
วินัยและการรกัษาวินัย 



ความหมายของวินยั  คือ 

   กฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั 

   ท่ีก าหนดใหข้า้ราชการประพฤติ    

     ปฏิบติั หรอืละเวน้การประพฤติปฏิบติั            

   ผ ูฝ่้าฝืน จะไดร้บัโทษตามท่ีก าหนดไว ้    

 



จดุม ุง่หมายและขอบเขตของวินยั 

   เพ่ือใหง้านด าเนินไปดว้ยดี มีประสิทธิภาพ 

   เพ่ือความเจรญิ ความสงบเรยีบรอ้ยของ 

     ประเทศชาติ              

   เพ่ือความผาสกุของประชาชน 

   เพ่ือสรา้งภาพพจน ์ ช่ือเสียงท่ีดี 

     ของขา้ราชการ  
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           พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551  

                    (ส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนสามญั) 

  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจ าของสว่น

ราชการ พ.ศ.2537            

  (ส าหรบัลกูจา้งประจ า) 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยพนกังานกระทรวง 

สาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 (ส าหรบัพนกังานกระทรวงฯ) 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยพนกังานราชการ 

พ.ศ.2547  

(ส าหรบัพนกังานราชการ) 



โทษทางวินยัขา้ราชการมี 5 สถาน  

ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง 

 1.ภาคทณัฑ ์

 2.ตดัเงินเดือน 

 3.ลดเงินเดือน 

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 

  1. ปลดออก 

  2. ไลอ่อก 



สาเหตขุองการกระท าผิดวินยั 

• ความไมร่ ู ้

• ความขดัแยง้ระหว่างบคุคล 

• โอกาสเปิดช่องใหก้ระท า 

• งานไมเ่หมาะสมกบัคน 

• อบายมขุต่างๆ 

• ตวัอยา่งไมดี่ 



มาตรา ๘๐ 

 ขา้ราชการตอ้งรกัษาวินยั โดยการ

กระท าหรอืไม่กระท าการตามท่ีบญัญติัไวใ้น

หมวดน้ีโดยเครง่ครดัอย ูเ่สมอ 



ประเทศชาต ิ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ต าแหนง่หนา้ที่ 

ผูร้่วมงาน 

ตนเอง 

ประชาชน 

วินยัขา้ราชการ 



วินยัต่อประเทศชาติ 



มาตรา  ๘๑   

ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งสนบัสนนุการ

ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุด้วยความ

บรสิทุธ์ิใจ 



วินยัต่อประชาชน 



มาตรา ๘๒ (๘) 

ตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็น

ธรรม และ ใหก้ารสงเคราะหแ์กป่ระชาชน  

ผ ูติ้ดต่อราชการเกี่ยวกบัหนา้ท่ีของตน 



 ไม่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานใหแ้ก่

ประชาชนท่ีมาติดต่อ โดยละเอียด และไม่ใหค้ าแนะน าท่ี

ชดัเจนเพียงพอเป็นเหตใุหผ้ ูม้าติดต่อราชการ  จ าตอ้ง

ติดต่อหลายครัง้ 

ตวัอยา่ง 



 เรียงล าดบัผ ูม้าติดต่อราชการผิดพลาด  ผ ูม้าติดต่อ

ราชการทกัทว้ง  ก็ไม่แกไ้ข  กลบัพดูจาทา้ทาย 



   มาตรา ๘๓ (๙) 

   ตอ้งไมด่หูม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรอืขม่เหง      

   ประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการ 



ดหูม่ิน หมายถึง สบประมาท ดถูกูว่าไมดี่ 

เหยียดหยาม หมายถึง การกลา่วถอ้ยค าหรอื

แสดงกริยาอาการดถูกูหรือรงัเกียจ 

กดข่ี หมายถึง ขม่ใหอ้ย ูใ่นอ านาจ 

                 ใชอ้ านาจบงัคบั 

ขม่เหง หมายถึง ใชก้ าลงัรงัแก 



     นางปราจีน ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลชมุชน ไดมี้ปากเสียงกบัญาติผ ูป่้วยและ

ทะเลาะตบตีกนัท่ีโรงพยาบาลถึงขัน้เลือดออก 

     พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั ฐานดหูม่ิน 

เหยียดหยาม หรือขม่เหงประชาชนผ ูม้าติดต่อราชการ 

ตามมาตรา ๘๓ (๙) ลงโทษตดัเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา 

๓ เดือน 

ตวัอยา่ง 



    มาตรา ๘๕ (๕) 

    ดหูม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรอื 

    ท ารา้ยประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการอยา่ง 

    รา้ยแรง 



วินยัต่อต าแหน่งหนา้ท่ี 



                                                                                                               
 มาตรา ๘๒ (๑)  

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์

สจุรติ และเท่ียงธรรม 



   ซ่ือสตัย ์หมายความว่า  

   ปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา  

   ไม่คดโกง  

   ไม่หลอกลวง 

 



  สจุรติ หมายความว่า  

  ปฏิบติัดว้ยความตัง้ใจดีและ 

  ชอบตามคลองธรรม 

 

 เท่ียงธรรม หมายความว่า  

                 ปฏิบติัโดยไม่ล าเอียง 

 



 นางเกสร ต าแหน่งนกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ ไดศึ้กษาตอ่

ระดบัปริญญาโท โดยมหาวิทยาลยัเปิดเรยีนในวนัศุกร ์เสาร ์อาทิตย ์โดย

ในวนัศุกรจ์ะเริม่เรยีนตั้งแตเ่วลา ๑๕.๐๐ น. นางเกสร ไดข้ออนุญาต 

นายสมศกัดิ์ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาไปเรยีนตอ่ในวนัศุกรต์ามเวลาท่ีทาง

มหาวิทยาลยัก าหนด นายสมศกัดิ์อนุญาตใหไ้ปเรยีนตอ่ได ้โดยให ้

ลงเวลากลบัจากการปฏิบตัหินา้ที่เป็นเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 พฤตกิารณข์องนายสมศกัดิ์เป็นการกระท าความผิดฐานไม่ปฏิบตัิ

หนา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จรติ ตามมาตรา ๘๒ (๑) 

การกระท าท่ีไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต 



 นางมาลี ต  าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ มีหนา้ท่ี

เรียกคนไขท่ี้รอตรวจเขา้พบแพทยเ์พื่อรกัษาพยาบาลตามล าดบั

ก่อนหลงั ถา้คนไขร้ายใดท่ีรูจ้กัชอบพอกนัเป็นการสว่นตวั  

นางมาลีก็จะเรียกเขา้พบแพทยก่์อนคนไขร้ายอ่ืนท่ีมาก่อน 

 พฤติการณข์องนางมาลีเป็นการกระท าความผิดวินยัฐาน

ไม่ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการดว้ยความเท่ียงธรรม ตามมาตรา ๘๒ 

(๑) 

การกระท าท่ีไม่เท่ียงธรรม 



มาตรา ๘๓ (๓)  

ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมใหผ้ ูอ่ื้นอาศยั

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน หา

ประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผ ูอ่ื้น 



ตวัอยา่ง                                                                                                                  

     นางแกว้ตา ขา้ราชการ มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม คือ 

น าใบรบัรองแพทยข์องโรงพยาบาลท่ีตนปฏิบติังาน ไปออก

ใหก้บัคนไขท่ี้มารบับริการท่ีคลินิกสว่นตวั โดยในช่วงเวลา 

2 เดือน ไดมี้การออกใบรบัรองแพทยจ์ านวนหลายฉบบั 

โดยมีทัง้ท่ีเก็บเงิน และไมไ่ดเ้ก็บเงินค่าออกใบรบัรองแพทย ์

ทัง้น้ี นางแกว้ตา ใหก้ารรบัสารภาพว่าตนไดอ้อกใบรบัรอง

แพทยด์งักลา่วท่ีคลินิกสว่นตวัจริงโดยมีเจตนาเพ่ือช่วย

แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล  



ตวัอยา่ง                                                                                                                  

     พฤติการณข์องนางแกว้ตาดงักลา่ว เป็นการกระท าผิด

วินยัอยา่งไม่รา้ยแรง ฐานไม่ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ และฐานอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ

ของตนหาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรือผ ูอ่ื้น ตามมาตรา 82 

(๒) มาตรา 83 (3) และมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตดั

เงินเดือนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงินเดือนท่ีไดร้บัในวนัท่ีมี

ค าสัง่ลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน 

 



ตวัอยา่ง                                                                                                                  

 น าเงินสว่นตวัของตนเองและพรรคพวกให้

ขา้ราชการและลกูจา้งก ูย้มืโดยคิดอกเบ้ีย  และ

อาศยัโอกาสท่ีตนมีหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนหกัเงินก ู้

จากเงินเดือนของผ ูก้ ูใ้นแต่ละเดือน ทัง้ท่ีมิไดมี้การ

มอบฉนัทะใหร้บัเงินแต่อยา่งใด 



ตวัอยา่ง                                                                                                                  

 น ารถยนตข์องทางราชการไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั  

โดยขบัไปเยีย่มครอบครวัในวนัศกุร ์ แลว้ขบักลบั

ในวนัอาทิตยเ์ป็นประจ า 



ตวัอยา่ง                                                                                                                  

 ละท้ิงหนา้ท่ีราชการไป  ๑  วนั  อาศยัโอกาสท่ีตนมี

หนา้ท่ีควบคมุดแูลสมดุบญัชีการลงเวลามาปฏิบติั

ราชการท าการลงลายมือช่ือมาปฏิบติัราชการใน

วนัดงักลา่ว   

 ไดใ้ชห้รอืมีสว่นร ูเ้ห็นใหล้กูจา้งชัว่คราว  ต าแหน่ง

คนงานไปรดน ้าพรวนดินท่ีบา้นพกัของตนเป็นครัง้

คราว 



มาตรา ๘๕ (๑)  

ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด หรอื

ปฏิบติัหรอื ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

โดยทจุรติ 



  องคป์ระกอบ 

๑.มีหนา้ท่ีราชการตอ้งปฏิบติั 

๒.ปฏิบติัหรอืละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ี 

    โดยมิชอบ 

๓.เพ่ือใหต้นเองหรอืผ ูอ่ื้น 

   ไดป้ระโยชนท่ี์มิควรได ้

๔.เจตนาทจุรติ  

การทจุรติต่อหนา้ท่ีราชการ 



   ค าว่า “เพ่ือ”  ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรง
แกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด 

      หมายถึง ผ ูก้ระท ามีเจตนาใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรง แมผ้ลของการกระท าจะยงัมิได้

เกิดข้ึน เช่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ ก าลงัน า

ยาพิษจะไปฉีดใหผ้ ูป่้วยซ่ึงโกรธเคืองกนั แต่ยงัไม่

ทนัได ้ ฉีดถกูจบัไดเ้สียกอ่น ถือว่า เพ่ือใหเ้กิด

ความเสียหายอยา่งรา้ยแรงแลว้ 



 

มติ ค.ร.ม.เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.2536                            

(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536) 

 
-  การลงโทษผ ูก้ระท าผิดวินยัฐานทจุรติ 

    ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ 

 - การน าเงินท่ีทจุรติไปแลว้มาคืน หรอื มีเหต ุ            

อนัควรปรานีอ่ืนใด ไมเ่ป็นเหต ุ

    ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ 

 



 เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลชมุชน  

มีหนา้ท่ีควบคมุดแูลยาและเวชภณัฑข์องโรงพยาบาล

และท าหนา้ท่ีจ่ายยาใหก้บัผ ูป่้วยดว้ย ไดย้กัยอกยาของ

ทางราชการไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั 

 พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั ฐานทจุริต

ต่อหนา้ท่ีราชการ ตามมาตรา ๘๕ (๑) ลงโทษไลอ่อก 

คดีตวัอยา่ง 



 นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัและผ ูอ้ านวยการ

โรงพยาบาลชมุชน สัง่ซ้ือยาและเวชภณัฑแ์พง ทัง้ๆท่ีร ู้

ว่าแพงกว่าราคาปกติหลายเท่า เหตท่ีุซ้ือเพราะ

ตอ้งการค่าคอมมิสชัน่ 

 พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั ฐานทจุริต

ต่อหนา้ท่ีราชการ ตามมาตรา ๘๕ (๑) ลงโทษไลอ่อก 

คดีตวัอยา่ง 



 นางสาวล าพา ขา้ราชการ ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้

กล ุม่งานยทุธศาสตรแ์ละแผนและเป็นผ ูด้แูลแผนงาน

โครงการทัง้หมดของหน่วยงาน นางสาวล าพา ไดจ้ดัท า

โครงการและท าสญัญายืมเงินของทางราชการ เพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในโครงการพฒันาการเรียนร ูร้ะบบสขุภาพ

ระดบัอ าเภอ ( DHML) ปี 2557 จ านวน 60,000 บาท

  

คดีตวัอยา่ง 



 เม่ือรบัเช็คไปแลว้ไดน้ าไปข้ึนเงินจากธนาคาร 

ปรากฏว่านางสาวล าพา ไม่ไดน้ าเงินไปด าเนินการตาม

โครงการดงักลา่วแต่อยา่งใด แต่กลบัจดัท าเอกสาร

หกัลา้งเงินยมืเป็นเท็จโดยใชส้ าเนาเอกสารจากโครงการ

อ่ืน เช่น ใบส าคญัรบัเงินค่าอาหาร ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนผ ูร้บัจา้ง และใบส าคญัรบัเงินค่าจา้งเหมารถ

น าไปเป็นเอกสารประกอบการหกัลา้งเงินยืม 

  

คดีตวัอยา่ง 



 พฤติการณข์องนางสาวล าพา ดงักลา่ว เป็นการ 

กระท าผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง ฐานปฏิบติัหรือละเวน้การ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทจุริต ตามมาตรา 85 (1) 

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 ลงโทษไลอ่อกจากราชการ  

คดีตวัอยา่ง 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

นายสมบติั ขา้ราชการ ไดเ้ปิดสถานพยาบาลโดยไมไ่ดร้บั 

อนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามกฎหมายว่าดว้ย 

สถานพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดเ้ขา้ท าการตรวจ

คน้บา้นพกัสว่นตวัของนายสมบติั ผลการตรวจคน้พบว่า

มีการจดัสถานท่ีเป็นคลินิกตรวจรกัษาคนไข ้เช่น เตียง

ตรวจโรค อปุกรณท์างการแพทยแ์ละยารกัษาโรคจ านวน 

80 รายการ และพบว่ามียาจ านวน 13 รายการเป็นยาท่ี

หายไปจาก รพ.สต.รวมอย ูด่ว้ย 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

จากการสอบสวนพบว่านายสมบติั ไดน้ ายาดงักลา่วไป

จากหอ้งเก็บยาของ รพ.สต.ในระหว่างท่ีนายสมบติัปฏิบติั

หนา้ท่ีรกัษาพยาบาลคนไขท่ี้ รพ.สต.ซ่ึงเป็นการทจุริตต่อ

หนา้ท่ีราชการ ต่อมานายสมบติัไดถ้กูด าเนินคดีอาญาใน

ความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลและ

ด าเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

พฤติการณข์องนายสมบติัดงักลา่ว เป็นการกระท าผิด 

วินยัอยา่งรา้ยแรง ฐานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยทจุริต ตามมาตรา 85 (1) แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 



มาตรา ๘๒ (๓) 

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเพ่ือใหเ้กิดผลดี

หรอืกา้วหนา้แกร่าชการ ดว้ยความตัง้ใจ 

อตุสาหะ เอาใจใส ่และรกัษาผลประโยชน์

ของทางราชการ 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

นายสมหวงั ขา้ราชการ หวัหนา้งานการเงิน นางสมศร ี

หวัหนา้งานบญัชีของหน่วยงาน มีหนา้ท่ีตรวจสอบ ควบคมุ 

ก ากบั ดแูล เจา้หนา้ท่ีผ ูร้บัผิดชอบในงานของตนใหด้ าเนินการ

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรกัษาเงิน

และการน าเงินสง่คลงั พ.ศ. 2551 นายสมหวงัไดป้ลอ่ยปละ

ละเลยหนา้ท่ี จนท าใหเ้อกสารสญูหายจ านวนมากโดยเฉพาะ

ใบเสรจ็รบัเงินซ่ึงเกิดต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปีจนถกูตรวจสอบ

พบโดยส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

สว่นนางสมศร ีไดป้ลอ่ยปละละเลยท าใหมี้การจดัเก็บเอกสาร

ทัง้ท่ีเอกสารยงัไม่ครบถว้น และเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน

และใบส าคญัค ู่จ่ายสญูหาย จ านวน 1,231 รายการ 

พฤติการณข์องนายสมหวงั และนางสมศร ีดงักลา่ว เป็นการ

กระท าผิดวินยัอยา่งไม่รา้ยแรง ฐานไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และฐานไม่

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดีหรอืความกา้วหนา้แกร่าชการ

ดว้ยความตัง้ใจอตุสาหะ เอาใจใส ่และรกัษาผลประโยชนข์อง

ทางราชการ 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

ตามมาตรา 82 (2) มาตรา 82 (3) และมาตรา 84 แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 

ลงโทษตดัเงินเดือนนายสมหวงัในอตัรารอ้ยละ 4 ของเงินเดือน

ท่ีไดร้บัในวนัท่ีมีค าสัง่ลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน และลงโทษตดั

เงินเดือนนางสมศร ีในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงินเดือนท่ีไดร้บัใน

วนัท่ีมีค าสัง่ลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ไม่สง่รถเขา้ซอ่มใหอ้ย ูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ และ

เสียค่าซ่อมนอ้ย  แต่ฝืนน ารถออกไปใชง้าน 

จนกระทัง่รถอย ูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถจะใชง้าน

ไดต่้อไป จึงน ามาซอ่มท าใหค้่าซอ่มสงูข้ึน 



ตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ไม่ค่อยอย ูป่ฏิบติัหนา้ท่ีมกัจะใหผ้ ูอ่ื้นท าหนา้ท่ี

แทนเสมอ ท าใหเ้กิดการผิดพลาดในการ 

ปฏิบติังาน  ใชเ้วลาราชการ และสถานท่ีราชการ

ประกอบธรุกิจสว่นตวั ผ ูบ้งัคบับญัชาว่ากลา่ว

ตกัเตือนหลายครัง้ แลว้แต่ไมเ่ช่ือฟัง 



มาตรา ๘๒ (๒) 

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 

มติคณะรฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล 

และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ 



 

 

กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

 

 
        ท่ีก าหนดใหมี้อ านาจ/หนา้ท่ี 

กฎหมาย, กฎ 

   กฎหมาย หรอื กฎ ใดก็ได ้ ท่ีก าหนด         

“อ านาจ หรอื หนา้ท่ี” ไว ้เช่น ก าหนดให ้           

เป็นผ ูมี้อ านาจสัง่บรรจแุต่งตัง้ ตาม 

    มาตรา 57 /หนา้ท่ีกรรมการสอบสวน 

  ระเบียบของทางราชการ 

   ตอ้งเป็นระเบียบเฉพาะ เช่น หนงัสือเวียน/
หลกัเกณฑข์อง ก.พ. หรอื สป.สธ. ท่ีก าหนด 
“อ านาจ/หนา้ท่ี” ไว ้



หลกัการตรวจรบัพสัด/ุตรวจการจา้ง  

    1.ตอ้งตรวจรบั 

       ก.ของมี 

       ข.ของครบ 

       ค.ของถกูตอ้ง (สญัญา/ขอ้ตกลง/SPEC) 

    2. ถา้ไมมี่/ไม่ครบ/ไม่ถกูตอ้ง จะตอ้งรายงาน 



ความผิดเกี่ยวกบัการตรวจรบัพสัด/ุตรวจรบัการจา้ง  

   1. ไม่ยอมท าหนา้ท่ีตรวจรบัพสัด/ุตรวจรบัการจา้ง 

     - ฐานไมป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  

     - ฐานขดัค าสัง่ผ ูบ้งัคบับญัชาฯ 

   2. พบว่าของไม่มี/ไม่ครบ/ไม่ถกูตอ้ง ไม่ยอม 

       รายงาน/ท าความเห็นแยง้ 

      - ฐานไมป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  



ระเบียบทัว่ไป 



  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

   “ แบบแผน” คือขนบธรรมเนียมท่ีก าหนดไว ้

หรอื เคยประพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

             1. เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการทัว่ไป 

          2. ก าหนดหนา้ท่ีทัว่ไปท่ีทกุคนตอ้งปฏิบติัตาม  

          3. ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

  ระเบียบลงช่ือมาปฏิบติัราชการ/เวลาท างาน 

  ระเบียบการลาหยดุราชการ 

  ระเบียบ/หลกัเกณฑ ์ในการสรรหา/คดัเลือก 

    บรรจ/ุแต่งตัง้ ยา้ย เลื่อน โอน ฯลฯ 



          ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศ             
ในระหว่างการลาตามระเบียบน้ี หรอืใน              

ระหว่างวนัหยดุราชการใหเ้สนอขออนญุาต              

ต่อผ ูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงหวัหนา้สว่น

ราชการ (ผวจ.) 

        การอนญุาตของหวัหนา้สว่นราชการ            

ตามวรรคหน่ึงเม่ืออนญุาตแลว้ใหร้ายงาน

ปลดักระทรวงทราบดว้ย                                  

การไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือ

วนัหยดุราชการ (ระเบียบการลาฯขอ้ ๑๓) 



รถยนตร์าชการ 



มติ ครม.เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

ตามหนงัสือส านกังานเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

ท่ี นร 0505/ว17 

 ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2562 
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   การปฏิบติัหนา้ท่ีในการใช-้รถเกิดอบุติัเหต ุ

 

        1. การใชร้ถราชการ/การเก็บรกัษา 

           - ขออนมุติัใชต้ามระเบียบ/บนัทึกการใชร้ถ 

           - ใชใ้นงานราชการเท่านัน้/ไม่ออกนอกเสน้ทาง  

           - เก็บสถานท่ีราชการ/ท่ีอ่ืนชัว่คราว ขออนญุาต 

      

        2. กรณีรถราชการเกิดอบุติัเหต ุ

           - ถ่ายภาพรถ/สถานท่ีเกิดเหต ุ

           - รายงาน ผบ. 
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            ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ย 

        รถราชการ พ.ศ.2523 แกไ้ขเพ่ิมเติม 

                    ฉบบัท่ี 1-5 (พ.ศ.2545)  
        1. การใชร้ถราชการ/การเก็บรกัษา 

           - ขออนมุติัใช ้(แบบ 3) ขอ้ 13 วรรคทา้ย 

 

          - บนัทึกการใชร้ถ (แบบ 4) ขอ้ 14 

             ตอ้งควบคมุ พขร.ให ้ลงรายการไปตาม 

             ความเป็นจรงิ 
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       - ใชใ้นงานราชการเท่านัน้/ไม่ออกนอกเสน้ทาง 

          ขอ้ 13 วรรคสอง รถสว่นกลาง ใหใ้ชเ้พ่ือกิจการ 

          อนัเป็นสว่นรวมของสว่นราชการ หรอืเพ่ือ 

          ประโยชนข์องทางราชการ ตามหลกัเกณฑ ์

          ท่ีสว่นราชการเจา้ของรถ นัน้ ก าหนด... 

          เช่น สง่ต่อผ ูป่้วย  รถดบัเพลิง  รถใชร้าชการ 

                 ทัว่ไป 

          นอกราชการ  ไปเรือ่งสว่นตวั เช่น ซ้ือของ/ 

                ไปธนาคาร/ธรุะ/งานเลี้ยง/ซ้ือของฝาก/ 

                เท่ียว/ไหวพ้ระ/ท าบญุ/สง่ จนท.ท่ีบา้น 
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       - เก็บสถานท่ีราชการ/ท่ีอ่ืนชัว่คราว ขออนญุาต 

    

     ขอ้ 16 วรรคสอง  

            การเก็บรกัษารถสว่นกลาง ใหอ้ย ูใ่นความ 

      ควบคมุและรบัผิดชอบของสว่นราชการ โดยเก็บรกัษา 

      ในสถานท่ีเก็บ หรอืบริเวณของสว่นราชการ 

     ขอ้ 16 วรรคสาม  

           หวัหนา้สว่นราชการ (อธิบดี/ผวจ.) หรือผ ูไ้ดร้บัมอบ 

     อ านาจ จะพิจารณาอนญุาต ใหน้ ารถไปเก็บรกัษาท่ีอ่ืน 

     เป็นการชัว่คราว/ครัง้คราว กรณี 

      1.สว่นราชการไมมี่สถานท่ีเก็บรกัษาปลอดภยั 

          เพียงพอ  หรอื 

      2. มีราชการจ าเป็น และเรง่ด่วน หรือการปฏิบติั 

          ราชการลบั 
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     ขอ้ 16 ทวิ 

        การเก็บรถสว่นกลาง ท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เน่ืองจาก 

      สว่นราชการไม่มีสถานท่ีเก็บรกัษาปลอดภยัเพียงพอ   

 

      - ให ้จนท.ผ ูร้บัผิดชอบในการเก็บ จดัท ารายงาน 

         เหตผุล ความจ าเป็น สถานท่ีจะรถไปเก็บ แสดงว่า 

         ปลอดภยัเพียงพอ ขออนญุาต (อธิบดี/ผวจ.) 

 

     - เม่ืออนญุาตแลว้ ใหร้ายงานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

        และ สตง. ทราบ 



64 

 

 

        ขอ้ 16 ตร ี

         1. กรณีรถสวนกลางสญูหาย/เสียหาย ระหว่างการ 

    เก็บรกัษาท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว ผ ูเ้ก็บรกัษาตอ้งรบัผิด 

    ชดใชฯ้  เวน้แต่พิสจูนว่์าไดร้ะมดัระวงัดแูลรกัษาเยี่ยง 

    วิญญชูนจะพึงสงวนรกัษาทรพัยต์นเอง และไมไ่ดเ้กิดจาก 

    ความประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

 

         2. กรณีเสียหาย/สญูหาย เพราะน ารภไปใชก้ารอ่ืน/ 

     ใหผ้ ูอ่ื้นใช/้น าไปใชใ้นทีไม่ไดร้บัอนญุาต ผ ูเ้ก็บตอ้ง 

     รบัผิดชอบทกุกรณีแมว่้าจะเกิดดว้ยเหตสุดุวิสยั เวน้แต่ 

      พิสจูนไ์ดว่้าถึงอยา่งไรความเสียหายหรือสญูหาย 

      ก็จะเกิดแกร่ถสว่นกลางคนันัน้ 

      



    คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุดล้งลายมือช่ือในบนัทึกตรวจ

รบัพสัดวุ่ามีของถกูตอ้งครบถว้นทัง้ๆท่ีพสัดยุงัสง่มาไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีสัง่ซ้ือ แต่ภายหลงัพสัดท่ีุสัง่ซ้ือไดส้ง่มา

ครบถว้นถกูตอ้ง เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบส านกั

นายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ พฤติการณเ์ป็น

การกระท าผิดวินยัไม่รา้ยแรง ฐานไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ตาม

มาตรา ๘๒ (๒) ลงโทษตดัเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน 

ตวัอยา่ง 



    ขา้ราชการชายแต่งกายมาปฏิบติัราชการโดยใสร่องเทา้แตะ

และใสเ่สื้อยืดไวน้อกกางเกง ผ ูบ้งัคบับญัชาตกัเตือนแลว้และ

ไม่เช่ือฟังยงัฝืนกระท าอีก เป็นความผิดวินยัฐานไม่ปฏิบติั

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและไม่ปฏิบติัตาม

ค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชาเรือ่งสัง่ในหนา้ท่ีราชการโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ 

(๒) ๘๒ (๔) ลงโทษภาคทณัฑ ์

ตวัอยา่ง 



    นางสดใส ต าแหน่งเจา้พนกังานธรุการช านาญงาน 

ยื่นใบขอลาป่วยเป็นเวลา ๒ วนั โดยยืน่ภายหลงัจาก

มาปฏิบติัราชการแลว้ ๑๐ วนั พฤติการณเ์ป็น

ความผิดวินยัฐานไม่ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒)  ลงโทษภาคทณัฑ ์

ตวัอยา่ง 



   นายตะวนั ต าแหนง่เจา้พนกังานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน  

มาปฏิบตังิานสายเป็นประจ า โดยมาท างานเวลาประมาณ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บางครัง้ก็ไมม่าปฏิบตังิาน และไมแ่จง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบล่วงหนา้ สาเหตทุี่มาสาย นายตะวนั 

อา้งว่าบางทีตนมธีรุะในตอนเชา้ เครียด และมปัีญหาส่วนตวั 

ไมไ่ดม้ปัีญหาเร่ืองตดิการพนนัหรือยาเสพตดิแตอ่ย่างใด 

มาสายเพราะเครยีด 



พฤตกิารณข์องนายตะวนั ดงักลา่ว เป็นความผดิวินยัวินยั

อยา่งไมร่า้ยแรงฐานไมป่ฏิบตัติามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ ตามมาตรา ๘๒(๒) ประกอบกบัมาตรา ๘๔ แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑    

ลงโทษตดัเงนิเดอืนจ านวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดอืน 



เรือ่งการเงิน 



 นักจัดการงานทั่วไปได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มี
อ านาจลงนามเปน็ผูเ้บิกส ารอง ได้ลงนามเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ จ านวน ๒๗,๓๐๐ บาท โดยมิได้ตรวจสอบให้ครบถ้วนว่า
การด าเนินการและเอกสารประกอบการขอเบิกถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
หรือไม ่

           พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๘๓ 
(๔) และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน 

  

ตวัอยา่ง 



หวัหนา้สถานีอนามยั มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการเงิน ไม่ได้

จดัท าระบบบญัชีและทะเบียนทางการเงินทกุวนัท าการ และให้

เป็นปัจจบุนั จนเป็นเหตใุหก้ารบนัทึกการรบัเงินในสมดุเงินสด

ผิดพลาด รวมทัง้ไดจ้ดัเก็บเงินสดไวใ้นลิ้นชกัโตะ๊ท างานของตน

ในท่ีท างาน โดยไม่จดัหาต ูนิ้รภยัจดัเก็บ บางครัง้หรือบางวนั

เก็บเงินสดไวเ้กินกว่าท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดโดยไม่น าไป

ฝากธนาคาร ตลอดจนว่างเวน้การน าสมดุเงินฝากธนาคารไป

ปรบัดอกเบ้ียท าใหย้อดเงินในสมดุฝากเงินกบัสมดุเงินสดไม่

สมัพนัธก์นั 

ตวัอยา่ง 



พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา 

๘๒ (๒) และมาตรา๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษ

ภาคทณัฑ ์

  



         เจ้าพนักงานธรุการ ยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายเพ่ือจะ

เดินทางไปราชการต่างจังหวดั แลว้ของดการเดินทาง เพราะ

ราษฎรเดินขบวนประทว้งและปิดกัน้ถนนก่อนและในวนัท่ีจะออก

เดินทางไปยงัจังหวัดดงักล่าวแลว้ไม่คืนเงินยืมล่าชา้เป็นเวลา

หลายเดือน ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาและไม่ช้ีแจงเหตผุลให้

ทราบ 

         พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยัตามมาตรา ๘๒ (๒) และ

มาตรา ๘๔ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตดัเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน 

คดีตวัอยา่ง 



หวัหนา้สถานีอนามยั รบัผิดชอบงานการเงินของสถานีอนามยั

และเป็นกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ได้เก็บเงินสดท่ีได้จากการ

รกัษาพยาบาลไว้ในกล่องนิรภัย เกินกว่าท่ีระเบียบของทาง

ราชการก าหนด กล่าวคือให้เก็บได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่

เจา้หนา้ท่ีผ ูน้ี้ไดเ้ก็บเงินสดไวใ้นกล่องนิรภยัเป็นจ านวนมากและ

ต่อเน่ืองกนัหลายครัง้ ท าใหท้างราชการไม่ไดร้บัประโยชนจ์าก

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากจากต้นเงินส่วนท่ีเกินวงเงินเก็บรกัษา

ดงักลา่ว 

คดีตวัอยา่ง 



           พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา 

๘๒(๒) และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตดัเงินเดือน ๕% 

เป็นเวลา ๒ เดือน 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

     ไดข้ออนมุติัท าการจา้งเหมากอ่สรา้งแลว้ใหผ้ ู้

ท่ีเสนอราคาไดท้ างานลว่งหนา้กอ่นท า สญัญา

จา้งเหมา 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ไม่ยืน่ใบลาป่วยในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการ 

และผ ูบ้งัคบับญัชาไม่อนญุาตการลา เพราะเห็น

ว่าเป็นการลาเท็จ  

 ลงช่ือในสมดุลงเวลาปฏิบติัราชการแทนเพ่ือน

ซ่ึงไมไ่ดม้าปฏิบติัราชการ  

 ใหเ้พ่ือนปลอมลายมือช่ือของตนในสมดุลงเวลา 

เพ่ือใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาเขา้ใจว่ามาท างาน 



     มาตรา ๘๕ (๗) ถา้การกระท าผิดตาม
มาตรา ๘๒ (๒) อนัเป็นเหตใุหเ้สียหายแก่

ราชการอยา่งรา้ยแรง  

   (เป็นความผิดวินยัรา้ยแรง) 



    นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั สัง่ซ้ือยาและเวชภณัฑ์

ในราคาท่ีแพงกว่าปกติท่ีเคยสัง่ซ้ือมาเป็นจ านวนหน่ึง

ถึงสองเท่า คิดเป็นเงินจ านวนสี่แสนบาท การสัง่ซ้ือ

ครัง้น้ีทัง้ๆท่ีร ูว่้าแพง แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏ

ขอ้เท็จจรงิว่ามีเจตนาทจุริตต่อหนา้ท่ี  พฤติการณเ์ป็น

การจงใจไม่ปฏิบัติหน้า ท่ีราชการให้เ ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  

    ลงโทษปลดออกจากราชการ 

คดีตวัอยา่ง 



มาตรา ๘๓ (๔) 

ตอ้งไม่ประมาทเลินเลอ่ 

ในหนา้ท่ีราชการ 



 ขาดความระมดัระวงั ไมร่อบคอบ เผลอ 

หลงลืม 

 ไมเ่จตนา แตป่ราศจากความระมดัระวงั   

ซ่ึงบคุคลเชน่นัน้จกัตอ้งมตีามวิสยัและ

พฤตกิารณฯ์ 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ขบัรถยนตข์องทางราชการ แซงหนา้รถคนัอ่ืน

แต่ไม่พน้ เป็นเหตใุหช้นกบัรถท่ีว่ิงสวนมา ไดร้บั

ความเสียหายและมีผ ูบ้าดเจ็บ แต่มาไดช้ดใช้

ค่าเสียหายแกค่ ู่กรณี และซอ่มรถยนตข์องทาง

ราชการใชก้ารได ้ตามปกติแลว้ 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

1.โจทกต์ัง้ครรภไ์ด ้6 เดือน มีอาการเจ็บทอ้ง

ไดม้าตรวจท่ี รพ.พ แพทยใ์หก้ารรกัษาโจทกโ์ดย

ใหย้ากนัมดลกูหดตวัและยานอนหลบัและยากนัชกั 

ไดแ้ก ่บรคิานิลและฟีโนบารบ์ Admit 5 วนั 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

2.ในวนัเดียวกนัท่ีใหก้ลบับา้น เวลา 22.00 น.

โจทกม์าตรวจรกัษาท่ี รพ.พ อีกครัง้ เน่ืองจากหก

ลม้ทอ้งกระแทกกบัตน้ไม ้แพทยท์ าการรกัษาใหย้า

เหมือนเดิมโดยเพ่ิมยาโนสปาแกป้วดทอ้ง Admit 8 

วนั จ าหน่ายกลบับา้น 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

3.ผา่นไป 3 วนั เวลา 04.00 น. โจทกก์ลบัมา

รกัษาท่ี รพ.พ.อีกครัง้ โดยมี นพ.น.แพทยเ์วร 

พยาบาลเวรไดร้ายงานแพทยเ์วร จากนัน้แพทย์

เวรไมไ่ดม้าตรวจแต่ไดส้ัง่การรกัษาทางโทรศพัท์

ใหพ้ยาบาลเวรฉีดยาบรคิานิล ต่อมาโจทกมี์

อาการไขส้งู ผ่ืนแดงท่ีฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ตาบวม  

ชกั  



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

4.โจทกข์อยา้ยไปรกัษาตวัท่ี รพ.ฉ. โดยมีอาการ

พพุองตามตวั ใบหนา้มีหนองและเน่าเฟะทัง้ตวั 

ดวงตาทัง้สองขา้งมองไม่เห็น แพทยท์ าการรกัษา

จนอาการดีข้ึน 

5.โจทกไ์ปตรวจท่ี รพ.ร. แพทยแ์จง้ว่ากระจกตา

ขา้งซา้ยทะลอุนัเกิดจากการแพย้า อาจไม่สามารถ

รกัษาใหม้องเห็นไดต้ามปกติ 

 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

6.โจทกฟ้์องสป.สธ.และ นพ.น. แพทยเ์วรใหช้ดใช้

ค่าเสียหายจ านวน 5,000,000 บาท 

 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

ศาลฎีกา พิพากษาว่า การตรวจและวินิจฉยัโรคของ

แพทยว่์าผ ูป่้วยเป็นโรคอะไร พยาธิสภาพอย ูท่ี่ไหนและ

อย ูใ่นระยะใดเพ่ือน าไปส ูก่ารรกัษาไดถ้กูตอ้ง ในขัน้ตอน

น้ีแพทยจ์ะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามวิสยัและ

พฤติการณมิ์ใหเ้กิดความผิดพลาดข้ึนได ้เพราะอาจ

น ามาซ่ึงอนัตรายท่ีเกิดแกร่า่งกายหรือชีวิตของผ ูป่้วย 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

เม่ือปรากฏว่า นพ.น.แพทยเ์วรมิไดม้าดอูาการของ

โจทกต์ัง้แต่แรกรบัดว้ยตวัเอง แต่วินิจฉยัโรคและสัง่การ

รกัษาอาการของโจทกต์ามท่ีไดร้บัรายงานทางโทรศพัท์

จากพยาบาลเวรแทนโดยไมไ่ดต้รวจสอบประวติัการ

รกัษาของโจทกด์ว้ยตวัเอง แม ้นพ.น.จะสอบถามอาการ

และประวติัการรกัษาของโจทกจ์ากพยาบาลกอ่นก็ตาม

ก็หาใช่วิสยัของบคุคลผ ูมี้วิชาชีพแพทยพึ์งกระท าไม ่

การแพย้าจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของจ าเลย 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

พิพากษาให ้กระทรวงสาธารณสขุชดใชค้่าเสียหายให้

โจทกเ์ป็นเงิน 2,000,000 บาท 



มาตรา ๘๕ (๗) 

การกระท าความผิดตามมาตรา ๘๓ (๔)  

อันเป็นเหตใุห้ราชการเสียหายอย่าง

รา้ยแรงเป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 

 
 



    นายชชูัย ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ ประจ า

โรงพยาบาลชมุชน เป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

ทางการแพทย์ได้ลงนามตรวจรับวัสดวุ่าถกูต้อง

ครบถว้นตรงตามรายการใบสัง่ซ้ือโดยไม่ไดไ้ปดวูสัด ุ

ว่ามีจริงหรือไม่ เน่ืองจากเช่ือว่าวสัดมีุจริงและถกูตอ้ง

ครบถว้น แต่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าวสัดไุม่มี เป็นเหตใุห้

ทางราชการเสียหายเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

     

คดีตวัอยา่ง 



   พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั  ฐานประมาท

เลินเล่อในหนา้ท่ีราชการท าใหเ้กิดความเสียหาย

อย่างร ้ายแรง ตามมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบ

มาตรา ๘๕ (๗) ลงโทษปลดออกจากราชการ 



มาตรา ๘๒ (๕) 

ตอ้งอทิุศเวลาของตนใหแ้กร่าชการ 

จะละท้ิงหรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการไม่ได ้



อทิุศเวลา

ของตนใหแ้ก่

ทางราชการ 

ตอ้งอทุิศเวลาของตนทัง้หมดใหแ้กท่างราชการ

ตามที่ทางราชการตอ้งการ รวมถึงเวลา

นอกเหนอืจากการปฏิบตัริาชการตามปกตดิว้ย 

ละท้ิงหนา้ท่ี

ราชการ 

วาง ปล่อย สละ ละเสีย ไมอ่ยูป่ฏิบตัริาชการ 

ไดแ้ก ่การไมม่า หรือ มาแลว้ ไมอ่ยูป่ฏิบตัิ

ราชการ 

ทอดท้ิงหนา้ท่ี

ราชการ 

ไมเ่อาใจใส ่ตวัอยูแ่ตไ่มท่ างาน มาอยูใ่นสถานที่

ราชการ แตไ่มส่นใจ ไมป่ฏิบตังิาน  

ปลอ่ยงานงานคัง่คา้ง 



    นางก าไร ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลชมุชน หลงัจากเลิกงานแลว้ ผ ูอ้ านวยการ

โรงพยาบาลสั่ง ให้ปฏิบั ติหน้า ท่ีรักษาผ ู้ป่ วยต่อ 

เน่ืองจากมีผ ูป่้วยอบุติัเหตจุ านวนมากมาโรงพยาบาล

เพ่ือรกัษาตัว นางก าไรไม่ยอมอย ู่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม

ค าสัง่ผ ูบ้ังคับบัญชา เป็นความผิดวินัยฐานไม่อทิุศ

เวลาของตนใหแ้ก่ทางราชการและไม่ปฏิบติัตามค าสัง่

ของผ ูบ้งัคบับญัชา ตามมาตรา ๘๒ (๔) และ (๕)  

    ลงโทษตดัเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน 

คดีตวัอยา่ง 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ละท้ิงเวรรกัษาการณอ์อกไปรบัประทานอาหาร 

โดยไม่ไดข้ออนญุาตผ ูบ้งัคบับญัชา กลบัมานัง่

คยุกบัเพ่ือนจนกระทัง่เลิกงาน  

 ละท้ิงหนา้ท่ีราชการไป 5 วนั เพ่ือออกติดตาม

ลกูหน้ีท่ีตนค ้าประกนั  



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ลาศึกษาต่อแต่ถกูจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียน

นกัศึกษา และไม่มารายงานตวัเขา้ปฏิบติั

ราชการในวนัท่ีร ูว่้าหมดหนา้ท่ีจะเป็นนกัศึกษา  

 หนา้ท่ีเขา้เวรแต่ออกไปท าธรุะสว่นตวั โดยไม่ได้

รบัอนญุาตจากผ ูบ้งัคบับญัชา  เม่ือเกิดเพลิง

ไหมท้ าใหท้รพัยส์ินของทางราชการเสียหาย

เล็กนอ้ย  



มาตรา ๘๕ (๓) 

ตอ้งไม่ละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราว

เดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มี

เหตอุนัสมควร หรือโดยมีพฤติการณอ์นั

แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบ

ของทางราชการ (ผิดวินยัรา้ยแรง) 



•     การละท้ิงหน้าท่ีราชการต่อเน่ืองโดยไม่

ไดม้าหรือไม่ไดอ้ย ูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการเลยเป็น

เวลาเกิน 15 วนั คือตัง้แต่ 15 วนัครึง่ ข้ึนไป 

•     การนบัวนัละท้ิงหนา้ท่ีราชการในกรณีท่ีมีน

หยดุราชการอย ู่ในช่วงกลางของเวลา ตอ้งนบั

วนัหยดุราชการนัน้เป็นวนัละท้ิงหนา้ท่ีติดต่อใน

คราวเดียวกนัดว้ย 



 

มติ ค.ร.ม.เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.2536                            

(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536) 

 -  การลงโทษผ ูก้ระท าผิดวินยักรณีละท้ิงหนา้ท่ีละ

ติดต่อในคราวเดียวกนัเกินกว่า 15 วนั 

   โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร และไม่กลบัมาอีกเลย 

    ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ 

 - การมีเหตอุนัควรปรานีอ่ืนใด ไมเ่ป็นเหต ุ

    ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ 

 



    นายส ารวย ต าแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสขุปฏิบติังาน ได้

ขาดราชการติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วนั และไม่กลบัมา

ปฏิบติัราชการอีกเลย  เน่ืองจากนายส ารวย มีภาระหน้ีสิน ทัง้

หน้ีสหกรณ์ออมทรพัย ์หน้ีธนาคารออมสิน และหน้ีพนนัโต๊ะ

บอล นายส ารวยอ้างว่าสาเหตท่ีุตนไม่มาปฏิบัติราชการ 

เน่ืองจากมารดาป่วยเป็นโรคมะเรง็ท่ีถงุน ้าดีและโรคเสน้เลือด

หวัใจตีบ ตอ้งคอยดแูลและพามารดาไปรกัษาท่ีโรงพยาบาล

เพ่ือท าการผ่าตดั และตนเองมีภาระหน้ีสินสว่นตวัท่ีไดก้ ูไ้ว ้อีก

ทัง้เจา้หน้ีไดท้ าการข่มข ู่หมายเอาชีวิต   

  

ชีวิตรนัทด 



    พฤติการณข์องนายส ารวยดงักล่าว เป็นการกระท าผิดวินยั

อยา่งรา้ยแรง ฐานละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนั

เป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตอุันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณอ์นัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของ

ทางราชการ ตามมาตรา๘๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษไลอ่อกจากราชการ  

  



มาตรา ๘๒(๖) 

ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 

 



     นายลพ ต าแหน่งเจา้พนกังานวิทยาศาสตร์

การแพทยช์ านาญงาน ไดแ้จง้กบับคุคลภายนอกให้

ทราบว่าผ ูป่้วยท่ีไดร้บับาดเจ็บจากอบุติัเหตเุหตรุถชน

กนั ซ่ึงต่อมาไดเ้สียชีวิตว่าผ ูต้ายเป็นโรคเอดส ์ 

  พฤติการณเ์ป็นการเปิดเผยความลบัของทาง

ราชการ ตามาตรา ๘๒ (๖) ลงโทษภาคทณัฑ ์

คดีตวัอยา่ง 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป น าความลบัเกี่ยวกบั

การพิจารณาความดีความชอบพิเศษ ๒ ขั้น   

ไปเปิดเผยก่อนท่ีจะมีค าสัง่เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประจ าปี  



มาตรา ๘๓(๕) 

ตอ้งไม่กระท าการ หรือยอมใหผ้ ูอ่ื้นกระท าการ

หาผลประโยชน์อันอาจท าใหเ้สียความเท่ียง

ธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง

หนา้ท่ีราชการของตน 

 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ร่วมกบับคุคลภายนอกอีก ๒ คน ออกเงินก ูโ้ดย

คิดดอกเบ้ียในอตัรารอ้ยละ ๑๐ ต่อเดือน ไดร้บั

ผลประโยชนแ์ลว้น ามาแบ่งกนั 



มาตรา ๘๒ (๙) 

ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ และในการปฏิบติัการ

อย่างอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประชาชนกบัจะตอ้ง

ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการว่าดว้ย

มารยาททางการเมืองของขา้ราชการดว้ย 



     นายล าเอียง ต าแหน่งสาธารณสขุอ าเภอ ได้มี

หนังสือ เ ชิญหัวหน้าสถานีอนามัยทกุแห่ง ท่ี เ ป็น

ผ ูใ้ต้บังคับบัญชาของตนมาประชมุเพ่ือขอรอ้งเชิง

บังคับให้เลือกผ ูส้มัครรบัเลือกตั้งเป็น สส. ซ่ึงเป็น

เพ่ือนของตน 

     พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย ฐานไม่เป็น

กลางทางการเมือง ตามมาตรา ๘๒ (๙) ลงโทษตัด

เงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๓ เดือน 

เพ่ือเพ่ือน 



     นายยิ่ง ต าแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั ไดเ้ขา้ร่วม

ชมุนมุและข้ึนเวทีกล่าวกล่าวปราศรัยโจมตีพรรค

การเมืองพรรคหน่ึงและผ ูส้มคัร ส.ส. ดว้ยถอ้ยค าท่ี

รนุแรง พฤติการณ์ของนายยิ่ง ดังกล่าว เป็นการ

กระท าผิดวินยั ฐานไม่วางตนเป็นกลางทางการเมือง

ตามมาตรา ๘๒ (๙) ลงโทษตัดเงินเดือนจ านวน ๕% 

เป็นเวลา ๑ เดือน      

จอมไฮปารค์ 



วินยัต่อผ ูบ้งัคบับญัชา 



   
    พจนานกุรม : ขา้ราชการหรอืพนกังานรฐัวิสาหกิจ 

           ท่ีมีอ านาจปกครองดแูลผ ูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 อ านาจหนา้ท่ี : ควบคมุ ก ากบั ดแูล สัง่การ และกลัน่กรอง 

                 ผ ูบ้งัคบับญัชา มี 2 ประเภท 

        ๑. ผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย 

              

               

         

(๑) มีกฎหมายบญัญติัไว ้

(๒) ไดร้บัมอบหมายจาก ผบ.ท่ีมีอ านาจสัง่บรรจ ุ

ผ ูบ้งัคบับญัชา  



ผ ูบ้งัคบับญัชาท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
  พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

      - มาตรา 21 (กรณี  ปลดักระทรวงฯ) 

      - มาตรา 32 (กรณี อธิบดี/รองอธิบดี) 

      - มาตรา 33 วรรคสอง (กรณี ผอ.กอง/ส านกั/ 

        หน.สว่นราชการของ สป./กรม ) 

      - มาตรา  54  (กรณี ผวจ./รอง ผวจ./ผช.ผวจ.)  

      - มาตรา 55 และมาตรา 60(2)  (กรณีปลดัจงัหวดั/     

         หวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดั เช่น นพ.สสจ.  

      - มาตรา 60(1) กรณีหวัหนา้ส านกังานจงัหวดั   

       - มาตรา 62 (กรณี นอ.) 

      - มาตรา 63  และมาตรา 66 (2) (กรณีปลดัอ าเภอ/ 

         หนา้สว่นราชการประจ าอ าเภอ เช่น สสอ. 



 
        ผ ูบ้งัคบับญัชาท่ีไดร้บัมอบหมายฯ 
 
 

  พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551   

                        มาตรา 49 

    ค าสัง่ สธ.ท่ี 897/2559 ลว.19 พ.ค.2559 

    มอบหมายใหเ้ป็น ผบ.ขา้ราชการ/พร/พกส.   

    ลกูจา้ง ในฐานะผ ูอ้ านวยการกอง 

         - นพ.สสจ./สสอ. 

         - ผอ.วิทยาลยั สงักดั สบช. 

         - ผอ.รพช/รพท/รพศ.ของ สป. 

         - ผอ.รพ.สต./ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติ 



 

 

 

  ๒. ผบ.ตามสายงานการควบคมุ ดแูล เช่น 

               - หวัหนา้กล ุม่/กล ุม่งาน/ฝ่าย 

               - รอง ผอ./ผช.ผอ. 

               - หวัหนา้งาน/ตึก 

               - หวัหนา้พยาบาล 

               

  

 



มาตรา ๘๒ (๔)  

ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่ใน

หนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่

ถา้เห็นว่าการปฏิบติัตามค าสัง่นัน้จะท าใหเ้สียหาย

แก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รกัษาประโยชนข์อง

ทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือ

ทันทีเพ่ือใหผ้ ูบ้ังคับบัญชาทบทวนค าสัง่นั้นและ

เม่ือไดเ้สนอความเห็นแลว้ถา้ผ ูบ้งัคบับญัชายืนยนั

ใหป้ฏิบัติตามค าสัง่เดิมผ ูอ้ย ู่ใตบ้ังคบับัญชาตอ้ง

ปฏิบติัตาม 



องคป์ระกอบความผดิ 

๑.มคี าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา   ๒.เป็นผูบ้งัคบับญัชาตาม 

กฎหมาย  ๓.สัง่ในหนา้ที่ราชการ  ๔.เป็นค าสัง่ที่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย  ๕.เจตนา 

ขอ้ยกเวน้ 

           ๑.ถา้เห็นว่าจะท าใหเ้สียหายแกร่าชการ 

           ๒.ไมร่กัษาประโยชนข์องราชการ 

เสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื่อใหท้บทวนค าสัง่นัน้ 



     ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ มีค าสัง่ให้

นายแพทยช์มุนมุ ซ่ึงเป็นแพทยโ์รงพยาบาลทัว่ไป ไปปฏิบติั

ราชการท่ีโรงพยาบาลชมุชน เม่ือนายแพทยช์มุนมุไดร้บั

ค าสัง่แลว้ ไม่ยอมลงนามรบัทราบค าสัง่และไมไ่ปปฏิบติั

หนา้ท่ีราชการท่ีโรงพยาบาลชมุชนตามค าสัง่  

  พฤติการณข์องนายแพทยช์มุนมุเป็นการกระท าผิดวินยั

ฐานไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในหนา้ท่ี

ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ลงโทษลดเงินเดือน 

คดีตวัอยา่ง 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 ขณะท าหน้า ท่ี เวรได้ชักชวนเ พ่ือน ซ่ึงเ ป็น

บ ุคคลภายนอกมานั่ ง ด่ื มส ุร า ในบริ เ วณ 

ส านกังานเม่ือผ ูบ้ังคบับัญชาหา้มปรามใหเ้ลิก

กระท าดังกล่าวและแสดงกิริยาวาจาไม่พอใจ

ผ ูบ้งัคบับญัชา  



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

  ได้รบัค าสั่งให้ไปร่วมปฏิบัติการกับคณะ แต่

กลบัปฏิเสธและแสดงกิริยาไม่สภุาพ เอาแฟ้ม

งานมาโยนใส่โต๊ะท างานของผ ูอ้ านวยการต่อ

หนา้ผ ูร้่วมงานอ่ืนพรอ้มกบัพดูว่า“เอาคืนไปไม่

ท า”แลว้เดินออกจากหอ้งไป 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

  ไ ม่ ไ ป ร่ ว มป ร ะ ช ุม ต าม ท่ี ผ ู้บั ง คับ บัญช า

มอบหมายโดยอ้างว่าท้องเสีย นอกจากน้ีไม่ 

สามารถปฏิบติังานไดต้ามปริมาณท่ีก าหนดท า

ให้งานคั่งค้างจ านวนมาก จนผ ูบ้ังคับบัญชา

ตอ้งมอบหมายใหผ้ ูอ่ื้นปฏิบติัแทน 



มาตรา ๘๕ (๗)  

การกระท าความผิดตามมาตรา ๘๒ (๔)

ขัดค าสั่งผ ู้บังคับบัญชา เ ป็น เหต ใุห้

ราชการไดร้บัความเสียหายอยา่งรา้ยแรง 

เป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 



มาตรา ๘๓ (๑)  

ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผ ูบ้งัคบับญัชา การ

รายงานโดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควรบอก

ใหแ้จง้ ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอรไ์ดร้บัอนญุาต

ใหล้าไปต่างประเทศตัง้แต่วนัท่ี 14 เมษายน - 8 

พฤษภ าคม  2540  แ ต่ อ อ ก เ ดิ นท า ง ไ ป

ต่างประเทศ ตัง้แต่วนัท่ี 6 เมษายน 2540 โดย

ลาพกัผ่อนและ ลาป่วย ซ่ึงปรากฏว่าไม่ไดป่้วย

จริง แต่ลาเพ่ือมิให้ขาดราชการและการไป

ต่างประเทศในช่วงดงักลา่ว มิไดข้ออนญุาต แต่

อยา่งใด 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

 มีหนา้ท่ีเขา้ตรวจการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี

เวรรกัษาการณ์กลางคืนไดบ้ันทึก รายงานว่า

เหตกุารณท์ัว่ไปปกติ ทัง้ท่ีทราบว่าเจา้หนา้ท่ีเวร

ถกูเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักมุในขอ้หาลกัลอบเล่น

การพนัน ต่อมามีบัตรสนเท่ห์เรื่องดังกล่าว       

ก็รายงานขอ้กล่าวหาตามบัตรสนเท่ห์ไม่มีมลู

ความจริง อันเป็นการปกปิดความผิดของ

ผ ูใ้ตบ้งัคบับญัชาและรายงานเท็จ  



มาตรา ๘๕ (๗)  

รายงานเท็จต่อผ ูบ้งัคบับญัชา เป็นเหตใุห้

ราชการไดร้บัความเสียหายอยา่งรา้ยแรง 



     นายสมศกัด์ิ ต าแหน่งสาธารณสขุอ าเภอ ไดท้ ารายงาน

เบิกค่ารกัษาพยาบาลภรรยาของตนเสนอต่อผ ูบ้งัคบับญัชา

เป็นเท็จ เน่ืองจากผ ูท่ี้เขา้รบัการรกัษาพยาบาลดงักล่าวมิใช่

ภรรยาของตน (ความจริงเป็นภรรยานอ้ย) เป็นเหตใุหไ้ดร้บั

เงินค่ารกัษาพยาบาลจากทางราชการไปจ านวน ๘,๐๐๐ บาท 

     พฤติการณ์เ ป็นความผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อ

ผ ูบ้ังคับบัญชาอันเป็นเหตใุหเ้สียหายแก่ทางราชการอย่าง

รา้ยแรง ตามมาตรา ๘๓ (๑) ประกอบมาตรา ๘๕ (๗) และ

ฐานประพฤติชัว่ ตามมาตรา ๘๕ (๔) ลงโทษปลดออกจาก

ราชการ 

คดีตวัอยา่ง 



มาตรา ๘๓ (๒)  

ตอ้งไม่ปฏิบัติราชการอนัเป็นการกระท า

การขา้มผ ูบ้ังคับบัญชาเหนือตน เวน้แต่

ผ ูบ้ังคบับัญชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผ ูส้ ัง่ให้

กระท าหรือไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษครัง้

คราว 



องคป์ระกอบความผดิ 

๑.เป็นการปฏิบตัหินา้ที่ราชการ 

๒.เป็นการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตน 

๓.เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย 

ขอ้ยกเวน้ 

๑.ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปเป็นผูส้ัง่ใหก้ระท า 

๒.ไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษชัว่ครัง้คราว 



วินยัต่อผ ูร้ว่มงาน 



มาตรา ๘๒ (๗) 

ต้องสภุาพเรียบรอ้ย รักษาความ

สามคัคีและตอ้งช่วยเหลือกนัในการ

ปฏิบัติราชการระหว่างขา้ราชการ

ดว้ยกนั และผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ 
 



พฤติกรรมท่ีไมส่ภุาพเรียบรอ้ย 

  

 ๑. แสดงออกดว้ย กิรยิา ท่าทาง 

 ๒. แสดงออกดว้ย ค าพดู 

 ๓. แสดงออกดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ 

 ๔. แสดงออกดว้ย ลายลกัษณอ์กัษร 

  

 



     นางสมศรี ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการกับ   

นางสายใจ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาล

ชมุชน ไดก้อ่การทะเลาะวิวาทและตบตีกนับนสถานท่ีราชการ 

สา เหต เุ น่ื องมาจาก เรื่ อ ง หึ งหวงและห น้ีสิ นส่ วนตัว 

ผ ูบ้ังคับบัญชาได้เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนและห้ามปราม

หลายครัง้แลว้ แต่ทัง้สองไม่เช่ือฟัง ยงัก่อการทะเลาะวิวาท

กนัอีก  

   

คดีตวัอยา่ง 



     พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย ฐานไม่

สภุาพเรียบรอ้ย ไม่รกัษาความสามคัคีระหว่าง

ขา้ราชการดว้ยกนั ตามมาตรา ๘๒ (๗) ลงโทษ

ภาคทณัฑ ์



     นางจงใจ ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน โรงพยาบาลชมุชน ไดมี้ความขดัแยง้ใน

การท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน เม่ือเพ่ือนร่วมงานคนนัน้

ไดร้บัค าสัง่ยา้ยใหไ้ปปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลชมุชนอีก

อ าเภอหน่ึง จึงไดจ้ดุประทดัไล่ในขณะท่ีเพ่ือนร่วมงาน 

ผ ูน้ัน้ก าลงัจะเดินทาง  

คดีตวัอยา่ง 



     พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินยั ฐานไม่สภุาพ

เรียบรอ้ย ไม่รกัษาความสามคัคีระหว่างขา้ราชการ

ดว้ยกนั ตามมาตรา ๘๒ (๗) ลงโทษภาคทณัฑ ์



นายบญุช่วย ขา้ราชการ มีปัญหาขดัแยง้กบัเพ่ือนรว่มงานและ

นายบญุชยัซ่ึงเป็นผ ูบ้งัคบับญัชา เกิดการโตเ้ถียงกนั              

นายบญุช่วย ไดข้งันายบญุชยัไวใ้นหอ้งท างานโดยล็อคกญุแจ

หอ้งขณะท่ีนายบญุชยัท างานอย ูใ่นหอ้งคนเดียว นายบญุช่วย ได้

กา้วรา้ว กอ่กวนเพ่ือนรว่มงานและผ ูบ้งัคบับญัชาดว้ยการใช้

กิรยิาวาจาท่ีไม่สภุาพเหมาะสม และยงัมกัท าตวัสนิทสนม 

กบัเพ่ือนรว่มงานและผ ูม้ารบับรกิารท่ีเป็นเพศหญิงโดยใชว้าจาท่ี

เกินเลยในลกัษณะหยอกลอ้   

ขงัเด่ียว 



พฤติการณข์องนายบญุช่วย ดงักลา่ว เป็นการกระท าผิดวินยั

อยา่งไม่รา้ยแรงฐานไม่สภุาพเรยีบรอ้ยและรกัษาความสามคัคี 

ระหว่างขา้ราชการดว้ยกนัและผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ และฐานไม่

รกัษาช่ือเสียงของตนและรกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี

ราชการของตนมิใหเ้สื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (7) มาตรา 82 

(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ  

พลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษตดัเงินเดือนในอตัรารอ้ยละ 2 

ของเงินเดือนท่ีไดร้บัในวนัท่ีมีค าสัง่ลงโทษเป็นเวลา 2 เดือน 

ขงัเด่ียว 



คดีตวัอยา่ง                                                                                                                   

  ชกต่อยหวัหนา้ฝ่ายบริหาร เน่ืองจากไม่พอใจท่ี

เรยีกใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ เรือ่งยมืเงิน

ทดรองราชการ 

  ไม่แสดงความเคารพย าเกรง และให้เกียรติ

ผ ูบ้งัคบับญัชา ขณะเดินตรวจดคูวามเรียบรอ้ย

ในการปฏิบติังาน และพดูจากระทบกระเทียบ  



มาตรา ๘๓ (๗) 

ต้องไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็น

การกลัน่แกลง้ กดข่ี  หรือข่มเหง

กนัในการปฏิบติัราชการ 
 



     สาธารณสขุอ าเภอบังคับให้ผ ูใ้ต้บังคับบัญชาลงนาม

ตรวจรบัพสัดท่ีุส านกังานสาธารณสขุอ าเภอสัง่ซ้ือแต่ของยงั

ไม่ส่งมา แต่คณะกรรมการฯไม่ยอมลงนามตรวจรับ 

สาธารณสขุอ าเภอแจง้แก่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดวุ่า   

ถ้าคณุไม่ยอมลงนามตรวจรับก็อย ู่กับผมไม่ได้ แต่คณะ

กรรมการฯก็ไม่ยอมลงนามตรวจรบั 

      

คดีตวัอยา่ง 



 

     พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั ฐานกดข่ี ข่มเหงกนั

ในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา ๘๓ (๗) ลงโทษตัด

เงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน 

คดีตวัอยา่ง 



วินยัต่อตนเอง 



มาตรา ๘๓(๖) 

ต้องไม่ เ ป็นกรรมการผ ู้จัดการ  หรือ

ผ ู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมี

ลักษณะงานคล้ายคลึ งกันนั้น ในห้าง

ห ุน้สว่นหรอืบรษิทั 
 

 



มาตรา ๘๓(๘) 

ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการ ลว่ง

ละ เ มิด  หรือค กุคามทาง เพศ  

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
 

 



  

องคป์ระกอบการละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ  

    1. กระท าการ ต่อขา้ราชการ/ผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ  
    2. เกิดข้ึนในหรือนอกสถานท่ีราชการ 

    3. ผ ูถ้กูกระท ามิไดย้ินยอม/เดือดรอ้นร าคาญ  

                   โดยกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

    1. ดว้ยการสมัผสัทางกายท่ีมีไปในทางเพศ เช่น จบู 

        โอบกอด จบัอวยัวะสว่นใดสว่นหน่ึง เป็นตน้ 

    2. ดว้ยวาจาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น วิพากษวิ์จารย ์

        รา่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย เป็นตน้ 

 



  ๓. ดว้ยอากปักิรยิาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น การ               
ใชส้ายตาลวนลาม การท าสญัญาณ หรอื  

สญัลกัษณใ์ดๆ เป็นตน้ 

  ๔. แสดงหรอืสื่อสารดว้ยวิธีการใด ท่ีสอ่ไปใน ทางเพศ  

เช่น แสดงรปูลามกอนาจาร สง่จดหมาย ขอ้ความ 

หรือ การสื่อสารรปูแบบอ่ืน เป็นตน้ 

  ๕. แสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอ่ไปในทางเพศ ซ่ึง

ผ ูถ้กูกระท าไมพึ่งประสงคห์รือเดือดรอ้นร าคาญ 

 









มาตรา ๘๕(๖) (ผิดรา้ยแรง) 

กระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคกุ 

หรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคกุ โดยค า

พิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุหรือใหร้บัโทษท่ี

หนกักว่าโทษจ าคกุ เวน้แต่เป็นโทษส าหรบั

ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
 

 



    ๑ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ าหน่ายยาบา้  

       ศาลพิพากษาจ าคกุเป็นเวลา ๑๐ ปี คดีถึงท่ีสดุ   

       ลงโทษไลอ่อก 

    ๒. นายแพทยช์ านาญการ ฆา่ภรรยาตนเอง  

        ศาลพิพากษาจ าคกุตลอดชีวิต คดีถึงท่ีสดุ  

        ลงโทษไลอ่อก 

     

คดีตวัอยา่ง 



    ๓. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ฉอ้โกงเงินประชาชน

เป็นจ านวนหลายลา้นบาท ศาลพิพากษาจ าคกุ ๕ ปี  

        คดีถึงท่ีสดุ ลงโทษไลอ่อก  

คดีตวัอยา่ง 



มาตรา ๘๒(๑๐)  

ตอ้งรกัษาช่ือเสียงของตน และรกัษา

เ กียรติศัก ด์ิของต าแหน่งหน้า ท่ี

ราชการของตน มิใหเ้สื่อมเสีย 
 

 



การกระท าประพฤตเิส ือ่มเสยี 

   ๑. ท าใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติ

ศกัด์ิของตน 

   ๒. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจหรอืรบัไมไ่ด ้

   ๓. กระท าโดยเจตนา 



ตวัอยา่งการประพฤติเสื่อมเสีย 

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                      

   ๒. เสพของมึนเมาจนครองสติไมไ่ด ้

   ๓. กระท าอนาจาร 

   ๔. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว 

   ๕. กระท าความผิดอาญา 

    



     นางสาวปราณี ต าแหน่งพยาบาลเทคนิค ไดเ้ขา้ไป

เท่ียวในสถานบริการไนตค์ลบัแลว้เมาสรุาจนครองสติ

ไม่ได ้จึงใชแ้กว้ขวา้งใส่ผ ูท่ี้มาเท่ียว เน่ืองจากไม่พอใจ

ท่ีส่งเสียงดงัเกินควร ท าใหผ้ ูม้าเท่ียวรายหน่ึงไดร้บั

บาดเจ็บศีรษะแตก มีเลือดไหล 

      

คดีตวัอยา่ง 



    พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั ฐานประพฤติ

เสื่อมเสีย ตามมาตรา ๘๒ (๑๐) ลงโทษตัด

เงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน 



    นางอไุร ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาล

ชมุชน มีความสนิทสนมกบันายต ารวจท่านหน่ึง โดยมีความ

สนิทสนมเกินกว่าคนร ูจ้กักนัธรรมดาและไดไ้ปเท่ียวกนัสอง

ต่อสองบ่อยครัง้ จนท าใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจผิดว่าบคุคลทัง้สอง

มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว 

    พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยั ฐานประพฤติเสื่อมเสีย 

ตามมาตรา ๘๒ (๑๐)  ลงโทษตดัเงินเดือน ๕ %  

    เป็นเวลา ๑ เดือน 

คดีตวัอยา่ง 



        นายยอดเพชร ขา้ราชการไดน้ าทรพัยส์ินของทางราชการ 

คือเกยอ์อกซิเจนท่ีใชง้านภายในรถยนตพ์ยาบาลก ูชี้พ ไป

จ าหน่ายใหก้บับคุคลภายนอกในราคา ๑,๘๐๐ บาทต่อมา 

นายยอดเพชร ไดถ้กูด าเนินคดีอาญาและศาลจงัหวดัไดมี้ค า

พิพากษาว่านายยอดเพชรจ าเลย มีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๘) วรรคแรก จ าคกุ ๒ ปี และปรบั 

๕,๐๐๐ บาท รอลงอาญา  

คดีตวัอยา่ง 



        พฤติการณข์องนายยอดเพชรดงักลา่ว เป็นการกระท า 

ผิดวินยัอยา่งไม่รา้ยแรง ฐานไม่รกัษาช่ือเสียงของตนและรกัษา 

เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย 

ตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติั 

ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษตดัเงินเดือน 

ในอตัรารอ้ยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดร้บัในวนัท่ีมีค าสัง่ลงโทษเป็น

เวลา 2 เดือน  

คดีตวัอยา่ง 



นางรอ้นรน  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ไดร้ว่มกบั

สามีท ารา้ยรา่งกายนายใจเยน็ เพ่ือนรว่มงาน ขณะท่ีก าลงั

ปฏิบติังานรว่มกนั โดยใชเ้ทา้เตะขณะท่ีตนสวมใสช่ดุพยาบาล 

ซ่ึงเป็นแบบฟอรม์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัทรงเกียรติ ต่อหนา้

ผ ูป่้วยและญาติผ ูป่้วยจ านวนหลายคน ท าใหภ้าพลกัษณข์อง

โรงพยาบาลเสียหาย 

คดีตวัอยา่ง 



 พฤติการณข์องนางรอ้นรน ดงักลา่ว เป็นความผิดวินยัอยา่ง 

ไม่รา้ยแรง ฐานไม่สภุาพเรยีบรอ้ย ไม่รกัษาความสามคัคี  

ในการปฏิบติัราชการระหว่างผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ และฐานไม่

รกัษาช่ือเสียงของตนและไมร่กัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี

ราชการของตนมิใหเ้สื่อมเสีย อนัไดช่ื้อว่าเป็นผ ูป้ระพฤติชัว่ 

ลงโทษภาคทณัฑ ์

คดีตวัอยา่ง 



    มาปฏิบติัราชการในลกัษณะเมาสรุาครองสติไม่อย ูส่ง่

เสียงดงัแสดงวาจากา้วรา้ว หยาบคายต่อเพ่ือน

รว่มงานจนเป็นท่ีร าคาญ  

    ติดพนัหญิงอ่ืนท่ีมิใช่ภรรยาโดยไม่กลบัไปเยี่ยมภรรยา

มีปากเสียงทะเลาะเบาะแวง้กบั ภรรยาเป็นประจ า 

คดีตวัอยา่ง 



มาตรา ๘๕(๔) (ผิดรา้ยแรง) 

กระท าการอัน ได้ ช่ื อ ว่ า เ ป็นผ ู ้

ประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง 
 

 



   องคป์ระกอบการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง  

    ๑.  ท าใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของตน 

       หรอืของทางราชการ อยา่งรนุแรง 

   ๒. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจ/เป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม 

        เป็นอยา่งมาก 

   ๓. กระท าโดยมีเจตนาชัว่รา้ย 



ตวัอยา่งการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง 

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                      

   ๒. เสพของมึนเมาจนไมส่ามารถครองสติได ้

   ๓. หมกม ุน่ในการพนนั 

   ๔. กระท าอนาจาร 

   ๕. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว 

   ๖. กระท าความผิดอาญา 

   ๗. ปลอมลายมือช่ือไปหาประโยชน ์ 

   ๘. เบิกเงินเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน/์สวสัดิการ เท็จ 

   ๙. เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ 

 ๑๐. เรียกรบัเงินในการสอบและคดัเลือกเขา้ท างาน 



มาตรฐานโทษ มติ ครม./กพ. /แนวทาง ก.พ. 
 

 (1) เบิกเงินเท็จโดยเจตนา -ปลด/ไล ่ออก 

      นร 0709.2/ว8 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2536 

                          (มติ ก.พ.) 

 

 (2) ปลอมลายมือผ ูอ่ื้นไปหาประโยชน-์ปลด/ไล ่ออก                 

      นร 0505/ว197 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 

                          (มติ ครม.) 

 (3)เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ-ไลอ่อก 

     นร 0204/ว61 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2541 (มติ ครม.)              

  

 (4) ทจุริตฯ/ละท้ิงฯไม่กลบัมาเลย-ไลอ่อก 

     นร 0205/ว234 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2536 

                 



 (6) การพนนัประเภทท่ี กม.หา้มขาด-ปลด/ไลอ่อก 

      นร 0505/ว123 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2546 

                         (มติ ครม.) 

 

(7). การไมไ่ปปฏิบติัราชการตามท่ีไดร้บัมอบหมาย      

      ตามค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชา (ยา้ย/ช่วยราชการ)  

     เป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั –ปลด/ไลอ่อก 

  ลบั นร 05042/203 ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2548                                 

                          (มติ ครม.) 

(5) เรียกรอ้งเงินฝากเขา้ท างาน- ไลอ่อก 

        นร 0709.3/ว2 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2538 

                (มติ กพ. ใหเ้ท่ากบั ว234) 



(8) แจง้ขอ้มลูเท็จคณุสมบติัและผลงานบคุคลในการ 

    ขอรบัการประเมินบคุคล (อวช.เท็จ)สดัสว่นผลงาน/ 

    ลอกเลียนผลงาน/น าผลงานคนอ่ืนมาเป็นของ 

    ตนเอง/จา้งวานคนอ่ืนท าผลงานให ้โดยผลงานมิใช่

เป็นผลงานท่ีแทจ้ริงของตนเอง  เขา้ขา่ยกระท าผิด

วินยัอยา่งรา้ยแรง (นร 0707.3/ว5 ลว.12 เม.ย.52                  

                               (มติ ก.พ.) 

 (9) ยาบา้ (เสพ/ครอบครอง)  

     นร 0709.1/ป 531 ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2553          

     ประพฤติชัว่รา้ยแรง ปลด/ไล ่ออก 

       แมศ้าลพิพากษารอการลงโทษในคดีอาญา 

            (แนวทางลงโทษ ส านกังาน ก.พ.)3 



(10) ผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดยาเสพติด ไดร้บัการบ าบดัจนพน้สภาพ 

     การติดยานร 0505/ว38 ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2550 

                                  (มติ ครม.)  

 

 

(11) จนท.ของรฐั ปลอ่ยปละละเลย/มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบั 

     ยาเสพติด จะตอ้งถกูด าเนินการทางวินยั/อาญา ทนัที 

 

 ค าสัง่ คสช.ท่ี 41/2557 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 



     นายสดุหล่อ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

โรงพยาบาลชมุชน ซ่ึงมีภรรยาโดยชอบดว้ยกฎหมาย

อย ูแ่ลว้และมีบตุร ๑ คน ไดไ้ปมีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว

กบันางข้ีเหงาซ่ึงมีสามีโดยชอบดว้ยกฎหมายอย ูแ่ลว้ 

     พฤติการณเ์ป็นการกระท าผิดวินยัรา้ยแรง ฐาน

ประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง ตามมาตรา ๘๕ (๕) ลงโทษ

ปลดออกจากราชการ 

คดีตวัอยา่ง 



สวสัดี 


