำรอยู่ร่วมกันในหน่วยงำน จึงต้องมีกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกัน หรือรับผิดชอบใน 



งำนแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องกันประสิทธิภำพของงำนรำชกำรจะตีได้ก็ดว้ยควำมสำมัคคีในหน่วยงำนซึ่งจะเป็น 
พลังท ำให้งำนก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่ได้ ตรงกันข้ำมหำกในหน่วยงำนมีกำรทะเลำะ 
เบำะแว้ง หวำดระแวง ไม่ร่วมมือกันงำนก็จะไม่เดินหรือไม่ได้งำนที่ดี ตังนั้น ข้ำรำชกำรจึงควรสุภำพเรียบร้อย 
พูดจำไพเรำะต่อกัน รักษำควำมสำมัคคี ไม่ทะเลำะวิวำทกัน และต้องช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติรำชกำร 

"ผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร" ในที่นี้ หมำยถึง ข้ำรำชกำรด้วยกัน และผู้อ่ืนที่ร่วมปฏิบัติงำนด้วย 
เช่น ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำร เป็นต้น 

(๘) ต้องต้อนรับให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์แก่ประชำชนผู้ 
มำติดต่อรำชกำรเกี่ยวกับหน้ำที่ของตน 

โดยที่ข้ำรำชกำรเป็นผู้ให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรจึงต้องให้กำรต้อนรับ ให้ควำม 
สะดวก ให้ควำมเป็นธรรมและให้กำรสงเครำะห์แก่ประชำชน ผู้มำติดต่อรำชกำรอันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตน 

กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรมและให้กำรสงเครำะห์แก่ประชำชน จะต้องเป็น 
กรณีท่ีประชำชนมำติดต่อรำชกำรในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น หรืออำจเป็นกรณีท่ีข้ำรำชกำรออกไปปฏิบัติ 
รำชกำรกับประชำชนนอกหน่วยงำนก็ได้ แต่มิใช่ประชำชนที่เป็นเพ่ือนบ้ำนหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งหำกข้ำรำชกำรมี 
เรื่องทะเลำะวิวำทด่ำทอกับเพ่ือนบ้ำนก็ไม่ถือเป็นควำมผิดตำมมำตรำนี้ 

(9) ด้องวำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และในกำรปฏิบัติกำร 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชำชนกับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร ว่ำด้วยมำรยำททำงกำรเมืองของ 
ข้ำรำชกำรด้วย 

มำตรำนี้เป็นกำรบัญญัติขึ้นโตยมีเจตนำรมณ์ให้ข้ำรำชกำรมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจ ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำพรรคกำรเมืองใดๆ จะเข้ำมำเป็นรัฐบำล 
บริหำรประเทศ ดังนั้น ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เก่ียวเนื่องกับกำรเมืองข้ำรำชกำรจะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
พรรคกำรเมืองใดเป็นพิเศษกว่ำพรรคกำรเมืองอ่ืนไม่ใต้ หรือจะชักชวนให้ประชำชนสนับสนุนพรรคกำรเมืองใด 
พรรคกำรเมืองหนึ่งเป็นกำรเฉพำะก็ไม่ได้ แต่ในทำงส่วนตัวนั้น ข้ำรำชกำรจะนิยมหรือเป็นสมำชิกพรรค 
กำรเมืองใดก็ได้ แต่ห้ำมเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง และเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง เพรำะเป็นคุณสมบัติที่ 
ต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

นอกจำกนี้ในกำรปฏิบัติตนของขำ้รำชกำรพลเรือนต้องปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรว่ำ 
ด้วยมำรยำททำงกำรเมือง 

(๑๐)  ต้องรักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของ 
ตนมิให้เสื่อมเสีย 

โดยที่ข้ำรำชกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและมีส่วนสร้ำงภำพพจน์ให้แก่รำชกำร เมื่อข้ำรำชกำรมี 
ควำมประพฤติดเีป็นที่ยกย่องชมเชยของประชำชน ประชำชนก็จะศรัทธำต่อหน่วยงำนและต่อรำชกำรโดยรวม 
ตังนั้น กฎหมำยจึงก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องรักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่ 
รำชกำรของตนมีให้เสื่อมเสีย 

กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำอย่ำงไรเป็นกำรไม่รักษำชื่อเสียงของตน และไม่รักษำเกียรติ 
ศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสียนั้น มีแนวทำงพิจำรณำ ตังนี้ 

๑. เป็นกำรกระท ำที่ท ำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรเกียรติศักดิ์ของ 
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หมำยถึง ฐำนะที่ได้รับกำรยกย่องสรรเสริญตำมต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

ข้ำรำชกำรมีต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร และอยู่ในฐำนะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสม 
กับฐำนะท่ีควรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญหรือเคำรพนับถือเสื่อมใสศรัทธำในหน้ำที่รำชกำร และวงสังคมทั่วไป 
ตำมต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน ซึ่งแต่ละต ำแหน่งหน้ำที่อำจอยู่ในฐำนะที่จะต้องรักษำเกียรติศักดิ์ของ 



ต ำแหน่งหน้ำที่แตกต่ำงกันได้ 
๒. เป็นกำรกระท ำที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นที่รังเกียจของสังคมโดยพิจำรณำจำกควำมรู้สึก 

ของประชำชนหรือของข้ำรำชกำรทั่วไป ซึ่งควำมรู้สึกของสังคมนี้อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำได้ 
3. เป็นกำรกระท ำโดยเจตนำ พิจำรณำจำกเจตนำที่แท้จริงในกำรกระท ำ 
หำกกำรกระท ำใดเข้ำลักษณะทั้ง ๓ ข้อ ตังกล่ำวก็เป็นควำมผิดฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติ 

ศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมีให้เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท ำกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
ปัจจุบันยังไม่ได้มีกำรออกกฎ ก.พ. เพิ่มเติม แต่ถ้ำหำกได้มีกำรก ำหนดลักษณะกำรกระท ำผิด 

เพ่ิมข้ึน ข้ำรำชกรพลเรือนสำมัญก็จะต้องปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. เพิ่มข้ึนด้วย 

มำตรำ ๘๓ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัยต้องไม่กระท ำกำรใดอันเป็นข้อห้ำม ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง

ถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จด้วย 
โดยที่กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มิฉะนั้น 

อำจสั่งกำรหรือด ำเนินกำรเรื่องใดโตยผิดพลำดบกพร่องและรำชกำรเสียหำยได้ ข้อบังคับวินัย ในอนุมำตรำนี้ 
จึงห้ำมไว้เพื่อมีให้มีกำรรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ 

กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมที่ควำมต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบถือเป็นกำรรำยงำนเท็จ 
ด้วย 

กำรรำยงำน. หมำยถึง กำรบอกเล่ำเรื่องรำวที่ได้ท ำ ได้รู้หรือได้เห็นมำอำจเป็นกำรรำยงำน 
ด้วยวำจำหรือด้วยลำยลักษณ์อักษร (เป็นหนังสือ) โดยวิธีอ่ืนใดก็ได้ ซึ่งจะเป็นกำรรำยงำนเพื่อ

พิจำรณำวินิจฉัยหรือขออนุญำต หรืออนุมัติ หรือเพ่ือทรำบ ก็ถือเป็นกำรรำยงำนทั้งสิ้น 
กำรรำยงำนตำมมำตรำนี้ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรรำยงำนเพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยเสมอไป อำจเป็นกำรรำยงำนในเรื่องอ่ืนที่มีกฎหมำย ระเบียบ หรือแบบ

ธรรมเนียมของทำงรำชกำร ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ หรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนดให้รำยงำนก็ได้ 

(๒) ด้องไม่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน  เว้นแต่ 
ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำหรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งครำว 

มำตรำนี้มีจุดมุ่งหมำยให้ข้ำรำชกำรเสนอเรื่องตำมล ำดับชั้นของผู้บังคับบัญชำ เพ่ือให้มีกำร 
กลั่นกรองในแต่ละชั้นตอน หำกปล่อยให้มีกำรเสนองำนข้ำมข้ันตอนก็จะเกิดควำมสับสนได้ นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่
ระดับล่ำงยังมีประสบกำรณ์น้อย หำกเสนองำนผิดพลำดบกพร่องหรือมีพฤติกำรณ์ปกปิดข้อเท็จจริงหรือมี
พฤติกำรณ์ทุจริต ผู้บังคับบัญชำก็จะได้ทรำบและแก้ไขได้ทันท่วงที 

กรณีจะเป็นควำมผิดตำมอนุมำตรำนี้ได้ จะต้องเข้ำองค์ประกอบ ตังนี้ 
1. เป็นกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. เป็นกำรกระท ำข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน 
3. เป็นผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำย 
แต่มีบำงกรณเีป็นข้อยกเว้นที่ข้ำรำชกำรอำจปฏิบัติรำชกำรโดยกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำ 
เหนือตนได้ ซึ่งก็คือ กรณีท่ีผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำหรือได้รับอนุญำตเป็น

พิเศษชั่วครั้งชั่วครำว 
 
 



(๓) ต้องไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำประโยชน์ให้แก่ 
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

กรณีจะเป็นควำมผิดฐำนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหำประโยชน์ได้จะต้องเข้ำองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

๑. มีต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
๒. อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรที่ตนเองด ำรงอยู่หำประโยชน์ 
ประโยชน์ หมำยถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณแก่ผู้รับประโยชน์อำจเป็นทรัพย์สินเงินทอง 
หรือกำรอ่ืนใดที่เป็นผลที่ได้ตำมต้องกำร เช่น ประโยชน์ในกำรได้สิทธิบำงอย่ำง หรือได้รับ

บริกำรพิเศษ เป็นต้น 
ควำมผิดตำมอนุมำตรำนี้เป็นกำรแสวงหำประโยชน์อันสืบเนื่องจำกกำรที่ข้ำรำชกำร มีหน้ำที่ 

รำชกำรต้องปฏิบัติในเรื่องต่ำง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับหน้ำที่รำชกำรของ ผู้นั้น หรือเป็น 
ประโยชน์ที่เอ้ือต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร และถึงแม้เป็นประโยชน์ที่ไดม้ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยชอบ 
ก็เป็นควำมผิตได้ เช่น เจ้ำหน้ำที่กำรทูตรับเงินและสิ่งของจำกบริษัทท่องเที่ยวเป็นกำรตอบแทนในกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรตรวจลงตรำในหนังสือเดินทำงเป็นพิเศษโดยบริษัทท่องเที่ยวต่ำง ๆ ยินตีมอบเงินและสิ่งของ 
ให้เองเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้มีได้เรียกร้องแต่อย่ำงใด 

(๔) ต้องไม่ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร 
ประมำทเลินเล่อ หมำยถึง ไม่รอบคอบ ขำดควำมระมัดระวัง พลั้งเผลอ หลงลืมในกำรปฏิบัติ 

หน้ำที่รำชกำรหรือในเรื่องที่มีหน้ำที่รำชกำรจะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนำที่จะให้เกิดควำมเสียหำยกำรประมำท
เลินเล่อนี้ได้ทั้งลักษณะที่เป็นกำรกระท ำและละเว้นกำรกระท ำ 

(๕) ต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกรหำประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยง 
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 

กรณีจะเป็นควำมผิดตำมมำตรำนี้ จะต้องเข้ำองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. กระท ำหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำประโยชน์ หมำยถึง ต้องเป็นเรื่องกำรหำประโยชน์ 

โดยกระท ำด้วยตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำ 
2. ผลจำกกำรกระท ำอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่ง 

หน้ำที่รำชกำรของตน ข้อนี้แยกออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 
(1) อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม 
ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจำรณำจำกกำรกระท ำหรือกำรยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำประโยชน์นั้น

ว่ำเป็นทำงท ำให้บุคคลทั่วไปมีควำมรู้สึกต่อกำรกระท ำตังกล่ำวว่ำอำจจะมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมล ำเอียงไม่
เป็นธรรม โดยเข้ำข้ำงผู้ที่ให้ประโยชน์ตนหรือไม่ หำกเป็นตังที่กล่ำวกรณี ก็ต้องด้วยองค์ประกอบข้อนี้ โดยไม่
จ ำเป็นต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำได้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรม หรือปฏิบัติโดยล ำเอียงขึ้นแล้ว 

(๒) อำจท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 
มีหลักในกำรพิจำรณำเรื่องเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรเช่นเดียวกับมำตรำ 

๘๒ (๓๐) ดังได้กล่ำวมำแล้ว 

(๖) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใด ที่มีลักษณะงำน 
คล้ำยคลึงกันนั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 

โดยที่ข้ำรำชกำรต้องตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ปฏิบัติงำนด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่
ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจึงต้องทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน หำกปล่อยให้ข้ำรำชกำรเป็นกรรมกำร 
ผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือต ำแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรในห้ำงหุ้นส่วนหรือ 



บริษัท ก็จะท ำให้ข้ำรำชกำรไปทุ่มเทให้กับกิจกำรของเอกชนนั้น และปฏิบัติรำชกำรอย่ำงไม่เต็มที่ กฎหมำยจึง 
บัญญัติข้อห้ำมในเรื่องนี้ไว้ 

กำรพิจำรณำว่ำต ำแหน่งใดมีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันกับต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรหรือ 
ผู้จัดกำรนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน เช่นกรรมกำร
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้อ ำนวยกำร มีลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงเดียวกัน หรือคล้ำยคลึงกันกับ
กรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้จัดกำรหรือไม่ ถ้ำคล้ำยคลึงกันก็ต้องห้ำม และที่บัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพ่ือป้องกันกำรหลีก
เสี่ยงกฎหมำยด้วยกำรใช้ชื่อให้ผิดเพ้ียนหรือแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิงแต่ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็น
อย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน 

ตำมมำตรำนี้ไม่ไต้ห้ำมกำรเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษำในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัท ดังนั้น ข้ำรำชกำรจึงเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษำในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ แต่อย่ำละ
ทิ้งหน้ำที่รำชกำรหรืออำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรืออ ำนำจหน้ำที่รำชกำรไปห่ำประโยชน์ เป็นต้น 

(๗) ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง กดข่ีหรือข่มเหงกันในกำรปฏิบัติรำชกำร 
โดยที่ข้ำรำชกำรต้องอยู่ร่วมกันในหน่วยงำนและปฏิบัติรำชกำรร่วมกัน ประสิทธิภำพของ

รำชกำรจะตีได้นั้นนอกจำกจะต้องมีควำมสำมัคคีระหว่ำงกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรแล้วยังจะต้องไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ หรือชมเหงกันในกำรปฏิบัติรำชกำรด้วย 

กลั่นแกล้ง หมำยถึง หำควำมไม่ดีใส่ให้ หำอุบำยให้ร้ำยโดยวิธีต่ำงๆเช่น แกล้งใส่ควำม 
กดขี ่หมำยถึง ชมให้อยู่ในอ ำนำจตน ใช้อ ำนำจบังคับเอำแสดงอ ำนำจเอำ 
ข่มเหง หมำยถึง ใช้ก ำลังรังแก แกล้ง ท ำควำมเดือดร้อนให้ 

(๘) ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศเป็นกำรกระท ำลักษณะหนึ่งที่แยกออกมำจำกกำรประพฤติ

ชั่ว ทั้งนี้เนื่องจำกทำงรำชกำรต้องกำรมุ่งเน้นให้ขำ้รำชกำรได้มีควำมระหนักในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพรำะกำรกระท ำ
ดังกล่ำวสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่เพ่ือนร่วมงำน และเป็นทำงให้มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่รำชกำรข่มเหงรังแก
กัน อีกทั้งยังเป็นกำรท ำลำยภำพพจน์ชื่อเสียงอันดีงำมของข้ำรำชกำร โดยได้ก ำหนดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
นี้ไว้ในกฎ ก.พ. เพื่อให้ข้ำรำชกำรได้ถือปฏิบัติหำกข้ำรำชกำรผู้ใดกระท ำกำรในลักษณะที่ก ำหนดไว้ก็จะเป็น
ควำมผิดวินัยตำมอนุมำตรำนี้ 

(9) ต้องไม่ดูหม่ิน เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร 

ดูหม่ิน หมำยถึง สบประมำท ดูถูก เหยียดหยำมท ำให้อับอำย เสียหำย กำรดูหมิ่นอำจกระท ำ
ด้วยวำจำหรือกิริยำท่ำทำงอย่ำงอ่ืนก็ได้ 

เหยียดหยำม หมำยถึง ดูหมิ่น ดูถูก หรือรังเกียจ โดยกดให้ต่ ำลง เช่น เหยียดคนเป็นสัตว์ 
กดขี ่หมำยถึง ข่มให้อยู่ในอ ำนำจตน ใช้อ ำนำจบังคับเอำ แสตงอ ำนำจเอำ 
ข่มเหง หมำยถึง ใช้ก ำลังรังแก แกล้ง ท ำควำมเดือดร้อนให้ 
ประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร หมำยถึง ประชำชนที่ติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำนของตน ซึ่งอำจ

เป็นกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ เป็นต้น หรือกำรออกไปปฏิบัติงำนยังท้องที่นอกหน่วยงำนที่ได้ 

(๑๐) ไม่กระท ำกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
ปัจจุบันยังไม่ได้มีกำรออกกฎ ก.พ. ก ำหนดลักษณะกำรกระท ำผิดเพิ่มเติม แต่ถ้ำหำกได้มีกำร

ออกกฎ ก.พ. ตังกล่ำวแล้วช้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจะต้องไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ด้วย 
 
 



มำตรำ ๘๕ 
กำรกระท ำผิดวินัยในลักษณะตังต่อไปนี้ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต 

กำรที่จะผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำนี้ มีข้อที่จะต้องพิจำรณำ ๒ ประกำร คือ 
๑. ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแก่ 

ผู้หนึ่งผู้ใด 
หน้ำที่รำชกำร มีควำมหมำยเช่นเดียวกับหน้ำที่รำชกำรตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วในมำตรำ ๘๒ (1) 

กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เป็นลักษณะกำรกระท ำในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งข้ำรำชกำรมีหน้ำที่รำชกำร 
ต้องปฏิบัติ เช่น เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรตรวจสินค้ำซึ่งน ำเข้ำประเทศแล้วรู้เห็นเป็นใจตรวจปล่อยสินค้ำโดยไม่เรียก
เก็บภำษี กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรนั้น ไม่รวมถึงกำรปฏิบัติในกำรใช้สิทธิขอเบิกจ่ำยเงินที่ทำงรำชกำรให้สิทธิเบิก
ได้ เช่น เงินค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรหรือเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ 

ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หมำยถึง มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรืองด 
เว้นไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่โดยจงใจหรือเจตนำไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องพลั้งผลอหลงลืม หรือเข้ำใจผิด เช่น เป็น
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรแกล้งนั่งเฉยๆ ท ำเป็นไม่เห็น ปล่อยให้พ่อค้ำน ำสินค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรโดยไม่ตรวจคัน เป็นต้น 

มิชอบ หมำยควำมว่ำ ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร หรือตำมท ำนองคลองธรรม คือ ไม่เป็นไปตำมทำงท่ีถูกที่ควร 

ควำมเสียหำย หมำยควำมรวมถึงควำมเสียหำยที่อำจค ำนวณรำคำได้ด้วย เช่น ควำมเสียหำย 
แก่ชื่อเสียง 

ผู้หนึ่งผู้ใด หมำยถึง ใครก็ได้ไม่ว่ำจะเป็นประชำชนหรือข้ำรำชกำรด้วยกัน 
ลักษณะควำมผิด "ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ" 
๑) เจ้ำพนักงำนปกครอง 5 ได้เพ่ิมชื่อบุคคลต่ำงด้ำวรำยหนึ่งในส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับ    

เจ้ำบ้ำนและได้รับรองรำยกำรบุคคลของบุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำวในฐำนะนำยทะเบียน ผู้ตรวจสอบทะเบียนบ้ำนใน 
ต้นขั้ว บ.ป. ๑ อันเป็นเท็จ 

๒. ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต 
โดยทุจริต หมำยควำมถึง เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรใต้โตยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเอง 

หรือผู้อื่น 
ประโยชน์ หมำยถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือผลที่ได้ตำมต้องกำร ประโยชน์อำจเป็น 

ทรัพย์สินเงินทองหรือกำรอ่ืนใดที่เป็นผลที่ได้ตำมต้องกำร โดยไม่จ ำต้องเป็นทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในกำรได้
สิทธิบำงอย่ำง หรือได้รับบริกำรพิเศษ เป็นต้น 

ประโยชน์ที่มิควรได้ หมำยถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ 
(๒) ละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง

ร้ำยแรง 
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร มีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับมำตรำ ๘๒(๕) 
กำรที่จะผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำนี้ มีข้อที่จะต้องพิจำรณำ ๓ ประกำร คือ 
๑. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร โดยไม่จ ำกัดเงื่อนเวลำมำกน้อยเพียงใด 
๒. ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไปว่ำ พฤติกรรมของ 

กำรละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรนั้นมีสำเหตุอย่ำงไร และเป็นสำเหตุที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นถึงขนำดที่จะต้อง
กระท ำผิดหรือไม่เหตุผลเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโตยปกติแล้วไม่อำจรับฟังได้ 
 



๓. เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หมำยถึง มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่รำชกำร 
อย่ำงร้ำยแรงและควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนต้องเป็นผลโดยตรงมำจำกเหตุที่จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรนั้น 
 (3) ละท้ิงหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ละทิ้งหน้ำที่รำชกำร มีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับมำตรำ ๘๒ (๕) 
กำรที่จะผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำนี้มีข้อที่จะต้องพิจำรณำ 2 ประกำร คือ 
๑. เป็นกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกิน ๑๕ วัน หมำยถึงกำรละทิ้งหน้ำที่

รำชกำรต่อเนื่องในครำวเดียวกัน โดยไม่ได้มำหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเลยเป็นเวลำเกิน ๑๕ วัน เช่น ไม่
มำปฏิบัติรำชกำรเป็นเวลำ ๑๕ วันครึ่ง ขึ้นไป 

๒. กำรละท้ิงหน้ำที่รำชกำรไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 

ค ำว่ำ "โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร" มีหลักในกำรพิจำรณำเช่นเดียวกับมำตรำ ๘๕ (๒) 
กรณีมีเหตุอันสมควร 
ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรได้ละทิ้งหน้ำที่รำชกำร เนื่องจำกเจ็บป่วยกะทันหัน

จ ำเป็นต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษำ มิฉะนั้นจะเป็นอันตรำยแก่ชีวิต เห็นได้ว่ำมีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นควำมผิด
ตำมมำตรำ ๘๕ (๓) 

กรณไีม่มีเทตุผลอันสมควร 
ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเนื่องจำกหลบหนีเจ้ำหนี้ หรือหลบหนีคดีอำญำสำเหตุเหล่ำนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อำจ

น ำมำรับฟังเห็นเหตุอันสมควรได้ เป็นควำมผิดมำตรำ ๘4 (๓) 
ค ำว่ำ "โดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร" เป็นเรื่องท่ีจะต้อง

พิจำรณำจำกพฤติกำรณ์ในกำรละทิ้งว่ำมีเจตนำ หรือจงใจฝ่ำฝืนระเบียบของทำงรำชกำร หรือไม่ เช่น 
๑) ข้ำรำชกำรสตรีหยุดรำชกำรไปคลอดบุตรเป็นเวลำ ๔๕ วนั แล้วจึงกลับมำปฏิบัติรำชกำรและยื่น

ใบลำหลังจำกท่ีหยุดรำชกำรไปเป็นเวลำ ๔๕ วัน กรณีเช่นนี้พึงเห็นได้ว่ำข้ำรำชกำรที่คลอดบุตรนั้นมีสิทธิขอลำ
หยุดรำชกำรได้และเมื่อยื่นใบลำผู้บังคับบัญชำก็ชอบที่จะอนุญำต ตำมพฤติกำรณ์ยังถือไมได้ว่ำเป็นกำรละทิ้ง
หน้ำที่รำชกำรโตยไม่มีเหตุผลอันสมควร และยังไม่ถึงขนำดที่จะถือว่ำเป็นกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่
ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร พฤติกำรณ์เป็นเพียงไม่ถือและปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรเท่ำนั้น ไม่
เป็นควำมผิดมำตรำ ๘๕ (๓) 

๒) ข้ำรำชกำรได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ได้รับอนุญำตให้ลำ
แล้ว ไม่ได้รับอนุญำตให้ลำต่อทำงรำชกำรเรียกให้กลับก็ประวิงเวลำไม่ยอมเดินทำงกลับมำปฏิบัติรำชกำรโตย ไม่
มีเหตุผลควำมจ ำเป็นอันเป็นกำรผิดระเบียบ บำงรำยประวิงเวลำอยู่เกินก ำหนดเป็นเวลำแรมปี ถือได้ว่ำเป็นกำร
ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลสมควร และโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำรเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๘4๕ (๓) 

กรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกิน  ๑๕  วัน โดยมิมีเหตุผลอันสมควรและ 
ไม่กลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกเลยนั้น เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0๒๐๕/  
ว.๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ชันวำคม ๒๕๓๖ ให้ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 

(๔) กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง มีหลักในกำรพิจำรณำเช่นเดียวกันกับมำตรำ ๘๒ 

(1๐) คือ 
1. เป็นกำรกระท ำที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
๒. เป็นกำรกระท ำที่สังคมรังเกียจ 



๓. เป็นกำรกระท ำโดยเจตนำ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ ก.พ. ที่ก ำหนดระดับโทษเก่ียวกับควำมผิตฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง เช่น 

กรณีเบิกเงินค ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำงไปรำชกำรตลอดจนเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรให้สิทธิขอเบิกจ่ำยได้ โดย
ท ำกำรขอเบิกเป็นเท็จด้วยเจตนำทุจริตฉ้อโกงเงินของทำงรำชกำร เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนประพฤติ
ชั่วอย่ำงร้ำยแรง 

กรณีทุจริตในกำรสอบข้ำรำชกำรที่ท ำกำรทุจริต หรือพยำยำมทุจริตในกำรสอบแข่งชันหรือสอบคัดเลือก
เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 

กรณีเล่นกำรพนันที่กฎหมำยห้ำมขำดพนันเอำทรัพย์สินกัน หมำยถึง กำรพนันตำมบัญชี ก. ท้ำย
พระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เช่น ไฮโล แปดเก้ำ เป็นต้น เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติ
ชั่วอย่ำงร้ำยแรง 

กรณีปลอมลำยมือชื่อข้ำรำชกำรด้วยกันไปหำประโยชน์เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง 

กรณเีกี่ยวกับกำรเสพของมึนมำ กำรสพสุรำมีนเมำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ตำมปกติแล้วเป็นเพียง
ควำมผิดไม่ถึงกับร้ำยแรง แต่ในกรณีท่ีเสพสุรำและมีพฤติกรรมอย่ำงอ่ืนประกอบที่แสดงให้เห็นควำมร้ำยแรงแห่ง
กรณีอันอำจท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรอย่ำงยิ่ง ก็อำจเข้ำลักษณะควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงได้ เช่น เสพสุรำในขณะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เมำสุรำ เสียรำชกำร เมำสุรำ
ในที่ชุมชน จนเกิดเรื่องเสียหำยหรือเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

(๕) ดูหม่ิน เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยร่ำงกำยประชำชน ผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำง
ร้ำยแรง 

กำรตูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ี ข่มเหง หรือท ำร้ำยร่ำงกำยประชำชน ผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำงร้ำยแรงนั้น 
รำยละเอียดได้กล่ำวไว้แล้วในมำตรำ ๘๓ (๙) 

(๖) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้
จ ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหุโทษ 

ได้รับโทษจ ำคุกโตยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก หมำยถึง คดีถึงที่สุดโดยศำลพิพำกษำให้จ ำคุกและไม่รอ
กำรลงโทษหรือยกโทษจ ำคุกหรือเปลี่ยนโทษจ ำคุกเป็นโทษสถำนอื่น และหมำยควำมรวมถึงกรณีที่ศำลมีค ำ
พิพำกษำให้จ ำคุกโตยอ่ำนค ำพิพำกษำลับหลังจ ำเลยเนื่องจำกจ ำเลยหลบหนีด้วย 

โทษที่หนักกว่ำจ ำคุก คือ ประหำรชีวิต 

(7) ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใดๆอันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๒ หรือฝ้ำฝืนข้อห้ำม
ตำมมำตรำ ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 

มำตรำ ๘2 เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดข้อปฏิบัติให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องกระท ำกำรตำมที่ระบุไว้
ในมำตรำ ๘๒(๑) - (๑1) ส่วนมำตรำ ๘๓ เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดข้อห้ำมมีให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกระท ำ
กำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๘3(๑) - (๑๑) กำรกระท ำกำรหรือละเว้นกำรกระท ำกำรใดที่เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำม
มำตรำ ๘๒(๑) - (๑1) หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓(1) - (๑๐) จนเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำร
อย่ำงร้ำยแรง ถือเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงด้วย 

ควำมเสียหำย หมำยควำมรวมถึง ควำมเสียหำยที่ไม่อำจค ำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ควำมเสียหำยต่อ
ชื่อเสียง หรือระบบงำน เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

๑. ควำมเสียหำยที่เป็นตัวเงินหรือตีรำคำเป็นเงินได้ ค ำนึงถึงควำมมำกน้อยตำมค่ำของเงินเป็น
ส ำคัญ เช่น เสียหำย ๑,๐๐๐,๐๐0 บำท เห็นได้ว่ำเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ทั้งนี้ไม่มีข้อก ำหนดตำยตัวว่ำจ ำนวน



เท่ำใดจึงจะถือว่ำเป็นควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง เปิดช่องให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ใช้ดุลพินิจได้ตำมควร
แก่กรณี 

๒. ควำมเสียหำยที่ไม่อำจค ำนวณรำคำได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ
ไปโดยค ำนึงถึงว่ำเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพพจน์ชื่อเสียงโดยส่วนรวมของทำงรำชกำรหรือต่อกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ 

(๘) ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘0 วรรคสอง
และมำตรำ ๘๒(๑๑) หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๑๐) ที่มี กฎ ก.พ. ก ำหนดให้เป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง 

เป็นกำรบัญญัติไว้เพ่ือกำลภำยหน้ำ ในกรณีที่อำจมีกำรละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำใดๆ อัน 
เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘o วรรคสอง และมำตรำ ๘๒(๑๑) หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมมำตรำ ๘๓

(๑๐) ที่มี กฎ ก.พ. ก ำหนดให้เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงเกิดขึ้น 

โทษทำงวินัย 
กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนกระท ำผิตวินัยจะต้องได้รับโทษทำงวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ

ตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ กำรด ำเนนิกำรทำงวินัยซึ่ง
โทษทำงวินัยได้ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๘๘ โดยมี ๕ สถำน ดังต่อไปนี้ 

1. ภำคทัณฑ์ 
๒. ตัดเงินเดือน 
๓. ลดเงินเดือน 
๔. ปลดออก 
๕. ไล่ออก 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร 
๑. ควำมผิดทำงวินัยไม่มีอำยุควำม แม้จะกระท ำผิดวินัยไว้นำนเท่ำใด หำกตรวจสอบพบก็

สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยและลงโทษได้เสมอ 
2. กำรลงโทษทำงวินัยต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย เช่น ต้องมีกำรสอบสวน 

กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ และให้โอกำสผู้ถูก
กล่ำวหำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 

3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
๔. สภำพกำรเป็นข้ำรำชกำร กรณีจะเป็นควำมผิดวินัยจะต้องกระท ำผิดในขณะที่เป็น

ข้ำรำชกำร จะน ำเหตุที่เคยกระท ำผิดก่อนเป็นข้ำรำชกำรมำลงโทษทำงวินัยไม่ได้ 
 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของหน่วยงำน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง  สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่ 
บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้ง เจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัท 
จ ำกัด บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำน หรือ
ผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึด 



ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำง 
จริยธรรมและจรรยำบรรณ  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำร ปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร ปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึงกระบวนกำวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิด ควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับข้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส ำคญั 

ควำมรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำมทับช้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กล่ำวทั้งเป็นสถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำที่ ของ
รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้ 

๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้
บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงินจำก ผู้
มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 

3. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร
ท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น 

 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน 

1. ผลประโยชน์สว่นตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพ่ิมพูน ประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น รวมถึง กำรได้มำซึ่งผลประโยชน์ อ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงผ้ำใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทำงสังคม 
วัฒนธรรมอื่น ๆ มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง อคติ เลือกท่ีรักมักท่ีขัง ㆍ หน้ำที่สำธำรณะ ของผู้ที่ท ำงำนให้ภำครัฐ

คือ กำรให้ควำมส ำคัญอันดับตันแก่ประโยชน์สำธำรณะ ㆍ ผลประโยชน์สำธำรณะ คือประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์บุคคล และ กลุ่มคน 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 



ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ทับข้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและสำธำรณะเกิดขึ้น 
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ถ้ำ จัดกำร

ผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำกำร จัดกำร ผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ถ้ำ จัดกำร
ผลประโยชน์ทับข้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำกำร จัดกำร ผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับ ผลประโยชน์
สำธำรณะได้ในอนำคต 
 

กำรกระท ำที่อยู่ในข่ำยประโยชน์ทับซ้อน 

1. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกร แล้วรับเงิน จำกผู้
มำ เสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 

2. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือส่งผลที่ เป็นคุณแก่ ฝ่ำย
ใด ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

3. ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ กำรใช้รถรำชกำร เป็นต้น ๖.๔ ใช้ข้อมูลลับของ
รำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ที่ดักหน้ำไว้ก่อน 

4. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัทหำกินซ้อนบริษัทที่ตนเอง ท ำงำน เช่น เป็นพนักงำนขำยแอบ เอำ
สินค้ำตัวเองมำขำยแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้รำชกำร 

5. ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง เป็นกำรไปท ำงำนให้ผู้อ่ืนหลังออกจำกงำนเดิม  โดยใช้ควำมรู้หรือ
อิทธิพลที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย และ แผนของหน่วยงำน
รัฐไปช่วยหน่วยงำนเอกชนหลังเกษียณ 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ยึดหลักธรรมำภิบำล 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับต่ำง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ ยอมรับ
ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎข้อบังคับเหล่ำนี้ 

2. หลักควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกัน โดยมีกำรให้และกำรรับข้อมูล ที่สะดวกเป็น
จริง ทันกำรณ์ ตรงไปตรงมำ มีที่มำท่ีไปที่ชัดเจนและเท่ำเทียม มี กระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนได้ 

3. หลักกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม เสนอ
ควำมเห็น ในกำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของท้องถิ่น รวมไปถึงกำรร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของ
กำรกระท ำนั้น 

4. หลักควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ เป็นกำรสร้ำง กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้ำที่ ที่มี
ต่อสังคม ใส่ใจกำรแก้ปัญหำในสังคม เคำรพในควำมเห็นที่แตกต่ำง และกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระท ำของ
ตน 



5. หลักควำมคุ้มค่ำ ได้แก่ กำรใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม 

๖. หลักคุณธรรมได้แก่ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ส ำนึกในหน้ำที่ของตนเอง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน 

ปฏิบัติตำม ค่ำนิยมของข้ำรำชกำร ดังนี้ 

๑. มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในควำมถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม) 
๒. ขยันตั้งใจท ำงำน บริกำร/แก้ไขปัญหำประชำชน) 
๓. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
๔. รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
๕. มุ่งเน้นประสิทธิภำพ (คุณภำพ ดัชนี ประเมินผล) 
6. รับผิดชอบต่อผลงำน ประชำชน 
๗. มีใจ/กำรกระท ำเป็น ประชำธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
๘. มีผลงำน มุ่งเน้นผลงำน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชำชน 

กำรปฏิบัติตนในเบื้องต้นที่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถกระท ำได้ มีตังนี้ 

- ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
- ท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องจ ำกัดขอบเขตที่ประโยชน์ 
   ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำที่ 
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่ง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น www.ssonamuen.com  

 

 
                                                                                                                                         

          (นำยรัฐศำสตร์   ขันยอด) 
       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

http://www.ssonamuen.com/

