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นิยามศัพท ์ 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลและ
เมืองพัทยำ  
"พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมำยถึง ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พนักงำนเทศบำล พนักงำน  ส่วนต ำบล 
และพนักงำนเมืองพัทยำ 
 “พนักงานส่วนต าบล” ให้หมำยควำมรวมถึง พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ
ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นด้วย 
 "ผู้บริหารท้องถิ่น" หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี ประธำน  กรรมกำรบริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกเมืองพัทยำ โดยเฉพำะ 
 “ลดขั้นเงินเดือน” หมำยควำมว่ำ กำรลดขั้นเงินเดือนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และ กำรลดเงินเดือนส ำหรับ
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควำมหมำย 
 "วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น" แยกพิจำรณำออกได้เป็น ๒ ควำมหมำย คือ 
 ๑. หมำยถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนควำมประพฤติที่ทำงรำชกำรก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ยึดถือหรือปฏิบัติ 
 ๒. หมำยถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นแสดงออกมำในทำงที่ถูกที่ควรเป็นกำรควบคุมตนเอง
ให้แสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ดังนั้น 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หมำยถึง แบบแผนควำมประพฤติที่ก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นพึงควบคุมตนเอง 
และควบคุมผู้ อยู่ ใต้บั งคับบัญชำให้ประพฤติหรื อปฏิบั ติ ตำมที่ ก ำ หนดไว้ วิ นั ยและกำรรั กษำวินั ย                     
ให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นพึงยึดถือเป็นแบบแผนในกำรควบคุมควำมประพฤติ ซึ่งพนักงำนส่วนท้องถิ่น ต้องรักษำ
วินัยตำมที่ก ำหนดเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้ 
 ข้อ 1 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์                       
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ จุดมุ่งหมำยของวินัยข้อนี้ก็เพ่ือ
ต้องกำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ควำมร่วมมือร่วมใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบำลในกำรปกครอง
ประเทศอย่ำงเต็มที่โดยไม่คัดค้ำนกำรปกครองในระบอบนี้ไม่ฝักใฝ่ในระบอบอ่ืน และไม่ละเลยหน้ำที่ของตน               
ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข                  
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

กำรกระท ำที่เป็นกำรสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจนั้น อำจแสดงออกมำได้ทั้งทำงกำยและทำงวำจำ                  
กำรกระท ำที่เป็นกำรไม่สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ดังกล่ำว เป็นควำมผิดวินัยที่ไม่ร้ำยแรง               
เว้นแต่กำรกระท ำนั้นจะเป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุก หรือเป็นกำรกระท ำที่ถือได้ว่ำเป็น              
ผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง หรือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี 
จนเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงจึงจะเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีบุคคลจะเข้ำรับ              
กำรบรรจุเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ไม่มีลักษณะตำมข้อ ๒ นี้ จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไป  

ถ้ำเป็นกรณีขำดคุณสมบัติตำมข้อนี้อยู่ก่อนวันบรรจุเข้ำรับรำชกำรและควำมเพ่ิงปรำกฏขึ้นก็จะต้องสั่งให้
ออกจำกรำชกำรฐำนขำดคุณสมบัติโดยพลัน แต่ถ้ำเป็นกรณีขำดคุณสมบัติดังกล่ำวภำยหลังบรรจุเข้ำรับรำชกำร
แล้ว กล่ำวคือแต่เดิมก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรก็เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยดีอยู่ แต่เมื่อบรรจุ เข้ำรับรำชกำรแล้วจึงไม่เลื่อมใสเช่นนี้ 
จะสั่งให้ออกฐำนขำดคุณสมบัติหำได้ไม่แต่เป็นกรณีที่จะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยฐำนไม่สนับสนุน             



กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ซึ่งจะลงโทษสถำนใด หรือจะสั่งให้ออกจำกรำชกำรฐำนประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่ง 
หน้ำที่รำชกำรได้หรือไม่ประกำรใดจะต้องพิจำรณำปรับบทให้ถูกต้องและเหมำะสมตำมควรแก่กรณี โดยค ำนึงถึง
ข้อเท็จจริงและหลักท่ีจะใช้ในกำรวินิจฉัยด้วย 

ข้อ 2 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมห้ ำมมิให้
อำศัย หรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยอ ำนำจหน้ำที่รำชกำรของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหำประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืนกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริตเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

ในวรรคหนึ่ง ค ำว่ำ "หน้าที่ราชการ" หมำยควำมเฉพำะหน้ำที่ที่เป็นรำชกำรโดยตรงเท่ำนั้นหำกเป็น 
หน้ำที่อ่ืนที่ไม่ใช่รำชกำรโดยตรง เช่น กำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนในรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรของรัฐ เป็นต้น ก็ไม่อยู่ใน  
ควำมหมำยของค ำว่ำ "หน้าที่ราชการ" ตำมข้อนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติเพ่ิมเติมว่ำในกรณีที่พนักงำนส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมำยโดยกฎหมำยหรือโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ในรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรของรัฐหรือหน่วยงำนใด ว่ำให้ถือเป็นกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไว้
โดยชัดแจ้งกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรนั้น พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้มีหน้ำที่จะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในสถำนที่รำชกำรหรือ 
นอกสถำนที่รำชกำรก็ได้ ถ้ำไม่มีกฎหมำยบังคับไว้โดยเฉพำะว่ำต้องปฏิบัติในสถำนที่รำชกำรและกำรปฏิบัติ  
หน้ำที่รำชกำรนั้นไม่จ ำเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลำท ำงำนตำมปกติเสมอไป อำจปฏิบัติในวันหยุดรำชกำร 
หรือนอกเวลำที่ก ำหนดให้ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติก็ได้  

กำรพิจำรณำว่ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ใด มีหน้าที่ราชการ ในเรื่องใดหรือไม่นั้น มีแนวทำงพิจำรณำบำง
ประกำร ดังนี้ 

 1. พิจารณาจากกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป หรือระเบียบที่ก ำหนดหน้ำที่ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 2. พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรก ำหนดต ำแหน่งได้แสดง 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งต่ำงๆไว้เมื่อใครด ำรงต ำแหน่งใดก็ย่อมมีหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ 
 3. พิจารณาจากค าส่ัง หรือก ำรมอบหมำยของผู้บังคับบัญชำ แม้จะไม่มีกฎหมำยหรือมำตรฐำนก ำหนด 

ต ำแหน่งก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ไว้ แต่ถ้ำผู้บังคับบัญชำสั่งให้ผู้ใดท ำหน้ำที่ใดหรือมอบหมำยหน้ำที่ใดให้ ผู้ใดปฏิบัติ
ภำยในขอบเขตอ ำนำจของผู้บังคับบัญชำก็ย่อมเป็นหน้าที่ราชการของผู้ที่ได้รับค ำสั่งหรือรับมอบหมำยนั้นที่
จะต้องรับผิดชอบตำมนั้น กำรมอบหมำยอำจท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือ มอบหมำยด้วยวำจำหรือมอบหมำย
โดยพฤตินัยอย่ำงอ่ืนก็ได้ 

 4. พิจารณาจากพฤตินัย โดยพิจำรณำจำกกำรที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นสมัครใจเข้ำผูกพันตนเองยอมรับ 
เป็นหน้ำที่รำชกำรที่ตนต้องรับผิดชอบ 

ค ำว่ำ "ซื่อสัตย์" หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง  
ค ำว่ำ "สุจริต" หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติด้วยควำมมุ่งหมำยในทำงที่ดีที่ชอบตำมคลองธรรม  
ค ำว่ำ "เที่ยงธรรม" หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติโดยไม่ล ำเอียง 
ในวรรคสอง กำรพิจำรณำว่ำผู้ใดกระท ำผิดวินัยตำมวรรคนี้หรือไม่ จะต้องพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำผู้นั้นมี

อ ำนำจหน้าที่ราชการ ในเรื่องนั้นหรือไม่หำกได้ควำมว่ำผู้นั้นมีอ ำนำจหน้ำที่รำชกำรในเรื่องนั้นจึงจะพิจำรณำ
ต่อไปว่ำผู้นั้นได้อำศัยอ ำหน้ำที่นั้น หรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยอ ำนำจหน้ำที่นั้นหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

หรือไม่ และกำรอำศัยอ ำนำจหน้ำที่รำชกำรนั้น ไม่จ ำเป็นจะต้องท ำโดยตรง เพียงแต่ยอมให้ผู้อ่ืนท ำหรือ
แม้แต่โดยทำงอ้อมก็เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดแล้ว 



ในวรรคสำม เป็นกำรก ำหนดลักษณะควำมผิดวินัยที่ร้ำยแรงอย่ำงหนึ่งในฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
โดยให้นิยำมหรือควำมหมำยของกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรไว้ด้วยว่ำกำรกระท ำอย่ำงใด จึงจะเข้ำข่ำยเป็นกำร 
ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ซึ่งเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

กำรกระท ำที่จะเป็นกำรกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรตำมควำมในข้อ 2 วรรคสำมนี้                
จะ เป็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองมำแล้ว แต่กำรกระท ำผิดตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นเป็น 
ควำมผิดวินัยที่ไม่ร้ำยแรงกรณีจะเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก็ต่อเมื่อเข้ำเกณฑ์ตำมวรรคสำมนี้ด้วยและกำรที่
จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำผิดวินัยเช่นใด จะเป็นกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรตำม
ข้อ 2 วรรคสำมนี้ หรือไม่นั้น มีองค์ประกอบในกำรพิจำรณำ ๔ ประกำร คือ  

๑. ต้องมีหน้ำที่รำชกำรที่จะต้องปฏิบัติ 
๒. ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไปโดยมิชอบ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ  
๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
๔. โดยมีเจตนำทุจริต 
ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องมีกำรกระท ำครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ จึงจะเป็นกำรกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อ

หน้ำที่รำชกำรโดยอำจแยกอธิบำยได้ ดังนี้ . 
1. ต้องมีหน้ำที่รำชกำรที่จะต้องปฏิบัติซึ่งได้กล่ำวไว้ในข้อ ๓ วรรคหนึ่งข้ำงต้น แล้ว  
2. ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไปโดยมิชอบหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ 
 ค ำว่ำ "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมำยควำมว่ำ ได้มีกำรกระท ำลงไปแล้ว 
ค ำว่ำ "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมำยควำมว่ำ มีหน้ำที่รำชกำรที่จะต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่

ปฏิบัติ หรืองดเว้นไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่ กำรที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่นั้นจะเป็นควำมผิด
ฐำนทุจริตหน้ำที่รำชกำรต่อหน้ำที่รำชกำรก็ต่อเมื่อได้กระท ำโดยเป็นกำรจงใจที่จะไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่โดย
ปรำศจำกอ ำนำจที่จะอ้ำงได้ตำมกฎหมำยมำตรฐำนทั่วไป กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ แต่ถ้ำเป็นเรื่องที่ปล่อยปละ
ละเลยก็ยังถือไม่ได้ว่ำเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่จะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรส่วน
จะเป็นควำมผิดฐำนใดต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป 

กำรที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่จะเป็นกำร  
ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรนี้จะต้องเป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบด้วย 

ค ำว่ำ "มิชอบ" หมำยควำมว่ำ ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย มำตรฐำนทั่วไประเบียบของทำงรำชกำร ค ำสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชำ มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร หรือท ำนองคลองธรรม ซึ่งแยกพิจำรณำ 
ดังนี้ 

(1) มิชอบด้วยกฎหมำย มำตรฐำนทั่วไป ระเบียบของทำงรำชกำร ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือมติ 
คณะรัฐมนตรี  

(2) มิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
(3) มิชอบด้วยท ำนองคลองธรรม 
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำยตำมมำตรฐำนทั่วไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรตำม

ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำตำมมติคณะรัฐมนตรี ตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร และตำมท ำนองคลองธรรม
ทุกประกำรแล้ว ภำยหลังได้รับประโยชน์ส่วนตัวเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นในลักษณะ "ของขวัญ" หรือที่
เรียกกันว่ำ "กินตามน้ า" ไม่เข้ำลักษณะเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ จึงไม่เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
รำชกำร ตำมข้อ ๓ วรรคสำมนี้ แต่อำจเป็นควำมผิดฐำนอื่น เช่น ฐำนประพฤติชั่ว เป็นต้น 

 



3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบที่จะเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่

รำชกำรได้นั้น ต้องเป็นกำรกระท ำเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้วย 
ค ำว่ำ "ผู้อ่ืน" หมำยถึง ใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้นั้นปฏิบัติหรือไม่  

ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 
ค ำว่ำ "ประโยชน์" หมำยถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับซึ่งอำจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืน

ที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น กำรได้รับบริกำร เป็นต้น 
ค ำว่ำ "มิควรได้" หมำยถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติ 

หน้ำที่นั้น ในกรณีที่มีกฎหมำย มำตรฐำนทั่วไป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใดก ำหนดให้พนักงำนส่วน 
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นก็เป็นประโยชน์อันควรได้โดยชอบธรรมหรือโดยชอบ  
ด้วยเหตุผล แต่ต้องมิใช่เรียกร้องเอำเกินกว่ำที่ควรจะได้ถ้ำเป็นกำรเรียกร้องเอำเกินกว่ำที่จะพึงได้แล้วก็เป็นกำร
ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

๔. โดยมีเจตนาทุจริต  
กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรหรือไม่นั้น จะต้องพิจำรณำลึกลงไป 

ถึงเจตนำของผู้กระท ำนี้ด้วยว่ำ มีเจตนำทุจริต หรือมีเถยจิต ซึ่งหมำยถึงจิตอันชั่วร้ำย คิดเป็นโจรในกำรปฏิบัติ  
หน้ำที่รำชกำร หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้  
โดยเรื่องนี้มีหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0611/ว ๒ ลงวันที่ ๓0 มกรำคม ๒๕๒๘  แจ้งแนวทำงปฏิบัติในกำร
พิจำรณำควำมผิดกรณีทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบและถือเป็นหลักปฏิบัติว่ำกำรพิจำรณำ
ควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรซึ่งผู้กระท ำผิดจะถูกลงโทษสถำนหนักถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออก                     
จำกรำชกำรนั้น จะต้องมีพยำนหลักฐำนชัดเจนพอสมควรว่ำผู้กระท ำผิดมี เถยจิตหรือเจตนำทุจริตต่อหน้ำที่ 
รำชกำรด้วย 

รวมควำมแล้วโดยปกติพนักงำนส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 
ไม่พึงแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ หำกผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในเรื่องใดโดยมิชอบ   
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้และเข้ำองค์ประกอบทั้ง ๔ ประกำรดังกล่ำวแล้วกรณีเป็น              
กำรกระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำควำมผิดในกรณี  
เช่นนี้ จะต้องพิจำรณำโดยรอบคอบให้ได้ควำมหรือปรำกฏหลักฐำนแจ้งชัดจริงๆ เพรำะควำมผิดฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่รำชกำรเป็นควำมผิดที่ร้ำยแรงมำก ซึ่งทำงรำชกำรไม่พึงประสงค์ที่จะให้บุคคลผู้ประพฤติเช่นนี้อยู่ใน
รำชกำรหำกลงโทษผู้ใดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรไปแล้วจะท ำให้ผู้นั้นหมดโอกำสที่จะกลับเข้ำรับรำชกำรอีก 
เพรำะจะขอให้พิจำรณำยกเว้นคุณสมบัติเพ่ือขอกลับเข้ำรับรำชกำรอีกไม่ได้ 

แนวทางการลงโทษ 
 ลักษณะความผิด "ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม" 
1. จนท.ไปติดต่อเจ้ำของร้ำนขำยเครื่องอัดส ำเนำให้ส่งช่ำงมำตรวจสอบเครื่องอัดส ำเนำโดยแจ้งว่ำให้

ประเมินรำคำค่ำซ่อมให้สูงๆ เพ่ือกรมจะได้จัดสรรงบประมำณมำซื้อเครื่องใหม่ (7/2540) โทษภาคทัณฑ์ 
2. พยำบำลวิชำชีพ 5 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2538 ขณะปฏิบัติงำนเป็นหัวหน้ำเวรตึก ระหว่ำงเวลำ 

24.00 - 08.30 น. แพทย์เวรได้เขียนใบสั่งยำและใบ ย.ส.5 ไว้เพ่ือกรอกจ ำนวนยำ Pethidine ซึ่งเป็นยำเสพ 
ติดประเภท 2 เพ่ือฉีดให้กับผู้ป่วยตำมค ำสั่งของแพทย์เวร แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ ได้กรอกจ ำนวนยำเพ่ิมเติม                   
จำกที่แพทย์สั่ง เพ่ือน ำยำไปฉีดให้กับตนเอง เพ่ือบรรเทำอำกำรปวดประจ ำเดือนของตนเอง (6/2541) โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน 



๓. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดินอ ำเภอ ได้รับค ำขอเปลี่ยน น ส. 3 เป็น น.ส. 3 ก. จำกผู้ขอ 6 รำย และ 
เมื่อรับค ำขอแล้วมิได้ด ำเนินกำรอย่ำงใดๆ ให้แก่ผู้ขอปล่อยเวลำให้เนิ่นนำนถึง 2 ปี จนมีกำรร้องเรียนขึ้นจึงได้ 
เริ่มด ำเนินกำรให้ผู้ขอ และได้ขูดลบตกเติมวันที่ที่มีในเอกสำร แก้ไขวันที่ที่นำยอ ำเภอสั่งกำรให้มีวันที่ใกล้เคียง 
กับวันที่มีกำรร้องเรียน เพ่ือให้ตนเองไม่ต้องรับผิด (11/2541) โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

 แนวทางการลงโทษ 
 ลักษณะความผิด  
“อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน” 
๑. พัฒนำกำรจังหวัดขออนุญำต ผบช.น ำรถยนต์ของรำชกำรไปรำชกำร แต่น ำรถยนต์ไปก่อนวันขอ 

อนุญำต ๑ วัน เพ่ือไปหำครอบครัว และเกิดอุบัติเหตุรถชนกันได้รับควำมเสียหำย ไม่รำยงำน ผบช.ทรำบ                
ตำมระเบียบกำรใช้รถยนต์ (๒/๒๕๔๑) โทษภาคทัณฑ์ 

๒. ผอ.(แพทย์) ให้พนักงำนขับรถยนต์ ขับรถยนต์ของทำงรำชกำรไปส่งที่บ้ำนพักเย็นวันศุกร์  และมำรับ
เย็นวันอำทิตย์ รวม ๓๑ เที่ยว เป็นกำรใช้รถยนต์ในเรื่องส่วนตัว มิใช่เพื่อรำชกำร เมื่อ สตง.ทักท้วงให้ชดใช้เงินค่ำ
น้ ำมันรถยนต์คืน ๑3,000 บำท ผอ.ผู้นี้ก็ชดใช้คืนทันทีแต่โดยดี (๑0/๒๕๔๔) โทษภาคทัณฑ์ 

๓. จนท. น ำเครื่องสูบน้ ำของรำชกำรไปใช้ส่วนตัวที่บ้ำนพัก โดยไม่ขออนุญำต ผบช. (๑๒/๒๕๔๕)             
โทษตัดเงินเดือน ๕ % เวลำ ๑ เดือน 

๔. ช่ำงโยธำ น ำรถยนต์ของทำงรำชกำรซึ่งได้รับอนุญำตไปใช้ติดตำมงำนก่อสร้ำงแหล่งน้ ำออกไปใช้            
นอกพ้ืนที่เพ่ือไปร่วมงำนทอดกฐินโดยพลกำร และให้ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่พนักงำนขับรถเป็นผู้ขับ จนเกิดอุบัติเหตุท ำให้ 
รถยนต์ได้รับควำมเสียหำยแต่ได้ชดใช้โดยน ำรถยนต์ไปซ่อมให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดังเดิม (๙/๒๕๔๓) โทษตัด
เงินเดือน ๕ % เวลำ ๒ เดือน 

๕. นำยช่ำงเครื่องกลสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ในงำนช่ำงเครื่องกล ท ำกำรประกอบท่อพีวีซีของผู้รับเหมำภำยใน 
โรงงำนช่ำงกล แม้ท ำนอกเวลำ เช่น พักเท่ียง หรือเลิกงำน และในวันหยุดก็ตำม (๘/๒๕๔๔) โทษ ตัดเงินเดือน ๕ 
% เวลำ ๒ เดือน 

 ๖. นำยช่ำง ๖ น ำรถยนต์ของฝ่ำย ซึ่งอยู่ในควบคุมของตนไปท ำธุระส่วนตัวบำงครั้ง โดยใช้ไปเยี่ยมบ้ำน 
สิงหำคม - กันยำยน รวม 16 ครั้ง กรรมกำรสอบทำงแพ่งคิดค่ำเสียหำยเป็นเงิน ๓0,000 บำท นำยช่ำงยอม
ชดใช้แล้ว (๑๐/๒๕๔๔) โทษ ตัดเงินเดือน ๕ % เวลา ๓ เดือน 

 7. จนท.สำธำรณสุข ได้รับมอบรถยนต์ของรำชกำรมำใช้ที่อนำมัย แต่น ำไปใช้ส่วนตัวสำธำรณสุข 
อ ำเภอ สั่งให้น ำรถคันดังกล่ำวไปคืนหลำยครั้งก็ไม่ด ำเนินกำร ครั้งสุดท้ำยได้น ำรถมำคือแต่ จนท.ไม่ยอมรับ 
เนื่องจำกรถไม่อยู่ในสภำพสมบูรณ์จึงให้ไปซ่อมให้สมบูรณ์ก่อน โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

 
ข้อ 3 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร 

หลักกำรส ำคัญของวินัยข้อนี้อยู่ที่ก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ มิใช่ 
เพียงแต่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ค ำนึงถึงผล แต่ต้องตั้งใจโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่
รำชกำรด้วย 

 
 

 



แนวทางการลงโทษ 
 ลักษณะความผิด "ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความกา้วหน้าแก่ราชการ" 
1. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 6 สั่งจ่ำยเช็คบำงรำยกำรไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงบำงรำยกำร 

รำยจ่ำยเกินแล้วส่งคืนภำยหลัง แสดงให้เห็นถึงควำมไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ จนท ำให้เกิดควำมผิดพลำดซ้ ำหลำย 
ครั้ง ขำดควำมระมัดระวังในกำรสอบทำนตัวเลขให้ถี่ถ้วน (8/2544) โทษภาคทัณฑ ์ 

2. บุคลำกร 6 ได้ปล่อยปละละเลยไม่เอำใจใส่ที่จะด ำเนินกำรเรื่องโอนให้แก่ข้ำรำชกำรรำยหนึ่ง                  
จน เวลำล่วงเลยไปนำนกว่ำ 6 เดือน ท ำให้ข้ำรำชกำรผู้นี้เสียสิทธิในกำรโอนย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งช้ำกว่ำปกติ 
และเป็นผลต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรขอเลื่อนระดับต ำแหน่งสูงขึ้นในระดับ 8 ช้ำไปด้วย อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้ำที่            
ในเรื่องอ่ืน ๆ ล่ำช้ำกว่ำที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย เช่น กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร กำรแต่งตั้งนักวิชำกำร 
สำธำรณสุข ระดับ 3 - 5 เป็นต้น (4/2542) โทษภาคทัณฑ์ 

 3. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 6 มีหน้ำที่ตรวจสอบขอขยำยและกันเงินงบประมำณเหลื่อม 
ปี แต่ไม่ได้ขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท ำให้เงินตกพับไปเป็นรำยได้แผ่นดิน ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยให้แก่ 
ผู้รับจ้ำงได้ แต่ได้แก้ไขปัญหำโดยได้ขอใช้เงินเหลือจ่ำย และได้เบิกจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงครบถ้วนแล้ว (8/2544) 
โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 

ข้อ 4 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวัง รักษำ  
ประโยชน์ของทำงรำชกำร และต้องไม่ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร  

กำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำรอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมขยันหมั่นเพียรเพ่ือให้เกิด  
ประสิทธิภำพในทำงรำชกำรด้วยควำมระมัดระวัง เอำใจใส่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรอันพึงมีพึงได้มิให้เกิด
กำรบกพร่องในกำรปฏิบัติรำชกำรข้ึนได้ และท่ีส ำคัญจะต้องไมป่ระมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

กำรกระท ำอย่ำงไรจึงจะถือว่ำเป็น กำรประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตำมพจนำนุกรมฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ควำมหมำยของ ค ำว่ำ "ประมาท" และ "เลินเล่อ" ไว้ดังนี้ 

"ประมาท" หมำยควำมว่ำ ขำดควำมรอบคอบ ขำดควำมระมัดระวัง 
"เลินเล่อ" หมำยควำมว่ำ ขำดควำมระวัง หรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระท ำ 
ดังนั้น ค ำว่ำ "ประมาทเลินเล่อ" จึงหมำยควำมว่ำ ขำดควำมระมัดระวัง ไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระท ำ 
กำรประมำทเลินเล่อนี้ต้องเป็นเรื่อง ในหน้าที่ราชการ ของผู้นั้นจึงจะเป็นควำมผิดวินัยตำมข้อนี้ ถ้ำไม่ใช่

เรื่องในหน้ำที่รำชกำรของผู้นั้น ก็ไม่ผิดตำมข้อนี้ อะไรเป็นหน้ำที่รำชกำร และใครมีหน้ำที่รำชกำรในเรื่องใด
หรือไม่ มีแนวทำงพิจำรณำดังที่กล่ำวไว้แล้วในข้อ ๒ ข้ำงต้น 

กำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำรนั้น มีได้ทั้ง การกระท า และกำรละเว้นการกระท า เช่น ควบคุม
นักโทษไม่ดีเผลอจนนักโทษหลบหนี ก็เป็นกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่อ ลืมให้อำหำรนักโทษ ผู้ถูก คุมขังอยู่              
ก็เป็นการละเว้นการกระท า โดยควำมประมำทเลินเล่อ 

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ มีทั้งเป็นควำมผิดวินัยที่ไม่ร้ำยแรง และเป็นควำมผิดวินัยอย่ำง 
ร้ำยแรง แล้วแต่ว่ำผลจำกกำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำรนั้น จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร  
เพียงใด ถ้ำเสียหำยแก่รำชกำรเพียงเล็กน้อยก็เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง แต่ถ้ำเกิดควำมเสียหำยแก่ทำง  
รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงแล้วก็เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

ในวรรคสอง กำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำรอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แยกเป็นองค์ประกอบได้ ดังนี้ 



 ๑. ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร 
 ๒. เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชก ำรอย่ำงร้ำยแรง 
ถ้ำเข้ำเพียงองค์ประกอบ ๑ ไม่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่หำกเข้ำทั้งองค์ประกอบ 1 และ 

องค์ประกอบ ๒ จึงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 กำรพิจำรณำว่ำเกิดผลเสียหำยแก่รำชกำรร้ำยแรงหรือไม่นั้น ต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป 

ควำมเสียหำยไม่จ ำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทอง อำจเป็นกำรเสียสิทธิของทำงรำชกำรเสียหำยแก่ระบบงำน หรือ
เสียหำยในด้ำนควำมเชื่อถือที่ประชำชนมีต่อทำงรำชกำรก็อำจเป็นควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ เช่นกรณี  
ดังกล่ำวข้ำงต้นผู้คุมประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้นักโทษหลบหนีจำกที่คุมขังไปกรณีนี้อำจเป็นกำรเสียหำยแก่ 
ระบบกำรควบคุมผู้ต้องขังของกรมรำชทัณฑ์อย่ำงร้ำยแรง และประกอบกับนักโทษที่หลบหนีไปนั้นอำจไป                 
ก่ออำชญำกรรมข้ึนอีกก็ได้ ซึ่งเป็นภัยแก่สังคม จึงถือว่ำเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงได้ เพรำะฉะนั้น  
ในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยตำมข้อนี้จึงต้องวิเครำะห์ถึงควำมเสียหำยของทำงรำชกำรเพ่ือจะได้ก ำหนดควำม 
หนักเบำของระดับโทษให้ได้มำตรฐำนในกำรกระท ำควำมผิดนั้น 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผดิ "ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ" 
 1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 5 เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุโครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. ได้มอบใบน ำส่ง 

พร้อมเอกสำรประกำศประกวดรำคำที่ต้องส่งไปรษณีย์ให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งรับอำสำเป็นธุระด ำเนินกำรให้แต่ก็มิได้
มีกำรส่งเอกสำรประกวดรำคำทำงไปรษณีย์แต่อย่ำงใด (1/2544) โทษ ภำคทัณฑ์ 

 2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนช่ำง 7 นำยช่ำงโยธำ 7 และนำยช่ำงเทคนิค 5 เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำร 
จ้ำงงำนก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำดำดคอนกรีต ได้ตรวจกำรจ้ำงและลงนำมรับรองผลงำนกำรก่อสร้ำงว่ำถูกต้องแต่ จำก
กำรตรวจสอบปรำกฏว่ำควำมยำวของคลองส่งน้ ำแห่งนี้ขำดหำยไป 8.22 เมตร ต่อมำผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
แก้ไขให้ถูกต้องตำมสัญญำแล้ว (7/2545) โทษ ภำคทัณฑ์ทั้ง 3 คน  

3. นำยช่ำงเครื่องกล 6 ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้บกพร่องในกำรตรวจรับ 
อะไหล่เกียร์เครื่องสูบน้ ำที่ผู้ขำยน ำมำส่ง เพรำะไม่ถูกต้อง ตรงตำมที่ระบุในรำยงำนแสดงควำมต้องกำรพัสดุ และ
ใบสั่งซื้อ เมื่อได้รับกำรท้วงติงจึงแจ้งให้ผู้ขำยน ำอะไหล่เกียร์มำเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้อง โดยทำงรำชกำรไม่ได้รับ
ควำมเสียหำย (6/2540) โทษ ภำคทัณฑ์ 

 4. จนท.ธุรกำร 5 เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุในกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. ในระยะทำง 2,600 เมตร 
วงเงิน 5 ล้ำนบำท ต่อมำก่อนยื่นซองประกวดรำคำปรำกฏว่ำส ำนักงบประมำณได้ตัดลดจ ำนวนเงินและเนื้อ งำน
ลงมำเหลือระยะทำง 2,000 เมตร จ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท แต่ จนท.ผู้นี้มิได้เสนอแนะผู้บังคับบัญชำให้ 
ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประกวดรำคำเพ่ิมเติมโดยระบุกำรปรับลดเนื้องำน แต่ทำงรำชกำรมิได้รับควำม เสียหำย
ใด (10/2544) โทษ ภำคทัณฑ์ 

 5. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข 7 ขำดควำมระมัดระวังในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ เป็นเหตุให้เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 4 ผู้ใต้บังคับบัญชำ ท ำกำรปลอมแปลง 
เอกสำรเพื่อใช้เป็นหลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำย ปลอมลำยมือชื่อผู้เบิกจ่ำยเงินและเบิกเงินไปจ ำนวน 229,536 บำท 
น ำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่ผู้นี้ได้ยอมรับเป็นควำมผิดของตนต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและได้น ำ
เงินจ ำนวนดังกล่ำวมำชดใช้คืนแก่ทำงรำชกำรแล้ว (9/2543) โทษภาคทัณฑ ์ 

6. บุคลำกร 5 และเจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 5 เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุที่เป็นตู้ 
เหล็กเก็บเอกสำรสี่ลิ้นชัก จ ำนวน 15 หลัง ว่ำถูกต้องทั้งๆ ที่ไม่ได้ตรวจสอบเพรำะว่ำมีตู้เหล็กที่ตรวจรับไว้ 



จ ำ น ว น 1ห ลั ง ไ ม่ มี  ม อก . 63-2523ต ำ ม ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะแ น บ ท้ ำ ย สั ญ ญ ำ ( 12/2540)                         
โทษภำคทัณฑ์ทั้ง 2 คน 

 7. นำยช่ำงโยธำ 3 เป็นช่ำงควบคุมงำนโครงกำรขุดลอกห้วย รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงว่ำ
ผลงำนแล้วเสร็จเรียบร้อย แต่เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงออกไปตรวจรับงำน ปรำกฏว่ำผลงำนบำงส่วนไม่
เป็นไปตำมรูปแบบและข้อก ำหนดแต่ได้แก้ไขงำนให้เป็นไปตำมรูปแบบแล้ว โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำง
รำชกำร และโครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด (10/2544) โทษ ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน 

 8. นำยช่ำงโยธำ 4 เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหนึ่งได้ตรวจรับงำนจ้ำง 
ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนึ่ง ได้ตรวจรับงำนจ้ำงก่อสร้ำงถนนสำยดังกล่ำว ทั้งที่งำนก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมแบบรูป
รำยกำรละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำจ้ำงเป็นเหตุให้ถนนมีสภำพช ำรุดเสียหำยอย่ำงไรก็ตำมควำมช ำรุด
เสียหำยดังกล่ำวมีเหตุปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เช่น มีรถวิ่ง ทั้ง ๆ ที่ถนนยังบ่มไม่ได้อำยุ (10/2544) โทษตัดเงินเดือน 
5% เป็นเวลา 1 เดือน 

 9. นำยช่ำงโยธำ 4 และวิศวกรโยธำ 4 เป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงถนนสำยหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้ำที่ 
บกพร่องในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยดังกล่ำว จนกระทั่งมีกำรตรวจรับงำนกำรก่อสร้ำงทั้งที่งำน
ก่อสร้ำงไม่เปน็ไปตำมรูปแบบรำยละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำจ้ำงหลำยรำยกำร เป็นเหตุให้ถนนมีสภำช ำรุด
เสียหำยแต่ภำยหลังได้มีกำรซ่อมแซมถนนให้เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำจ้ำง
เรียบร้อยแล้ว และมิได้จัดท ำบันทึกกำรก่อสร้ำงประจ ำวันด้วย (12/2543) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 
เดือน 

 แนวทำงกำรลงโทษ 
 ลักษณะควำมผิด "ประมำทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอยำ่งร้ำยแรง" 

๑. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกำรคลัง 8 ไม่ใช้ควำมระมัดระวังในกำรเก็บรักษำธนบัตรตัวอย่ำงของธนำคำร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งมอบให้ส ำนักงำนคลังจังหวัดเก็บรักษำไว้เป็นเหตุให้ธนบัตรดังกล่ำวสูญหำยไป 5 ฉบับ 
และไม่รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบหรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมระเบียบของทำงรำชกำรทั้งปกปิด 
ข้อเท็จจริงไว้ไม่ให้ผู้ใดทรำบ และน ำธนบัตรตัวอย่ำงฉบับปลอมมำเคลือบพลำสติกแข็งและใส่กรอบไว้แน่นหนำ 
อีกชั้นหนึ่งเพ่ืออ ำพรำงมิให้ผู้อื่นมำตรวจสอบได้ (10/2541) โทษปลดออก  

ข้อ 5 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของรัฐบำลโดยไม่ให้เสียหำยแก่รำชกำรกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำรมติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบำยของรัฐบำล อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของพนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร 

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำวจะต้องไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ทำงรำชกำร 

ควำมในวรรคสอง กำรกระท ำอย่ำงไรจึงจะเรียกว่ำเป็นกำร "จงใจ" 
ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ควำมหมำยค ำว่ำ"จงใจ"ว่ำตั้งใจหมำยใจ  

เจตนำ 



ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 420 บัญญัติว่ำ "ผู้ใด จงใจหรือประมำทเลินเล่อท ำต่อบุคคล
อ่ืนโดยผิดกฎหมำยให้เขำเสียหำยแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่ำงกำยก็ดี อนำมัยก็ดี เสรีภำพก็ดี ทรัพย์สิน หรือสิทธิ อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดก็ดีท่ำนว่ำผู้นั้นท ำละเมิดจ ำต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรนั้น" 

ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๕๙ วรรคสอง บัญญัติว่ำ "กระท ำโดยเจตนำได้แก่กระท ำโดยรู้ส ำนึกใน
กำรที่กระท ำและในขณะเดียวกันผู้กระท ำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกระท ำนั้น" 

แต่ค ำว่ำ "จงใจ" ตำมควำมในข้อ 5 วรรคสองนี้ มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำที่กล่ำวมำแล้ว กล่ำวคือแม้กำร
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยรัฐบำลนั้นจะไม่ได้  มุ่งหมำยที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร หรือไม่อำจเล็งเห็นผลของกำรกระท ำนั้นว่ำจะเสียหำยแก่รำชกำรได้ก็ตำม    
ถ้ำกำรกระท ำโดยรู้ส ำนึกในกำรกระท ำนั้นได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแล้ว ก็เป็นควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง ตำมข้อนี้แล้ว 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด " ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการมติคณะรัฐมนตรี

และนโยบายของรัฐบาล " 
1. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร 5 ไม่ด ำเนินกำรจัดส่งประกำศประกวดรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง จ ำนวน 9 

โครงกำร โดยทำงไปรษณีย์ EMS ไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ทำงรำชกำร
ก ำหนดไว้ (3/2544) โทษ ภำคทัณฑ์  

2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนแรงงำน 6 ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นผู้ 
เบิกส ำรอง ได้ลงนำมเบิกเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 27,300 บำท โดยมิได้ 
ตรวจสอบให้ครบถ้วนว่ำกำรด ำเนินกำรและเอกสำรประกอบกำรขอเบิกถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบหรือไม่ 
(1/2542) โทษตัดเงนิเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน  

3. เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำธำรณสุข 6 มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงิน ไม่ได้จัดท ำระบบบัญชีและ 
ทะเบียนทำงกำรเงินทุกวันท ำกำร และให้เป็นปัจจุบันจนเป็นเหตุให้กำรบันทึกกำรรับเงินในสมุดเงินสด ผิดพลำด 
รวมทั้งได้จัดเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักโต๊ะท ำงำนของตนในที่ท ำงำน โดยไม่จัดหำตู้นิรภัยจัดเก็บบำงครั้ง หรือบำงวัน
เก็บเงินสดไว้เกินกว่ำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด โดยไม่น ำไปฝำกธนำคำรตลอดจนว่ำงเว้นกำรน ำสมุดเงินฝำก
ธนำคำรไปปรับดอกเบี้ยท ำให้ยอดเงินในสมุดฝำกเงินกับสมุดเงินสดไม่สัมพันธ์กัน (6/2543) โทษ ภำคทัณฑ์ ๘. 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 5 มีหน้ำทีร่ับผิดชอบงำนกำรเงินและบัญชี ท ำกำรหักเงินเดือนของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ เป็นค่ำซื้อของเงินเชื่อที่ตนน ำมำจ ำหน่ำย โดยไม่จัดท ำใบมอบฉันทะหรือมอบ อ ำนำจให้ถูกต้อง 
และเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินเพ่ือขอรับเงินสดมำจ่ำย โดยไม่ขีดฆ่ำค ำว่ำ "หรือผู้ถือ"ออก กระท ำกำรออกเช็คสั่งจ่ำย
เป็นเงินสด แต่ไม่มีกรณีทุจริต (12/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน  

4. เจ้ำพนักงำนปกครอง 7 เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำฝน จ ำนวน 1 
โครงกำร งบประมำณ 50,000 บำท ได้ลงนำมตรวจรับงำนดังกล่ำวว่ำผู้รับจ้ำงได้สร้ำงถังเก็บน้ ำฝนเสร็จ 
เรียบร้อยตำมสัญญำจ้ำงแล้วทุกประกำร เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้รั บจ้ำงไปเต็มจ ำนวน 
50,000 บำท ทั้งๆ ที่ผู้รับจ้ำงยังก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมรูปแบบและรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ คิดเป็น
ค่ำเสียหำย 7,126.37 บำท (6/2541) โทษ ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน  

5. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 5 ไม่จัดท ำทะเบียนและระบบบัญชี เพ่ือกำรควบคุมและตรวจสอบ ท ำให้
ต้นขั้วใบเสร็จรับเงินค่ำน้ ำประปำสูญหำย โดยไม่ทรำบหมำยเลขและจ ำนวน อันเป็นเหตุให้เงินขำดบัญชี จ ำนวน 
12,685.92 บำท แตไ่ม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้น ำเงินส่วนตัว ชดใช้คืน
ให้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (5/2543) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน  



6. เจ้ำหน้ำที่บริหำรที่ดินอ ำเภอ ได้น ำเงินรำยได้ขององค์กำรบริหำร ส่วนต ำบล ฝำกคลังจังหวัดไม่เต็ม
จ ำนวนที่รับไว้พร้อมกับกำรน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินทุกครั้ง โดยน ำเงินรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล              
ส่วนที่ค้ำงอยู่ไปเก็บรักษำไว้ในก ำปั่นอ ำเภอ อันเป็นกำรไม่ถือปฏิบัติตำมระเบียบ แต่ไม่ปรำกฏพฤติกำรณ์ที่ส่อไป
ในทำงทุจริต (8/2544) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

7. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร 5 ยืมเงินทดรองค่ำใช้จ่ำยเพ่ือจะเดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด แล้ว ขอ
งดกำรเดินทำง เพรำะรำษฎรเดินขบวนประท้วงและปิดกั้นถนนก่อนและในวันที่จะออกเดินทำงไปยังจังหวัด  
ดังกล่ำว แล้วไม่คืนเงินยืมล่ำช้ำเป็นเวลำหลำยเดือน ไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำและไม่ขี้แจงเหตุผลให้ทรำบ 
(8/2541) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

 8. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนช่ำง 6 ได้เซ็นเช็คสั่งจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำสถำนีสูบน้ ำงวดสุดท้ำย 
ให้แก่ผู้รับเหมำ โดยมอบเช็คให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิในกำรรับเงิน และไม่มีหนังสือยินยอมจำกผู้รับเหมำ ดังกล่ำว
มำประกอบแต่อย่ำงใด (12/2542) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน  

9. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนพัสดุ 6 ได้คืนหลักประกันสัญญำ ซึ่งเป็นหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรใน 
วงเงิน 1,012,697 บำท ให้แก่ผู้รับจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงถนนลำดยำงไปก่อนพ้นข้อผูกพันตำมสัญญำ กล่ำวคือ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย โดยจะต้องมีภำระในควำมรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องภำยในก ำหนด 2 ปี              
แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้เข้ำใจผิดในเรื่องก ำหนดเวลำและระเบียบปฏิบัติ จึงได้คืนหลักประกันให้ผู้รับจ้ำงไปก่อนครบ
ก ำหนด 2 ปีเป็นเวลำ 15 วัน โดยมิได้รำยงำนหรือได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำม 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 144 (2) เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรเสียหำยแต่ไม่ 
ร้ำยแรง (12/2543) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

 10. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 4 ไม่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเงินและบัญชีให้เป็นไปตำมระเบียบ                
มีกำรเก็บรักษำเงินรำยได้แผ่นดินเป็นเงินสดไว้เกินกว่ำ 40,000 บำท โดยไม่น ำส่งคลังภำยใน 3 วัน และ                
ไม่ จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันติดต่อกันเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 เดือน แม้ผู้บังคับบัญชำจะได้ทักท้วงว่ำ
กล่ำวด้วยวำจำแล้ว ก็ยังมิได้ด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด (8/2544) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน  

๑1. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทะเบียนกำรค้ำ 7 ได้เขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินค่ำวัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค                 
ในนำมของผู้ ใต้บังคับบัญชำ โดยไม่ได้ดูหลักฐำนใบเสร็จรับเงินของเจ้ำหนี้ก่อนเขียนเช็ค เป็นเหตุให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำน ำเงินไปใช้และเมื่อทรำบว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำน ำเงินของทำงรำชกำรไปหมุนใช้ส่วนตัว ก็มิได้
ด ำเนินกำรยับยั้งหรือด ำเนินกำรทำงวินัยเสียแต่แรก และในกรณีเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้ก็มิได้ขีดคร่อม
เช็คหรือขีดฆ่ำค ำว่ำ "หรือผู้ถือ" ออก เป็นกำรไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ (6/2545) โทษลดขั้นเงินเดือน 
0.5 ขั้น 

 ๑2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 6 และเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 4 ไม่ใช้ควำมละเอียดรอบคอบใน 
กำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำน เพ่ือเบิกเงินค่ำตอบแทนกำร ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พัฒนำชุมชนจังหวัด 
ผิดพลำด ท ำให้มีกำรเบิกจ่ำยเงิน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พัฒนำชุมชนจังหวัด ซ้ ำซ้อน 
(12/2545) โทษลดขั้นเงินเดือนคนละ 1 ขั้น  

๑3. นักพัฒนำชุมชน 5 มีหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงบประมำณโครงกำรและจัดซื้อพัสดุขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมข้อบังคับงบประมำณตำมที่ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ก ำหนดไว้ แต่ได้ลงนำม 
ในฎีกำท่ีเจ้ำหน้ำที่เสนอมำเพ่ือเบิกเงินตัดปีงบประมำณ ทั้งๆ ที่รู้ว่ำผู้รับจ้ำงยังท ำงำนไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ตอ
หม้ออีก 1 ต้น และยังไม่ได้ติดตั้งมอเตอร์และเครื่องสูบน้ ำ แต่หลังจำกมีกำรร้องเรียนแล้วได้มีกำรท ำตอหม้อและ
ติดตั้งมอเตอร์และเครื่องสูบน้ ำจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง (7/2541) 
โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 



แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด " จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี              

เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชก ารอยา่งรา้ยแรง " 
1. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนประชำสัมพันธ์ 7 ได้น ำเงินจำกตู้นิรภัยส ำนักงำนในส่วนของกองทุนเงิน               

ทดแทนจ ำนวน 10,500 บำท ออกไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนอีกทั้ง ยังลงนำมสั่งจ่ำยเช็คธนำคำรของกองทุน 
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 4 ฉบับ โดยไม่ได้กรอกข้อควำมใดลงในเช็คดังกล่ำว เป็นเหตุให้มี 
ผู้น ำเช็คดังกล่ำวไปเบิกเงินและ น ำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (2/2545) โทษปลดออก   

ข้อ 6 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องถือว่ำเป็นหน้ำที่พิเศษที่จะสนใจและรับทรำบเหตุกำรณ์เคลื่อนไหวอัน 
อำจเป็นภยันตรำยต่อประเทศชำติ และต้องป้องกันภยันตรำยซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชำติจนเต็มควำมสำมำรถ 

จุดมุ่งหมำย ก ำหนดเป็นหน้ำที่พิเศษให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องปฏิบัติ โดยถือหลักควำม 
ปลอดภัยของประเทศชำติเป็นวัตถุประสงค์สุดยอดในกำรปฏิบัติรำชกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคน ไม่ว่ำจะ               
ด ำรงต ำแหน่งใดจะละเลยหน้ำที่นี้โดยอ้ำงว่ำไม่ใช่หน้ำที่ของตนหำได้ไม่ เช่น พบเหตุกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวที่  
ผู้ก่อกำรร้ำยส้องสุมก ำลังหรือวำงแผนเพ่ือก่อเหตุวินำศกรรมสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ของทำงรำชกำรหรือศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจของประเทศในเขตท้องที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือล้มล้ำงรัฐบำล และระบบกำรปกครอง  
ประชำธิปไตย หรือเพ่ือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้ำนเมืองทุกรูปแบบพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต 
ท้องที่นั้นทุกคนจะต้องช่วยป้องกันด้วย จะท ำเฉยโดยอ้ำงว่ำเป็นเรื่องของต ำรวจ ทหำร และข้ำรำชกำรที่ได้รับ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยตนเองไม่เกี่ยวข้องด้วยหำได้ไม่ 

ข้อ 7 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร  
กำรเปิดเผยควำมลับของทำงรำชกำรอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ ำยแรงเป็นควำมผิดวินัย

อย่ำงร้ำยแรง 

จุดมุ่งหมำยก็เพ่ือก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำรหำกพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นได้ล่วงรู้ควำมลับของทำงรำชกำรไม่ว่ำจะทำงใด แล้วน ำไปเปิดเผยก็มีควำมผิดตำมข้อนี้ โดยไม่ต้อง
ค ำนึงถึงว่ำผู้นั้นมีหน้ำที่รำชกำรในเรื่องนั้นหรือไม่ 

"ความลับของทางราชการ" หมำยถึงสิ่งที่ไม่พึงเปิดเผย. 
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ก ำหนดชั้นของควำมลับของข้อมูล

ข่ำวสำรไว้ ๓ ชั้น คือ  
๑. ลับท่ีสุด หมำยควำมถึง ข้อมูลข่ำวสำรลับ ซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำม 

เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด  
๒. ลับมาก หมำยควำมถึง ข้อมูลข่ำวสำรลับซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำม 

เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง  
๓. ลับ หมำยควำมถึง ข้อมูลข่ำวสำรลับซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำม 

เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 
ในวรรคสอง ค ำว่ำ "การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง 

ร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง" ต้องครบองค์ประกอบ ๒ ประกำร ต่อไปนี้จึงจะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง คือ 

 



 
๑. เปิดเผยควำมลับของทำงรำชกำร  
๒. เกิดควำมเสียหำยแก่รำชก ำรอย่ำงร้ำยแรง  
แนวทางการลงโทษ 
๑. บุคลำกร 8 ว ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรำ 30 (ข) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2523 ตำมมติ อ.ก.ค. 
จังหวัดได้เปิดเผยรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่ ก่อนเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมประกำศผลกำร
คัดเลือกและในกำรนี้ก็ได้เสนอรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวผิดพลำดลดลงไปจำก จ ำนวน 36 รำย                
เป็นจ ำนวน 22 รำย (6/2544) โทษภาคทัณฑ์  

2. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง 5 เป็นเจ้ำหน้ำที่เอกสำรลับและเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
เอกสำรลับของศูนย์ฯ ได้น ำเอกสำรกำรร้องเรียนไปให้สำมี ซึ่งผู้ถูกร้องเรียนกล่ำวโทษเรื่องพฤติกำรณ์ของ 
ข้ำรำชกำรในกำรล่ำสัตว์หวงห้ำม (ช้ำง) ทรำบ (12/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

 3. เจ้ำหน้ำที่สืบสวนสอบสวน 4 ได้เปิดเผยควำมลับและส ำเนำเอกสำรลับของทำงรำชกำร ที่เป็นชื่อ 
บุคคลไปให้แก่บุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องทรำบ และเมื่อผู้บังคับบัญชำเรียกมำสอบถำม ก็ได้ให้ถ้อยค ำปกปิด 
ข้อเท็จจริง โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร (8/2543) โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

ข้อ 8 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วย
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้นจะท ำให้
เสียหำยแก่รำชกำรหรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทันที  เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้วถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งเดิม 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม 

กำรขัดค ำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วย
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง 

องค์ประกอบตำมวรรคหนึ่งแยกออกได้ ๕ ประกำร คือ 
๑. มีค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
๒. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำย  
๓. สั่งในหน้ำที่รำชกำร  
๔. เป็นค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร  
๕. มีเจตนำไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แยกพิจำรณำได้ ดังนี้ 
๑. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ค ำสั่งนี้ไม่จ ำเป็นต้องสั่งตำมรูปแบบของทำงรำชกำรหรือเป็นลำยลักษณ์

อักษร อำจเป็นกำรสั่งด้วยวำจำก็ได้  
๒. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย กฎหมำยที่ก ำหนดกำรบังคับบัญชำ มี ดังนี้ 
 ๒.1 กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เช่น ตำมประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘              

ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๕ ก ำหนดไว้ว่ำถ้ำอธิบดีมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดี
ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีและให้ท ำเป็นค ำสั่ง และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจึง
เป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรในจังหวัดนั้นของกรมที่มอบหมำยดังกล่ำว  



๒.๒ กฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำรโดยเฉพำะ เช่น ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๔ 
พฤศจิกำยน ๒๕๒๐ ก ำหนดให้เลขำธิกำรสภำนโยบำยแห่งชำติเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรของส ำนักงำน
สภำนโยบำยแห่งชำติ เป็นต้น พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือพระรำชกฤษฎีกำ  แบ่งส่วน
รำชกำร ได้ก ำหนดไว้ว่ำผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำรใด ฐำนะใด 

๒.๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๔๓ บัญญัติให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๒ ได้แก่รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด อธิบดี และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยให้ผู้ด ำรง ต ำแหน่งใด บังคับ
บัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรใด หรือในหน่วยงำนใด ในฐำนะใดก็ได้ ผู้ได้รับมอบหมำยดังกล่ำว  มีฐำนะเป็น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั้น กำรมอบหมำย ดังกล่ำวต้องท ำเป็นหนังสือและต้องไม่
เป็นกรณีที่มีกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้ก ำหนดกำรบังคบับัญชำไว้แล้วด้วย  

๒.๔ มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ำมเบื้องต้นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้
ก ำหนดว่ำในส ำนักปลัด กองหรือส่วนรำชกำรที่ เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน มีหัวหน้ำส ำนักปลัดผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน แล้วแต่กรณีคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำงและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักกองหรือส่วนรำชกำรนั้น 

3. สั่งในหน้าที่ราชการ มีความหมาย ๒ ประการ คือ  
๓.๑ ผู้สั่งมีหน้ำที่รำชกำรในเรื่องท่ีสั่งนั้น หมำยถึง เรื่องที่สั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่มิใช่งำนในหน้ำที่

ของผู้รับค ำสั่งโดยตรง . 
๓.2 สั่งให้ปฏิบัติรำชกำร หมำยถึง ถ้ำไม่ใช่เรื่องสั่งให้ปฏิบัติรำชกำรก็ไม่มีควำมผิดฐำนขัดค ำสั่ง 

ผู้บังคับบัญชำ  
4. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หมำยควำมว่ำ ผู้บังคับบัญชำนั้นต้อง 

เป็นผู้อยู่ในฐำนะที่จะสั่งให้ท ำได้ตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร และต้องสั่งภำยในขอบเขตอ ำนำจ 
หน้ำที่ตน ถ้ำผู้บังคับบัญชำสั่งกำรโดยไม่อยู่ในฐำนะที่จะสั่งได้หรือสั่งกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ของตน หรือ                      
ฝ่ำฝืนกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรแล้ว ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำก็ไม่มีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติตำม และถ้ำ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบัติตำมก็ไม่ผิดฐำนขัดค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ 

๕. มีเจตน าที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น คือ ต้องมีกำรขัดขืนมำตำมค ำสั่งหรือท ำไม่ตรงตำมที่สั่ง หรือ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  

กำรกระท ำควำมผิดฐำนขัดค ำสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำร
โดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร เป็นควำมผิดวินัยได้ทั้งร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรง ทั้งนี้  แล้วแต่
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรขัดค ำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้น ได้ก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่รำชกำร อย่ำงใด
หรือไม่ ถ้ำเกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรเพียงเล็กน้อย หรือแม้เสียในทำงกำรปกครองบังคับบัญชำไปบ้ำงก็เป็น
ควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง แต่ถ้ำกำรขัดค ำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดควำม เสียหำยแก่
รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงแล้ว กรณีก็เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมวรรคสอง 

กำรที่จะพิจำรณำว่ำ กรณีใดได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่นั้นจะต้อง 
พิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป ควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงอำจเป็นควำมเสียหำยที่เป็นทรัพย์สินหรือตัวเงิน 
หรือควำมเสียหำยอย่ำงอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สินหรือตัวเงินก็ได้ เป็นต้นว่ำควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียงของทำงรำชกำร  
หรือควำมเสียหำยในด้ำนกำรบริหำรรำชกำรก็ได้ 

 
 
 



แนวทางการลงโทษ 
 ลักษณะความผิด "ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา"  
๑. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง 3 ได้ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรไปโดยไม่ขออนุญำตตำมระเบียบของทำงรำชกำร รวม 9 

วัน ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงเตรียมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและมีประชำชนมำติดต่อขอรับ
บริกำรงำนบัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนรำษฎร์เป็นจ ำนวนมำกทุกวัน รวมทั้งวันเสำร์และอำทิตย์ด้วย 
ทั้งนี้ นำยอ ำเภอผู้บังคับบัญชำได้มีหนังสือเวียนให้ข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครองทุกคนมำปฏิบัติงำนทุกวันไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร (10/2540) โทษภาคทัณฑ ์

๒. นักประชำสัมพันธ์ 4 ขำดรำชกำรไป รวม 6 ทั้งที่ทรำบว่ำผู้บังคับบัญชำไม่อนุญำตกำรลำ 
(8/2540) โทษภาคทัณฑ์  

3. ช่ำงรังวัด 4 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดล ำพูน ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรและมิได้ 
มอบหมำยหรือแลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่น (3/2545) โทษภาคทัณฑ์  

๔. เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์งำนทะเบียนกำรค้ำ 6 ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
โดยไม่แสดงเหตุผล เมื่อผู้อ ำนวยกำรกองมีค ำสั่งโดยตรงให้ต้องปฏิบัติงำนนั้นๆ ก็ไม่ยอมรับทรำบค ำสั่งนั้น 
(5/2540) โทษภาคทัณฑ์  

5. เจ้ำพนักงำนปกครอง 5 ได้รับค ำสั่งจำกนำยอ ำเภอหนองบัวระเหว ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม 
โครงกำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรด้ำนกำรข่ำว แต่ไม่ได้ไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว (10/2540) 
โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 

แนวทางการลงโทษ ลักษณะความผิด  
"ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 
๑. เจ้ำพนักงำนปกครอง 5 จังหวัดสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ไปประจ ำที่ศำลำกลำงจังหวัด เพรำะมี พฤติกำรณ์

ฝักใฝ่หรือกระท ำกำรช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคกำรเมืองจนกว่ำกำรเลือกตั้งจะแล้ว
เสร็จ แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้มิได้ไปประจ ำที่ศำลำกลำงจังหวัดตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำแต่อย่ำงใดต่อมำจังหวัดได้รับ
รำยงำนจำกอ ำเภอว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้ขำดรำชกำรไปรวมระยะเวลำขำดรำชกำร 36 วัน ติดต่อกันและไม่กลับมำ
อีกเลย ซึ่งอ ำเภอได้พยำยำมติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้แล้วก็ ไม่สำมำรถติดต่อได้ และไม่ยื่นใบลำหรือแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมระเบียบแต่อย่ำงใด (10/2541) โทษไล่ออก 

ข้อ 9 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติรำชกำรโดยมิให้เป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำหรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งครำว 

ควำมข้อนี้ต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประกำร ดังต่อไปนี้  
๑. เป็นกำรปฏิบัติรำชกำร 
๒. เป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน  
๓. เป็นผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำย  
๔. ไม่ได้มีค ำสั่งผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปให้ท ำหรือได้รับอนุญำต 

องค์ประกอบทั้ง 4 ประกำร แยกอธิบำยได้ดังนี ้ 
 
 



๑. เป็นการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาว่า การกระท านั้นเป็นการปฏิบัติราชการหรือไม่ถ้าไม่ใช่เป็น
การปฏิบัติราชการก็ไม่เป็นความผิดวินัยฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

๒. เป็นก ารกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน โดยพิจารณา ดังนี้ 
๒.๑ พิจารณาตามส่วนราชการต่าง ๆ มีล ำดับก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดินกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง เช่น ในรำชกำรส่วนกลำง กระทรวงแบ่งเป็นกรม                   
กรมแบ่งเป็นส ำนักหรือกอง ส ำนักแบ่งเป็นส่วน ส่วนหรือกองแบ่งเป็นฝ่ำย หรือเรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำส่วน
รำชกำร ดังกล่ำว และในกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นส ำนักหรือกอง ส ำนักแบ่งเป็นส่วน ส่วนและหรือ
กองแบ่งเป็นฝ่ำย หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นๆ ก็บังคับบัญชำตำมล ำดับส่วนรำชกำร เช่น ผู้บังคับบัญชำเหนือ
เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยขึ้นไปชั้นหนึ่ง ก็คือหัวหน้ำฝ่ำย ผู้บังคับบัญชำเหนือหัวหน้ำฝ่ำยขึ้นไป  ชั้นหนึ่ง ก็คือหัวหน้ำกอง
หรือผู้อ ำนวยกำรกอง หรือ ผู้อ ำนวยกำรส่วน เป็นต้น  

๒.๒ พิจารณาล าดับตามสายงาน รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดินบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชำ เช่น รองอธิบดีหรือเป็นผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบหมำยตำม  มำตรำ ๔๓ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกอง หรือผู้บังคับบัญชำที่
ได้รับมอบอ ำนำจเป็นหนังสือตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมเบื้องต้น ถ้ำในกรณี
ดังกล่ำวมีต ำแหน่งรองอธิบดี หรือผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกองหลำยคนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้อง เสนองำนต่อรองอธิบดี 
หรือผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกองคนใดคนหนึ่งตำมสำยงำนที่ได้รับมอบหมำย มิใช่จะต้อง เสนองำนต่อรองอธิบดีหรือ
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกองทุกคน และในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

 ๒.๓ พิจารณาล าดับตามค าสั่งหรือการมอบหมายให้บังคับบัญชา อำจเป็นกำรสั่งหรือมอบหมำยให้
บังคับบัญชำหน่วยเฉพำะกิจชั่วครำวหรือหน่วยประจ ำชั่วครำวก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น ผู้บริหำรท้องถิ่น ได้มีค ำสั่งตั้ง
หน่วยเฉพำะกิจขึ้นระดับกองออกไปช่วยเหลือรำษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นกำรชั่วครำว ดังนั้น  พนักงำนส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นหัวหน้ำหน่วยเฉพำะกิจดังกล่ำว จึงเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำน ส่วนท้องถิ่นใน
หน่วยเฉพำะกิจนั้นในฐำนะหัวหน้ำกอง หรือในกรณีรำชกำรส่วนกลำง อธิบดีได้มีค ำสั่ง มอบหมำยเป็นหนังสือให้
ข้ำรำชกำรผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในสังกัดหน่วยงำนนั้น ในฐำนะหัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำฝ่ำย มำตรำ 
๔๓ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น หัวหน้ำหน่วยนั้นก็เป็นผู้บังคับบัญชำ
ของหน่วยงำนนั้น ในระดับหัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำฝ่ำย ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำของหน่วยงำนนั้น จะต้องเสนองำน
ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนนั้นในฐำนะหัวหน้ำงำนหรือหัวหน้ำฝ่ำยของตนตำมล ำดับชั้น มิใช่เสนอตรงไปยังหัวหน้ำกอง
หรือผู้อ ำนวยกำรกอง หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน  

กำรพิจำรณำว่ำเป็นกำรกระท ำข้ำมผู้บังคับบัญชำหรือไม่นั้นจะต้องพิจำรณำพฤติกำรณ์ที่กระท ำด้วย 
ทั้งนี้ พิจำรณำได้จำกข้อเท็จจริงพฤติกำรณ์ที่แสดงออก 

3. เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย โดยพิจำรณำจำกกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
หรือกฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำร หรือมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะ หรือได้รับมอบหมำย ตำมมำตรำ 
๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่ำวมำแล้วในข้อ ๙ ข้ำงต้น  

4. ไม่ได้มีค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้ท าหรือได้รับอนุญาต คือ มีข้อยกเว้น ๒ กรณ ี 
๔.๑ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหมำยควำมว่ำผู้บังคับบัญชำตั้งแต่เหนือขึ้น

ไปชั้นหนึ่งเป็นผู้สั่ง เช่น อธิบดีสั่งให้ข้ำรำชกำรคนหนึ่งในกองใดกองหนึ่ง ปฏิบัติหน้ำที่เรื่องใด เรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ
โดยตรง ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็ปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องนั้น แล้วรำยงำนโดยตรงไม่ผ่ำนหัวหน้ำกองหรือผู้อ ำนวยกำรกอง
ของตน และไม่ต้องผ่ำนรองอธิบดีก็ได้ ไม่เป็นควำมผิดฐำนกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เป็นต้น 



 ๔.๒ กรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว คือผู้บังคับบัญชำตั้งแต่เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็น
ผู้อนุญำตเป็นพิเศษ เช่น รองอธิบดีสั่งหัวหน้ำฝ่ำยหรือผู้อ ำนวยกำรกองว่ำในระหว่ำงที่รองอธิบดีไปประชุมนอก
ส ำนักงำน ถ้ำมีเรื่องด่วนให้เสนอตรงไปยังอธิบดีได้โดยไม่ต้องรอเสนอผ่ำนตน เช่นนี้ ถ้ำมีเรื่องด่วนในระหว่ำงที่
รองอธิบดีไปประชุมนอกส ำนักงำน หัวหน้ำฝ่ำยหรือผู้อ ำนวยกำรกองก็เสนอเรื่องตรงไปยังอธิบดีได้ ไม่เป็น
ควำมผิดฐำนกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตนเพรำะได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่วครำวจำกรองอธิบดี  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำเหนือตนแล้ว 

แนวทางการลงโทษ ลักษณะความผิด  
"กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน" 
1. เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ 3 รับหนังสือร้องเรียนเรื่องขอถอดเครื่องพันธนำกำรจำกผู้ต้องขังจัดส่งไปกรม 

โดยไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย แต่ไม่ปรำกฏว่ำได้ 
กระท ำไปโดยมีเจตนำกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด (1/2543) โทษภาคทัณฑ์ 

 ๒. ช่ำงรังวัด 4 ได้รับค ำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนำมเดิม จ ำนวน 6 แปลง ซึ่งผู้ขอแบ่งแยกไม่มีสิทธิใน
ที่ดินและเรียกเก็บเงินมัดจ ำรังวัดและออกใบเสร็จรับเงินค่ำมัดจ ำรังวัดโดยตนเองไม่มีหน้ำที่ไม่เสนอเรื่องรำวให้
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดินอ ำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพิจำรณำสั่งกำรตำมระเบียบวิธีปฏิบัติและในกำรรังวัดที่ดิน
แต่ละแปลง ได้ก ำหนดวันท ำกำรรังวัดมำกเกินควำมจ ำเป็น (9/2544) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา                  
2 เดือน 

ข้อ ๑0 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ  
กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซึ่ งควรต้องแจ้งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จด้วยกำรรำยงำนเท็จ                   

ต่อผู้บังคับบัญชำอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

องค์ประกอบของข้อ ๑0 วรรคหนึ่ง มีดังนี้  
๑. มีกำรรำยงำน  
๒. ข้อควำมที่รำยงำนเป็นเท็จ หรือเป็นกำรปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง  
๓. เป็นกำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ ควำมในวรรคหนึ่ง แยกพิจำรณำได้ ดังนี้ 
๑. มีการรายงาน ค ำว่ำ "รำยงำน" หมำยถึง กำรบอกสิ่งที่ได้รู้ได้เห็น หรือสิ่งที่ต้องบอกกล่ำวอำจรำยงำน

ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลักษณ์อักษรก็ได้ ลักษณะกำรรำยงำนนั้นอำจเป็นกำรเสนอข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ หรือเสนอขออนุญำตขออนุมัติ หรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบสิ่งที่ตน มีหรือได้ท ำมำ
หรือได้รู้เห็นมำ 

2. ข้อความที่รายงานเป็นเท็จ หรือเป็นกำรปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง คือ ข้อควำมที่รำยงำนนั้น               
ไม่เป็นควำมจริงหรือเป็นกำรรำยงำนโดยมีเจตนำปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จ 

3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คือ เป็นผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำยดังได้กล่ำวมำแล้วใน ข้อ ๙ 
ข้ำงต้น จะเป็นผู้บังคับบัญชำในล ำดับเหนือขึ้นไปชั้นใดๆก็ได้ แต่ถ้ำเป็นกำรรำยงำนต่อผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชำ
ตำมกฎหมำยก็ไม่มีควำมผิดฐำนรำยงำนเท็จตำมข้อนี้ เช่น ต่อกรรมกำรสอบสวนหรือต่อผู้ อ ำนวยกำรกองอ่ืนที่
ไม่ใช่ผู้อ ำนวยกำรกองของตน ซึ่งไม่เป็นกำรรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำแต่มีข้อน่ำสังเกตว่ำอำจมีควำมผิดฐำน
ประพฤติชั่วไดเ้พรำะพูดไม่ตรงควำมจริง 



ถ้ำเป็นกำรรำยงำนต่อรองอธิบดีต้องถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ แม้จะเป็นคนละสำยงำน
ก็ตำม เพรำะรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในกรมรองจำกอธิบดี องค์ประกอบของข้อ ๑0 วรรคสอง 
เมื่อเข้ำองค์ประกอบทั้งสำมข้อของวรรคหนึ่งแล้วซึ่งต้องเป็น เหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง  

จึงจะเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง อย่ำงไรเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงได้กล่ำวมำแล้วใน
ข้อ ๓ วรรคสำม 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด "รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา" 
1. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน 2 ได้เขียนเพ่ิมวันควรพักในใบรับรองแพทย์ จำก 1 วัน เป็น 2 วัน 

ด้วยตนเอง โดยมิได้รับอนุญำตจำกแพทย์ผู้ตรวจรักษำ (6/2545) โทษ ภำคทัณฑ์  
2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนพัฒนำชุมชน 7 รำยงำนกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ 

สร้ำงเสร็จแล้ว ถูกต้องตำมแบบแปลนและเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงไปแล้ว หลังจำกที่เปิดศูนย์ดังกล่ำวได้ 3 วัน 
เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืนได้ติดตำมตรวจพบข้อบกพร่องหลำยประกำร เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประตูห้องน้ ำ                 
ห้องส้วม ติดตั้งไม่ครบถ้วนตำมแบบแปลนรวมทั้งก่อสร้ำงไม่เรียบร้อย จึงได้มีกำรแก้ไขตำมค ำทักท้วงแล้ว 
(6/2541) โทษภาคทัณฑ์  

3. สำธำรณสุขอ ำเภอ ขออนุมัติซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซมห้องน้ ำและห้องท ำงำนของมำกกว่ำควำม
เป็นจริง จัดหำใบเสร็จรับเงินอันเป็นเท็จมำเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ เพ่ือเบิก จ่ำยเงิน
งบประมำณ แต่ไม่มีเจตนำทุจริต เพรำะได้น ำเงินค่ำวัสดุส่วนที่เกินไปจำกที่ใช้ในกำรปรับปรุงห้องน้ ำ และห้อง
ท ำงำนไปใช้ในกำรปรับปรุงสนำมหญ้ำซึ่งไม่ได้ขออนุมัติปรับปรุง เนื่องจำกเกรงว่ำจะไม่สำมำรถ  ด ำเนินกำรได้
ตำมระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (12/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน  

4. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 4 ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในระหว่ำงวันที่ 11 - 25 เมษำยน 
2538 รวม 15 วัน โดยได้ยื่นใบลำป่วยและใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ (12/2540) โทษลด
ขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

ข้อ ๑1 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องถือและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร\  
ในข้อนี้ มีองค์ประกอบ ๒ ประกำร คือ 
 ๑. มีระเบียบหรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 2. ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมที่พนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องถือและปฏิบัติ 

หมำยถงึ เฉพำะระเบียบหรือแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรเท่ำนั้น และไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นระเบียบหรือธรรม
เนียมในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกำรไม่ถือและไม่ปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมที่มิใช่ของทำงรำชกำรก็ไม่                     
เป็นควำมผิด เช่น แบบธรรมเนียมในกำรช่วยเหลือเพ่ือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นในกำรแต่งงำน เป็นต้น 

ระเบียบหรือแบบธรรมเนียมตำมข้อนี้ มุ่งหมำยถึงเรื่องทั่วๆ ไปที่เป็นเรื่องของทำงรำชกำรด้วยแตกต่ำง
กับ ข้อ 6 ที่มุ่งถึงเฉพำะระเบียบในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำนั้น แต่บำงกรณีอำจเป็นควำมผิดทั้งสองข้อก็ได้ 

"ถือ" หมำยควำมว่ำ ให้มุ่งยึดถือไว้ด้วยควำมเต็มใจในกำรแสดงออก และต้องปฏิบัติตำมด้วย 
ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นพึงยึดถือปฏิบัติมีอยู่มำก  เช่น               

แบบธรรมเนียมในกำรเสนองำนต่อผู้บังคับบัญชำระเบียบกำรลำหยุดรำชกำร ระเบียบเกี่ยวกับกำรลงชื่อมำ
ปฏิบัติรำชกำรและมติคณะรัฐมนตรีก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในกรณี
ต่ำงๆ เป็นต้น ทั้งนี้ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรที่ว่ำนี้ ไม่จ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดไว้เป็นลำย
ลักษณ์ อักษร อำจเป็นระเบียบหรือแบบธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมำจนเป็นที่ยอมรับในส่วนรำชกำรหรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆก็ได้ 



แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด "ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและ

จรรยาบรรณของข้าราชการ" 
๑. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 3 ได้ขำดรำชกำรเป็นเวลำ 32 วัน เนื่องจำกป่วย เป็นโรคควำมดันโลหิตสูงและ 

เบำหวำน แต่เมื่อกลับมำปฏิบัติรำชกำรแล้ว ก็มิได้ยื่นใบลำป่วยต่อผู้บังคับบัญชำให้ถูกต้องตำมระเบียบล่ำช้ำ  
(5/2540) โทษภาคทัณฑ์ 

ข้อ 12 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำรจะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร 
มิได้กำรละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
หรือละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือโดยมี
พฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

องค์ประกอบข้อ ๑2 วรรคหนึ่ง มีดังนี้ 
๑. ต้องมีหน้ำที่รำชกำรที่จะต้องปฏิบัติ  
๒. ไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร 
๓. มีเจตนำละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่ 

"อุทิศ" หมำยควำมว่ำ ท ำเพ่ือสละให้โดยเจำะจง กำรอุทิศเวลำ หรือสละเวลำให้แก่รำชกำร หมำยถึง     
ว่ำใช้เวลำทั้งหมดปฏิบัติรำชกำรตำมที่ทำงรำชกำรต้องกำร โดยไมใช้เวลำนั้นไปท ำอย่ำงอ่ืนหรืออยู่ว่ำงเฉย ๆ โดย
ไม่ท ำรำชกำรตำมหน้ำที่  

"เวลาของตน" หมำยถึง รวมทั้งเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำรที่ต้องปฏิบัติรำชกำรตำมปกติด้วย  
เช่น ทำงรำชกำรมีงำนเร่งด่วนที่จะต้องใช้พนักงำนส่วนท้องถิ่นบำงคนปฏิบัติรำชกำรในเวลำหยุดพักรับประทำน
อำหำรกลำงวัน หรือหลังจำกเลิกงำนเวลำ ๑๖.๓0 น. หรือในวันหยุดรำชกำร ผู้บังคับบัญชำจะสั่งให้มำท ำงำนใน
วันหรือเวลำนั้นๆได้ ผู้รับค ำสั่งจะต้องปฏิบัติตำม "ทอดทิ้ง" หมำยถึง ละเลย ทิ้งขว้ำง ไม่เอำเป็นธุระไม่เอำใจใส่ 
ไม่น ำพำ ตัวอยู่แต่ไม่เอำธุระ ไม่ท ำงำน ไม่เอำใจใส่งำน เช่น มำลงชื่อปฏิบัติงำนแล้วแต่ไม่สนใจท ำงำนในหน้ำที่
ของตนให้เรียบร้อย หรือเสร็จไม่ทัน ตำมท่ีควรจะท ำปล่อยให้งำนค้ำง  

“ละทิ้ง” หมำยถึง ละด้วยวิธีทิ้ง วำง ปล่อย สละ ละเสีย เช่น มีหน้ำที่รำชกำรตนไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ซึ่ง 
อำจไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเลย หรือมำลงชื่อปฏิบัติงำนแล้วแต่ไม่อยู่ที่โต๊ะท ำงำนหรือจุดที่ก ำหนดให้ 
ปฏิบัติงำน กลับละทิ้งหน้ำที่ออกไปที่อ่ืนเสีย ซึ่งอำจไปนอกส ำนักงำนหรือไปเพียงห้องอ่ืนหรือจุดอ่ืนนอกจุดที่  
ก ำหนดให้อยู่ประจ ำท ำงำนก็ได้ ข้อส ำคัญต้องมีหน้ำที่รำชกำรที่จะต้องปฏิบัติด้วย ถ้ำเขำไม่มีอะไรจะท ำจะถือว่ำ
เขำละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่ไม่ได้เพรำะผู้บังคับบัญชำไม่มอบหมำยกำรงำน กำรละทิ้งต้องมี เจตนำไม่มำท ำงำน
หรือมำแต่ไม่ท ำงำน ไปที่อ่ืน 

ข้อ ๑๓2 วรรคสอง กำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรที่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แยกได้ ๒ กรณี คือ 
 ๑. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
มีเจตนำละทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงถ้ำมี  

เจตนำละทิ้งหน้ำที่รำชกำรไปท ำธุระในเรื่องส่วนตัว ถือว่ำเป็นกรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้จะละทิ้งหน้ำที่ 
รำชกำรเพียงชั่วเวลำไม่นำนก็อำจเป็นควำมผิดร้ำยแรงได้ เช่น ละทิ้งหน้ำที่เวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำรไป  
ชั่วขณะหนึ่ง เป็นเหตุให้มีผู้ลอบวำงเพลิงเผำอำคำรสถำนที่รำชกำร กรณีนี้เป็นกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเป็นเหตุ  



ให้เสียหำยแก่ทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง แต่ถ้ำเจ็บป่วยมำกในทันทีทันใดซึ่งต้องละทิ้งหน้ำที่ไปหำแพทย์ทันที           
ถือว่ำยังมีเหตุผลอันสมควร ยังไม่ถึงกับเป็นควำมผิดร้ำยแรง กรณีใดจะถือว่ำมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป 

๒. กรณีละท้ิงหน้าที่ราชการไปเป็นเวลานาน 
มีเจตนำละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

หรือโดยมีพฤติกำรณ์แสดงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 ถ้ำไม่มีเจตนำแต่ถูกจับกุมตัวยังไม่ถือว่ำละทิ้งหน้ำที่ แต่เมื่อได้ประกันตัวออกมำแล้วไม่ไปปฏิบัติง ำน 

ทันทีโดยไม่ยื่นใบลำก็เข้ำกรณีละทิ้งหน้ำที่ 
 กรณีหำยไปจำกบ้ำนเฉย ๆ ไม่มีใครรู้ สืบสวนก็ไม่ได้ข้อเท็จจริง ก็ถือว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควรถ้ำปรำกฏ

ภำยหลังว่ำผู้นั้นตำยไปก่อนก็ไม่เข้ำ หรือถูกลักพำตัวไปก็ไม่เข้ำ แต่ถ้ำเป็นเพียงสันนิษฐำนว่ำถูกลักพำตัวไป
สืบสวนไม่ได้ข้อเท็จจริงว่ำถูกลักพำตัวไปก็เข้ำข้อนี้  

กำรที่จะพิจำรณำว่ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 
๑๕ วัน จะมีเหตุผลสมควรหรือไม่นั้น ผู้บริหำรท้องถิ่นต้องสืบสวนดูให้เป็นที่แน่ชัด ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กรณีควำมผิดปรำกฏชัดแจ้งซึ่งจะได้กล่ำวถึงต่อไป ผู้บริหำรท้องถิ่นมีอ ำนำจที่จะสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
ได้ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวน แต่ต้องน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น หรือ ก.จังหวัดให้มีมติเห็นชอบเสียก่อน ตำมมำตรำ ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตำมมติ ก.
จังหวัด 

กำรพิจำรณำควำมผิดฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรจะเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงหรือไม่ จะต้องดูพฤติกำรณ์  
ประกอบกับเจตนำของผู้กระท ำผิดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น พนักงำนส่วนท้องถิ่นเจ็บป่วยมำกไม่มำปฏิบัติรำชกำร  
เกินกว่ำ ๑5 วัน โดยไม่ยื่นใบลำหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ทั้งๆ ที่ในระหว่ำงเจ็บป่วยอยู่นั้นสำมำรถลงชื่อใน
ใบลำได้ แต่เมื่อหำยป่วยแล้วก็มำท ำงำนและยื่นใบลำป่วย กรณีนี้ กำรหยุดรำชกำรไปนั้นก็มีเหตุผลและตำม 
พฤติกำรณ์ก็ยังไม่แสดงถึงเจตนำหรือจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรจึงไม่เป็นควำมผิดร้ำยแรง  
ตำมวรรคสองนี้ แต่เป็นควำมผิดที่ไม่ถือและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ตำมข้อ ๑๒ 
ซึ่งมิใช่ควำมผิดวินัยร้ำยแรง 

ส ำหรับกรณีพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้รับอนุญำตให้ลำไปศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ เมื่อครบก ำหนดวันลำที่
ได้รับอนุมัติแล้ว ยังคงศึกษำต่อโดยไม่ยอมเดินทำงกลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร กรณีนี้ ถ้ำปรำกฏว่ำมีเจตนำละ
ทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร ถ้ ำเกินกว่ำ ๑๕ 
วันก็ให้ลงโทษสถำนหนักเช่นเดียวกับกรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเกินกว่ำ ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

กำรละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้มีมติ  
คณะรัฐมนตรีตำมหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๓๖ ว่ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
รำชกำร หรือละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ
ไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรอีกเลยเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจำกรำชกำร กำรน ำเงินที่
ทุจริตไปแล้วมำคืน หรือมีเหตุอันควรปรำนีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจำกรำชกำร 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด "ละทิ้งหน้าที่ราชการ"เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง" 
1. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 2 ได้ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่แจ้ง

เหตุต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำได้ติดตำมและแจ้งให้มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือยื่นใบลำออกให้ถูกต้องแต่



เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ก็เพิกเฉยไม่ได้กลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกเลยจนถึงปัจจุบัน และผู้บังคับบัญชำได้สืบสวนแล้ว
พบว่ำตลอดเวลำที่ละท้ิงหน้ำที่รำชกำรได้พักอยู่ที่บ้ำนพักตลอดมำแต่ไม่มำปฏิบัติงำน เพรำะไม่อยำกเดินทำงจำก
บ้ำนพักมำปฏิบัติงำน (3/2540) โทษไล่ออก 

ข้อ ๑3 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็น 
กำรกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงพนักงำนส่วนท้องถิ่นด้วยกันและผู้ร่วม 
ปฏิบัติรำชกำร 

ควำมในข้อนี้ก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นปฏิบัติต่อพนักงำนส่วนท้องถิ่นด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ 
รำชกำร ๔ ประกำร คือ  

 ๑. ให้สุภำพเรียบร้อย 
 ๒. ให้รักษำควำมสำมัคคี  
 ๓. ไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง  
 ๔. ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้ำที่รำชกำร 

1. ให้สุภาพเรียบร้อย ค ำว่ำ "สุภาพเรียบร้อย" หมำยควำมว่ำ กำรแสดงออกทำงกิริยำหรือวำจำใน 
ลักษณะอ่อนโยน ละมุนละม่อม รวมทั้งใช้กิริยำวำจำที่ไม่หยำบคำยและเหมำะสมแก่บุคคลและสถำนที่ 

กำรที่จะพิจำรณำว่ำเหมำะสมหรือไม่เหมำะสม จะต้ องพิจำรณำถึงข้อเท็จจริงตำมพฤติกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ และลักษณะในกำรติดต่อระหว่ำงพนักงำนส่วนท้องถิ่นด้วยกันนั้นเป็นกรณีๆ ไป กำรใช้ถ้อยค ำนั้น 
ต้องดูว่ำมีเจตนำว่ำอย่ำงไรประกอบกำรวินิจฉัยด้วย 

2. ให้รักษาความสามัคคี กำรรักษำควำมสำมัคคีระหว่ำงพนักงำนส่วนท้องถิ่นด้วยกันเป็นสิ่งส ำคัญที่ 
จะส่งผลไปถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ถ้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ละหน่วยงำนมีควำมสำมัคคี  
ร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นอย่ำงดี กิจกำรทั้งปวงก็จะส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้ำขำดควำม 
สำมัคคีกัน ขำดกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะท ำให้หน่วยงำนนั้นขำดกำรประสำนงำนขำดประสิทธิภำพจะเป็น
ผลเสียแก่รำชกำรโดยส่วนรวม 

3. ไม่กระท าก ารอย่างใดที่เป็นก ารกลั่นแกล้ง กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของพนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องมี
ควำมจริงใจต่อหน้ำที่รำชกำร ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำนในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จลุล่วงไม ่
กระท ำกำรอย่ำงใด ๆ อันเป็นกำรกลั่นแกล้งกัน จะเป็นกำรกระท ำในหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม แต่เมื่อผลเกิดขึ้นจะเกิด
แก่รำชกำรโดยรวมแล้ว พนักงำนส่วนท้องถิ่นจะต้องงดเว้นกำรกระท ำนั้นเพ่ือให้เกิดผลดีแก่รำชกำร 

4. ให้ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้ำที่รำชกำรจะท ำให้กำร 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรส ำเร็จเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

กำรกระท ำผิดวินัยตำมข้อ ๑3 นี้ไม่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงนอกจำกจะเข้ำกรณีเป็นกำร ประพฤติ
ชั่วอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อ ๑8 ข้ำงต้นด้วย 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด "ไม่สุภาพเรียบร้อย" 
1. นำยช่ำงรังวัด 5 ร่วมรับฟังกำรให้นโยบำยกำรรังวัดจำกนำยช่ำงใหญ่และระหว่ำงที่ได้รับฟังได้หลับ  

และส่งเสียงรบกวนที่ประชุม นำยช่ำงใหญ่จึงให้รำยงำนตัว และอนุญำตให้ออกจำกห้องประชุมได้หำกไม่  
ประสงค์จะฟัง สักครู่เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้จึงขออนุญำตพูด และพูดว่ำ "ผมฟังมำ 20 ปีแล้วครับ" (12/2545) โทษ 
ภำคทัณฑ์ 



 2. เจ้ำพนักงำนปกครอง 5 ได้ทะเลำะโต้เถียงและพูดจำเสียดสีด้วยถ้อยค ำหยำบคำยต่อเพ่ือน 
ข้ำรำชกำรหญิงรำยหนึ่ง อีกทั้งยังชอบดื่มสุรำในเวลำพักเที่ยงกับผู้ที่มำติดต่อรำชกำรเป็นประจ ำ และเมื่อกลับ 
เข้ำท ำงำนตอนบ่ำยจะมีอำกำรมึนเมำ ส่งเสียงดัง และพูดจำด้วยถ้อยค ำไม่สุภำพ ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้เคยว่ำกล่ำว
ตักเตือนแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น (2/2542) โทษ ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 3 เดือน 

ลักษณะความผิด  
"ไม่รักษาความสามัคคี" 
 1. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสรรพสำมิต 4 และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 3 ได้ทะเลำะวิวำทชกต่อยท ำร้ำยร่ำงกำย 

กันบริเวณอำคำรสโมสรหลังจำกนั้นได้ทะเลำะวิวำทท ำร้ำยร่ำงกำยกันต่ออีกท่ีบริเวณประตูทำงเข้ำกรม สำเหตุมำ
จำกมึนเมำสุรำ (6/2541) โทษภาคทัณฑ์ท้ัง 2 คน 

 ๒. ช่ำงโยธำ 3 ได้เกิดโต้เถียงกับวิศวกรโยธำ 6 ผู้ร่วมปฏิบัติงำนโครงกำรฯ เดียวกัน เป็นเหตุให้เกิด 
บันดำลโทสะ จึงได้ชกต่อยท ำร้ำยร่ำงกำยผู้ร่วมงำนซึ่งผลคดีถึงที่สุดศำลได้พิพำกษำลงโทษปรับผู้นี้เป็นเงิน 500 
บำท (6/2542) โทษภาคทัณฑ์ 

 3. ช่ำงรังวัด 2 จ ำนวน 2 รำย ได้ทะเลำะวิวำท ชกต่อยท ำร้ำยร่ำงกำยกัน ในสถำนที่รำชกำรจน 
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเสียหำย และได้มีกำรด ำเนินคดี จนศำลพิพำกษำลงโทษจ ำคุกเจ้ำหน้ำที่ทั้งสองคน คน
ละ 1 เดือน ปรับ 1,000 บำท โทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษไว้ก ำหนด 1 ปี (3/2544) โทษลดขั้นเงินเดือน            
คนละ 1 ขั้น 

 
ลักษณะความผิด "กลั่นแกล้งกัน"  
๑. นำยอ ำเภอ บีบบังคับให้เทศบำลต้องท ำตำมควำมเห็นของตน โดยเพ่ิมข้อควำมตำมหนังสือของ 

จังหวัดที่มีถึงเทศบำลให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับปลัดเทศบำล โดยมิได้ส่ง
รำยงำนกำรสอบสวนข้อเท็จจริงให้เทศบำล ส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติ และ
เมื่อเทศบำลขอรำยงำนกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก็ไม่ยอมส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แต่ได้ตั้ง
เงื่อนไขให้เทศบำลตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงก่อน แล้วให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบวินัย                  
ขอเอกสำรมำจึงจะส่งให้ และยังมีหนังสือเร่งรัดให้เทศบำลด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยกับ
ปลัดเทศบำลผู้นี้อีก พร้อมกับแจ้งว่ำหำกไม่ด ำเนินกำรก็จะถือว่ำนำยกเทศมนตรีมีเจตนำละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
อีกด้วย (12/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 

ลักษณะความผิด "ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน" 
 ๑. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนพัฒนำชุมชน 6 ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงขำด มนุษย์สัมพันธ์ และใช้อำรมณ์ 

ของตนเองเป็นใหญ่ ท ำให้ไม่เป็นที่ยอมรับจำกผู้น ำห้องถิ่นผู้มำติดต่อประสำนงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
นอกจำกนั้นยังไม่ให้ค ำปรึกษำหำรือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนท ำได้ยำก 
(6/2541) โทษภาคทัณฑ์  

๒. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน 3 ไม่ตั้งใจท ำงำนกำรเงินและบัญชีเงินบ ำรุงสถำนีอนำมัย ซึ่งตนเอง  
มีหน้ำที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันท ำให้กำรส่งมอบงำนแก่ผู้รับเพื่อปฏิบัติต่อล่ำช้ำประมำณ 
5 เดอืน และท ำงำนไม่สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำ ไม่ช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี กับผู้มีหน้ำที่
เกี่ยวข้อง (5/2541) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 



ข้อ ๑4 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องต้อนรับ ให้ควำมสะดวกให้ควำมเป็นธรรมและให้กำรสงเครำะห์แก่ 
ประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำและด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย ห้ำมมิให้ดูหมิ่น 
เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร  

กำรดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัย  
อย่ำงร้ำยแรง 

ควำมในข้อ ๑4 วรรคหนึ่งก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อประชำชน ๖ ประกำร คือ 
 ๑. ต้องต้อนรับประชำชนผู้มำติดต่อในรำชกำรอันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนเอง 
 ๒. ต้องให้ควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำติดต่อในรำชกำรอันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตน 
 ๓. ต้องให้ควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนผู้มำติดต่อในรำชกำรอันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดย ให้บริกำร

ประชำชนทุกคนที่มำติดต่ออย่ำงเสมอหน้ำกัน  
๔. ต้องให้ควำมสงเครำะห์ คือช่วยเหลือเท่ำที่พึงกระท ำได้แก่ประชำชนผู้มำติดต่อในรำชกำรอัน 

เกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำ  
๕. ต้องสุภำพเรียบร้อยต่อประชำชนผู้มำติดต่อในรำชกำรอันเก่ียวกับหน้ำที่ของตน  
๖. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ี หรือข่มเหงรำษฎร 
กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๑ ถึงข้อ 5 อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เป็นควำมผิดวินัยที่ไม่ร้ำยแรงส่วนกำรไม่ปฏิบัติตำม

ข้อ ๖ คือ กำรดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงรำษฎรเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
พนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคนมีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรอัน  

เกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำหรือโยกโย้  
กำรกระท ำที่เข้ำลักษณะเป็นกำรผิดวินัยจะต้องเป็นกำรปฏิบัติต่อประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรอัน 

เกี่ยวกับหน้ำที่ของตน หำกปฏิบัติต่อประชำชนอ่ืนที่มิใช่ผู้มำติดต่อรำชกำรอันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนก็ไม่เป็น          
กำรผิดวินัยตำมข้อนี้ 

"ประชาชน" หมำยควำมว่ำ บุคคลทั่วๆ ไป หมำยรวมถึงชำวต่ำงประเทศด้วย  

"ราษฎร" หมำยควำมว่ำ พลเมืองของประเทศซึ่งต้องเป็นคนไทยอยู่ในปกครองของรัฐบำลไทย  

“ดูหม่ิน” หมำยควำมว่ำ ดูถูกว่ำไม่ดีจริง หรือไม่เก่งจริง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำหมำยถึง                  
กำรแสดงออกทำงกิริยำหรือวำจำหรือเขียนเป็นหนังสือหรือภำพอันเป็นกำรสบประมำท หรือดูถูกผู้หนึ่งผู้ใด              
ซึ่งท ำให้เขำเสียหำย เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำ ที่ ๒๒๔๖/๒๕๑๕ วินิจฉัยถ้อยค ำที่จ ำเลยกล่ำวว่ำ "พนักงำนที่ดิน
หมำๆ ชอบกินแต่เบี้ย (ชอบกินสินบน)" นั้นเป็นกำรดูหมิ่นเจ้ำพนักงำนซึ่งกระท ำกำรตำมหน้ำที่ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 
๓๔๗/๒๕๑๙ วินิจฉัยว่ำกำรท่ีนำยต ำรวจไม่รับแจ้งควำมเรื่องสุนัขกัดหลำนจ ำเลยตำมที่จ ำเลย แจ้งแล้วจ ำเลยได้
กล่ำวต่อนำยต ำรวจผู้นั้นว่ำ "ท ำอย่ำงนี้ไม่ยุติธรรม" เป็นกำรดูหมิ่นเจ้ำพนักงำน ซึ่งกระท ำกำรตำมหน้ำที่             
เป็นต้น 

ข้อสังเกต  
ถ้ำเป็นกำรดูหมิ่นชำวต่ำงประเทศไม่เป็นควำมผิดฐำนดูหมิ่นรำษฎร เพรำะไม่เป็นพลเมืองของประเทศ

ไทย จึงไม่เป็นควำมผิดตำมข้อ ๑4 วรรคสอง หรือตำมข้อ 5 แต่อำจจะผิดฐำนไม่สุภำพเรียบร้อย ต่อประชำชน
ตำมข้อ ๑4 วรรคแรก หรือฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อ ๑8  

 
 



"เหยียด" หมำยควำมว่ำ ถือเอำว่ำ ลงเอำว่ำ เช่น เหยียดคนลงเป็นสัตว์  

"หยาม" หมำยควำมว่ำ ดูหมิ่น ดูถูก 

"เหยียดหยาม" จึงหมำยควำมว่ำ กำรกล่ำวถ้อยค ำหรือกำรแสดงกิริยำอำกำรดูถูกหรือรังเกียจ 

          "กดขี่" หมำยควำมว่ำ ข่มให้อยู่ในอ ำนำจของตน ใช้อ ำนำจบังคับเอำ แสดงอ ำนำจเอำ 

"ข่มเหง" หมำยถึง ใช้ก ำลังรังแก  

กำรที่มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยก ำหนดว่ำพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่นผู้ใดดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่หรือข่มเหงรำษฎรเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงเพรำะพนักงำนส่วน 
ท้องถิ่นเป็นเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นเครื่องมือของรัฐบำล ในกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นและให้บริกำรแก่รำษฎร   
ในหน้ำที่ต่ำงๆ เป็นผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับรำษฎร คอยบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขรำษฎร และเป็นตัวเชื่อมในกำรสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์หรือควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงรำษฎรกับรัฐบำล ดังนั้น ถ้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นไปดูหมิ่น              
เหยียดหยำม กดข่ี หรอืข่มเหงรำษฎรเสียเองแล้ว ย่อมท ำให้รำษฎรเดือดร้อนอีกท้ังเกิดควำมรู้สึกเกลียดชัง 

 พนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรและรัฐบำล และอำจเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบำลได้ซึ่งจะท ำให้เกิดปัญหำ
อุปสรรคและผลเสียหำยอันร้ำยแรงในกำรปกครองประเทศข้ึนได้ในที่สุด  

กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำอย่ำงใดจึงเป็นควำมผิดวินัยฐำนดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่หรือข่มเหง 
รำษฎรนั้น มีองค์ประกอบเป็นแนวทำงวินิจฉัย คือ 

๑. เป็นกำรกระท ำในฐำนะที่เป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่น คือผู้กระท ำกำรดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่หรือ   
ข่มเหงรำษฎรนั้น ต้องกระท ำโดยกำรแสดงออกว่ำตนเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือรำษฎรรู้สึกว่ำเป็นกำรกระท ำ
ของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น แต่ถ้ำผู้กระท ำไม่ได้แสดงตนว่ำเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
หรือรำษฎรไม่ได้รู้สึกว่ำเป็นกำรกระท ำของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นก็ไม่ผิดฐำนนี้ เช่น นำยแพทย์           
ไปในงำนเลี้ยงเปิดร้ำนค้ำแห่งหนึ่ง มีบรรดำวัยรุ่นที่มำร่วมงำนส่งเสียงเอะอะนำยแพทย์ซึ่งเป็นผู้อำวุโสในงำนจึ ง
ได้ห้ำมปรำมแต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ไม่เชื่อฟังนำยแพทย์ผู้นั้นจึงชักปืนมำจ่อแล้วบังคับให้วัยรุ่น กรำบเท้ำ กรณีนี้ไม่
เป็นควำมผิดฐำนกดขี่หรือข่มเหงรำษฎร เพรำะนำยแพทย์มิได้กระท ำ ในฐำนะข้ำรำชกำรหรือพนักงำน                 
ส่วนท้องถิ่น 

๒. ผู้ถูกดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหง ต้องอยู่ในฐำนะรำษฎร คือมีฐำนะเป็นพลเมืองของ 
ประเทศไทย ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐส่วน 
รำษฎรเป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

๓. เจตนำ หรือจงใจ คือผู้กระท ำได้กระท ำโดยเจตนำหรือจงใจที่จะดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่หรือ                
ข่มเหง รำษฎรผู้กระท ำโดยตรง ถ้ำหำกกำรกระท ำนั้นเป็นไปโดยพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่ได้มีเจตนำหรือจงใจ
ที่จะกระท ำต่อผู้นั้นโดยตรงก็ไม่เป็นควำมผิดตำมข้อ ๑๕ วรรคสองนี้ ทั้งนี้ ต้องพิจำรณำจำกพฤติกำรณ์แห่ง             
กำรกระท ำนั้นเป็นเรื่องๆไป 

4. กำรดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงรำษฎรนั้น มีผลเสียกระทบถึงภำพพจน์ส่วนรวมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของทำงรำชกำร คือ ท ำให้รำษฎรเกิดควำมรู้สึกรังเกียจหรือชิงชังบรรดำ 
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นทั้งหลำย หรือรังเกียจ ชิงชัง รัฐบำลหรือทำงรำชกำรเป็นส่วนรวม จึงจะเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำหำกกำรกระท ำนั้นไม่มีผลเสียกระทบถึงภำพพจน์ส่วนรวมของข้ำรำชกำรพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น หรือของทำงรำชกำรก็ไม่เป็นควำมผิดร้ำยแรงตำมข้อ ๑4 วรรคสองนี้ 



กำรที่จะถือว่ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อ ๑4 วรรคสองนี้จะต้อง 
กระท ำกำรเข้ำองค์ประกอบทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่ำวมำแล้ว 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด  
"ไม่ต้อนรับไม่ให้ความสะดวกไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ติดต่อราชการ" 
1. เจ้ำหน้ำที่ที่ดิน 4 เป็นเจ้ำหน้ำที่ค้นเรื่องขอโอนมรดกที่ดินรำยหนึ่งจนพบแล้วไม่ด ำเนินกำรต่อไป              

ให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้มีกำรร้องเรียนเกิดข้ึน (3/2543) โทษภาคทัณฑ์ 
 ๒. เจ้ำหน้ำที่ที่ดิน 4 ไม่ชี้แนะรำษฎรผู้มำติดต่อรำชกำรให้ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่จะไปด ำเนินกำรใช้ 

สิทธิทำงศำลในกำรฟ้องคดีแต่งตั้งผู้จัดกำรมรดก เป็นเหตุให้รำษฎรไม่เข้ำใจ และร้องเรียน ( 8/2541)                 
โทษภาคทัณฑ ์

 3. นักวิชำกำรที่ดิน 5 ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรแจกโฉนดที่ดิน และ น.ส. 3 ก. และ 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์สลับกัน มักจะพูดจำเสียงดังท ำให้บำงครั้งรำษฎรที่มำติดต่อรำชกำรเกิดควำม 
ตกใจ และมิได้ชี้แจงหรืออธิบำยรำยละเอียดให้รำษฎรเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ (8/2541) โทษภาคทัณฑ์ 

 
แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด 
"ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ" 
 1. เจ้ำหน้ำที่ท่ีดิน 4 กล่ำวถ้อยค ำต่อผู้มำติดต่อรำชกำรว่ำ "เฒ่ำบ้ำนนอกไม่รู้ประสีประสำ มำร่ ำรี้ร่ ำไร 

ไม่รู้เรื่องรู้รำวเดี๋ยวจะจับเข้ำคุก เข้ำตำรำง ซึ่งได้ท ำมำหลำยคนแล้ว ไม่ท ำให้" ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรประชำชนต่ ำ
กว่ำมำตรฐำนของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีขำดควำมส ำนึก อดทน อดกลั้น ขำดสติ(8/2543) โทษตัดเงินเดือน 
5% เป็นเวลา 2 เดือน  

๒. นักวิชำกำรที่ดิน 5 เป็นผู้สอบสวนกำรจดทะเบียนขึ้นเงินจ ำนอง ครั้งที่ 1 ระหว่ำงผู้จ ำนอง กับผู้รับ 
จ ำนอง ได้ใช้อำรมณ์ มีสีหน้ำไม่พอใจ และแสดงวำจำไม่สุภำพโดยพูดว่ำ "ก่อนเที่ยงเรียกแล้วไปไหนท ำไมไม่มำ 
เดี๋ยวให้ไปท ำใหม่เสียเลย" เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้ตรวจสอบหลักฐำนและได้ขอบัตรประจ ำตัวประชำชนของ สำมี
ผู้รับจ ำนอง เมื่อผู้รับจ ำนองขอให้ตรวจสอบจำกหลักฐำนที่ได้เคยยื่นไว้ครั้งที่แล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ยังคงใช้  อำรมณ์ 
แสดงสีหน้ำไม่พอใจเช่นเดิม โดยใช้วำจำไม่สุภำพว่ำ "เรื่องใหม่ ต้องแสดงหลักฐำนใหม่ของเก่ำผิดใช้  ไม่ได้" จน
ผู้รับจ ำนองได้น ำหลักฐำนมำแสดงใหม่ จึงยินยอมด ำเนินกำรให้ (9/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 
เดือน 

ข้อ ๑5 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระท ำกำร หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำ 
ให้เสียควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 

 องค์ประกอบตำมข้อนี้ มี ๒ ประกำร คือ  
๑. กระท ำกำร หรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำผลประโยชน์  
๒. อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน อำจ

พิจำรณำได้ ดังนี้ 
 
 



1. กระท ำกำร หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรห ำผลประโยชน์กำรหำผลประโยชน์นั้นไม่ว่ำจะเป็นกำร 
กระท ำของตัวพนักงำนส่วนท้องถิ่นเอง หรือเป็นกำรที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นยอมให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำร                         
หำผลประโยชน์ และไม่จ ำเป็นที่จะตอ้งเป็นเรื่องเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนส่วนท้องถิ่นนั้นโดยตรง 

 ๒. อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน แยกออก
ได้ ๒ กรณี คือ 

 ๒.๑ อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม คือ พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้นั้นอำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของตนโดย
ไม่เที่ยงธรรม โดยล ำเอียงเข้ำข้ำงตนเอง หรือเข้ำข้ำงคนที่ตนยอมให้หำประโยชน์ หรือมีทำงที่จะปฏิบัติต่อกรณี
ของผู้อื่นโดยไม่เท่ำเทียมกับที่ปฏิบัติต่อกรณีของตนหรือของผู้ที่ตนยอมให้หำประโยชน์ได้ ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีกรณี
ที่ท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมเกิดข้ึนเพียงมีทำงท่ีอำจเกิดกรณีที่ท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมได้ก็ต้องห้ำมตำมข้อนี้แล้ว
กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำอย่ำงใดเป็นกำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจำรณำโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งหน้ำที่ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นด ำรง
อยู่ว่ำจะมีทำงที่อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมดังกล่ำวได้หรือไม่ หำกมีทำงที่อำจ ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมได้ก็
ต้องห้ำมตำมข้อนี้ 

กรณีกระท ำกำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมนี้หำกกระท ำโดยไม่ได้อำศัยอ ำนำจ 
หน้ำที่รำชกำรของตนก็ผิดตำมข้อ ๑5 นี้เพียงข้อเดียว ซึ่งเป็นวินัยไม่ร้ำยแรง แต่ถ้ำกระท ำโดยอำศัยอ ำนำจ 
หน้ำที่รำชกำรของตน ก็เป็นควำมผิดตำมข้อ ๓ อีกด้วย ซึ่งอำจเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงก็ได้ 
แล้วแต่กรณี 

๒.๒ อำจท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 
 "เกียรติศักดิ์" หมำยถึง ฐำนะซึ่งได้รับกำรสรรเสริญ 
กำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำอย่ำงใดเป็นกำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ 

ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหรือไม่นั้น จะต้องพิจำรณำโดยค ำนึงถึงต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ นั้น
ด ำรงอยู่ว่ำ อยู่ในฐำนะที่ควรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญหรือเป็นที่นับถือของประชำชนเพียงใด พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ผู้ด ำรงต ำแหน่งสูงๆ ที่เรียกกันว่ำชั้นผู้ใหญ่ย่อมอยู่ในฐำนะเป็นที่ได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่นับ
ถือของประชำชนมำกกว่ำชั้นผู้น้อย จึงต้องรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่มำกกว่ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นชั้น
ผู้น้อย ต ำแหน่งที่ต้องท ำตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธำในวงสังคม หรือเป็นที่เลื่อมใสศรัทธำของประชำชนทั่วไป เช่น
ต ำแหน่งพนักงำนครู หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นระดับสูง เป็นต้น มีลักษณะเป็นต ำแหน่งที่ควรรักษำเกียรติศักดิ์
เป็นพิเศษ นอกจำกนี้ต้องค ำนึงถึงควำมรู้สึกของประชำชนหรือสังคมหรือทำงรำชกำรว่ำมีควำมรังเกียจเหยียด
หยำมดูถูกดูแคลนต่อผู้กระท ำกำรนั้นๆ เพียงใดหรือไม่ด้วยถ้ำประชำชนหรือสังคม หรือทำงรำชกำรมีควำมรู้สึก
ดังกล่ำว ก็เป็นควำมผิดตำมข้อนี้ แต่ถ้ำไม่มีควำมรู้สึกเช่นกล่ำวมำนี้ก็ไม่เป็นควำมผิดตำมข้อนี้ 

ข้อสังเกต  
๑. ถ้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่เข้ำข้อ 2 
๒. ถ้ำเป็นเรื่องไม่เก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่เข้ำข้อ ๑5  
๓. ถ้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมประพฤติเข้ำมำตรำ ๑8 
แนวทางการลงโทษ 
ลักษณะความผิด  
"กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เสียความ เที่ยงธรรม" 
 
 



๑. ช่ำงโยธำ 3 มีส่วนร่วมรู้เห็นกับภรรยำของตน จดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดและเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้
ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วยโดยใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ซึ่งเป็นเลขที่เดียวกับสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรนั้น 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยตำมมำตรำ 95 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2535 
(6/2540) โทษภาคทัณฑ์ 

 ๒. เจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกำร 4 ยอมรับเงินจำกผู้รับเหมำหรือผู้แทน ส่วนรำชกำรที่มำติดต่อขอเบิกเงิน 
จำกส ำนักงำนซึ่งน ำมำมอบให้โดยเสน่หำเป็นครั้งครำวและน ำเงินที่ได้รับดังกล่ำวไปรับประทำนอำหำรร่วมกับ 
เพ่ือนร่วมงำน (11/2541) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน 

ข้อ ๑6 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มี 
ลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันนั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ควำมเป็นมำของข้อนี้ ได้น ำมำบัญญัติไว้เมื่อครั้งใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                
พ.ศ. 2518 ซึ่งคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้มีควำมเห็นเกี่ยวกับค ำสั่งคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดินว่ำค ำสั่งนี้มี 
ลักษณะเป็นกฎหมำย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเมือง พ.ศ.2518 
จึงมีผลเป็นกฎหมำย  

สรุปได้ว่ำค ำสั่งหัวหน้ำคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดินดังกล่ำว มีผลเป็นกฎหมำยแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ  
79 นี้ โดยเพ่ิมเติมว่ำห้ำมด ำรงต ำแหน่งที่มีหน้ำที่อ่ืนในบริษัทห้ำงร้ำนเอกชน คือ ท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจได้ว่ำ 
เป็นกำรยอมให้บริษัทห้ำงร้ำนของเอกซนเหล่ำนั้น อำศัยชื่อของตนเพ่ือแสวงหำประโยชน์โดยทำงตรงหรือ 
ทำงอ้อมด้วย ทั้งนี้ ต ำแหน่งที่มีหน้ำที่อ่ืนนี้ไม่จ ำเป็นต้องเป็นต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้จัดกำร แม้จะเป็น 
เพียงกรรมกำรธรรมดำ หำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้นท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจได้ว่ำเป็นกำรยอมให้บริษัท 
ห้ำงร้ำนเอกชนเหล่ำนั้นอำศัยชื่อของตนเพ่ือแสวงหำประโยชน์โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมก็ต้องห้ำมด้วยและ  
ข้ำรำชกำรผู้ใดกระท ำผิดวินัยตำมข้อห้ำมนี้ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

กำรหำประกันชีวิตไม่มีควำมผูกพันในฐำนะลูกจ้ำงกับบริษัท นอกจำกนั้นใช้เวลำวันหยุดรำชกำรหรือ 
นอกเวลำรำชกำรอันเป็นเวลำว่ำงหำประกัน กำรยอมให้บริษัทห้ำงร้ำนอำศัยซื่อของตนแสวงหำประโยชน์ จะต้อง
ดูเป็นเรื่องๆ ไป กำรเป็นผู้ถือหุ้นของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ต้องห้ำมตำมข้อนี้  

ข้อสังเกต  
กรณีพนักงำนส่วนท้องถิ่น ใช้เวลำนอกเหนือจำกเวลำรำชกำรไปท ำงำนพิเศษเป็นพนักงำนในห้ำง 

หุ้นส่วนหรือบริษัทเช่น เป็นพนักงำนบัญชีในเวลำกลำงคืนหรือในวันหยุดโดยไม่ท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจว่ำเป็น 
กำรยอมให้บริษัทห้ำงร้ำนของเอกชนอำศัยชื่อของตนแสวงหำประโยชน์ ไม่เป็นกำรกระท ำผิดวินัยตำมข้อ ๑๗ 
และตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดินดังกล่ำว แต่ถ้ำหำกเป็นกำรใช้เวลำรำชกำรไปท ำงำนก็เป็น
ควำมผิดฐำนไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร หรือถ้ำกำรเป็นพนักงำนในห้ำงหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่ำวเป็นกำรหำ
ผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนก็มี
ควำมผิดตำมกรณีนั้น ๆ ทั้งนี้ จะต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป 

ส่วนกรณีที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นต ำแหน่งผู้จัดกำรในกิจกำรอ่ืนอันมิใช่หัวหน้ำส่วนหรือบริษัท เช่น               
เป็นผู้จัดกำรมูลนิธิ กรณีไม่เป็นกำรต้องห้ำมตำมข้อ ๑6 นี้ และค ำสั่งหัวหน้ำคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน 
ดังกล่ำว เพรำะข้อห้ำมดังกล่ำวห้ำมเพียงมิให้เป็นผู้จัดกำรในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่ำนั้น กำรเป็นผู้จัดกำร
มูลนิธิจึงอยู่นอกข้อห้ำมดังกล่ำว แต่กำรเป็นผู้จัดกำรกิจกำรอ่ืนที่มิใช่ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทก็อำจผิดวินัยในฐำน
อ่ืนได้เช่นเดียวกับพนักงำนส่วนท้องถิ่นไปเป็นพนักงำนในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่ำวข้ำงต้น 



แนวทางการลงโทษ 
 ลักษณะความผิด  
"เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารง ต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน" 
๑. วิศวกรโยธำ 5 ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจ ำกัด และได้ถูกพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ฟ้องฐำน

ควำมผิดไม่จัดส่งงบดลุประจ ำปีไปยังนำยทะเบียนภำยในก ำหนด และศำลแขวงพิพำกษำว่ำจ ำเลยมีควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดและบริษัทจ ำกัด ให้ปรับ 2,000 บำท 
ภำยหลังเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทดังกล่ำว (7/2545) โทษภาคทัณฑ์  

๒. รองปลัดกระทรวง ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ำกัด จ ำนวน 2 แห่งโดยเป็นกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลง 
ลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ทั้งได้มีกำรลงนำมยื่นค ำขอจดทะเบียนบริษัทฯ ต่อกรมทะเบียนกำรค้ำหลำยครั้งหลำย
รำยกำร และเป็นตัวแทนบริษัท ท ำนิติกรรมในกำรซื้อท่ีดินกับอีกบริษัท (10/2545) โทษภาคทัณฑ์ 

ข้อ ๑7 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและในกำร  
ปฏิบัติกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชำชน กับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรว่ำด้วยมำรยำททำง  
กำรเมืองของข้ำรำชกำรโดยอนุโลม 

มำตรฐำนทั่วไปข้อนี้ก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ๒ ประกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
และในกำรปฏิบัติกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชำชน คือ  

๑. ให้วำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมือง  
๒. ต้องปฏิบัติตำมระเบียบทำงรำชกำรว่ำด้วยมำรยำททำงกำรเมือง เกี่ยวกับกำรวำงตัวเป็นกลำงในทำง

กำรเมือง มีมติคณะรัฐมนตรีตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำนุกำร คณะรัฐมนตรีที่ สร. 0203/ว 5 ลงวันที่ ๒o 
มกรำคม ๒๕๑๙ เรื่องกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่ง เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงมหำดไทย
และอนุมัติให้ด ำเนินกำรและถือปฏิบัติตำมที่ กระทรวงมหำดไทยเสนอ โดยมีหลักปฏิบัติในข้อ ๓ ว่ำ                           
" ให้ข้ำรำชกำรทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้วำงตัวเป็นกลำง ไม่ให้ฝักใฝ่ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองหนึ่งพรรค
กำรเมืองใดเป็นอันขำด " 

ระเบียบส ำนักคณะรัฐมนตรีว่ำด้วยมำรยำททำงกำรเมืองของข้ำรำชกำรพลเรือน ลงวันที่ ๑๖ มีนำคม 
๒๔๙๙ ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ ว่ำ "ข้ำรำชกำรพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบ 
ด้วยกฎหมำย และจะไปประชุมอันเป็นกำรประชุมของพรรคกำรเมืองนั้นเป็นกำรส่วนตัวก็ได้แต่ในทำงที่เกี่ยวกับ
ประชำชนและในหน้ำที่รำชกำรต้องกระท ำตนเป็นกลำงปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลโดยไม่ค ำนึงถึงพรรค
กำรเมืองและไม่กระท ำกำรให้เป็นกำรฝ่ำฝืนวินัยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนกับต้องไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

๑. ไม่ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองใดๆ เว้นแต่ผู้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรประเภท ๒ หรือ
ข้ำรำชกำรกำรเมือง  

๒. ไม่ใช้สถำนที่รำชกำรในกิจกำรทำงกำรเมือง 
๓. ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระท ำของรัฐบำลให้ปรำกฏแก่ประชำชน  
๔. ไม่แต่งเครื่องแบบรำชกำรไปร่วมประชุมพรรคกำรเมืองหรือไปร่วมประชุมในที่สำธำรณสถำนใดๆ    

อันเป็นที่ประชุมที่มีลักษณะทำงกำรเมือง  
๕. ไม่ประดับเครื่องหมำยของพรรคกำรเมืองในเวลำสวมเครื่องแบบรำชกำรหรือในเวลำรำชกำรหรือ

สถำนที่รำชกำร 
๖. ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคกำรเมืองเข้ำไปในสถำนที่รำชกำร  



๗. ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำหรือประชำชนเป็นสมำชิกในพรรคกำรเมืองใดและไม่กระท ำกำร
ในทำงให้คุณให้โทษ เพรำะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำหรือประชำชนนิยมหรือเป็นสมำชิก ในพรรคกำรเมืองใดที่
ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมำย  

๘. ไม่ท ำกำรขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคกำรเมือง 
๙. ไม่โฆษณำหำเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรคกำรเมือง หรือแสดงกำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดๆ ให้เป็น

กำรเปิดเผยในที่ประชุมพรรคกำรเมือง และในที่ที่ปรำกฏแก่ประชำชนหรือ เขียนจดหมำยหรือบทควำมไปลง
หนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจ ำหน่ำย จ่ำยแจกไปยังประชำชนอันมีข้อควำมที่เป็นลักษณะของ
กำรเมือง  

๑๐.ไม่ปฏิบัติหน้ำที่แทรกแซงในทำงกำรเมืองเป็นเครื่องมือเพ่ือกระท ำกิจกำรต่ำงๆ อำทิ เช่น วิ่งเต้น
ติดต่อกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือพรรคกำรเมืองเพ่ือให้น ำร่ำงพระรำชบัญญัติ หรือญัตติเสนอสภำฯ หรือ 
ตั้งกระทู้ถำมรัฐบำล  

๑๑.ในระยะเวลำที่มีกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยำย
ที่จะเป็นกำรช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในทำงกลับกันไม่กีดกัน ต ำหนิติเตียน ทับถมหรือ
ให้ร้ำย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ส ำหรับข้ำรำชกำรประจ ำหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับพรรคกำรเมืองในลักษณะที่ 
ปรึกษำ อำจท ำให้เสียควำมเป็นกลำงในทำงกำรเมือง ไม่ต้องด้วยเจตนำรมณ์ของกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ 
ข้ำรำชกำร พลเรือน ที่น ำมำเป็นแม่แบบในกำรร่ำงมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยซึ่งยึดระบบคุณธรรมเป็นหลักกำร 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด "ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ"  

๑. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข 6 ได้เข้ำร่วมชุมนุมประท้วงหน้ำสหกรณ์กำรเกษตรกับกลุ่ม 
ประชำชนที่ร่วมชุมนุมดังกล่ำวซึ่งได้ถือป้ำยผ้ำที่มีข้อควำมพำดพิงถึงพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ง และ  
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ข้อควำมดังกล่ำวน่ำจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดและควำมรู้ สึกในแง่ลบแก่พรรค 
กำรเมือง และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวและได้ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรไปเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงด้วย  
(2/2545) โทษภาคทัณฑ์ 

ข้อ ๑8 พนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องรักษำชื่อเสียงของตนและรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่ รำชกำร
ของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท ำกำรใด ๆ อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว กำรกระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษ
จ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 ข้อ 18/๑ พนักงำนส่วนต ำบลต้องไม่ระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศโดยระท ำ
ประกำรใดประกำรหนึ่งดังต่อไปต่อข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
ไม่ว่ำจะเกิดในหรือนอกสถำนที่รำชกำร โดยผู้ถูกกระท ำมิได้ยินยอมต่อกำรระท ำนั้น หรือท ำให้ผู้ถูกระท ำ
เดือดร้อนร ำคำญ 



(๑) กระท ำกำรด้วยกำรสัมผัสร่ำงกำยที่มีลักษณะส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรจูบ กำรโอบกอด กำรจับ  
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

(๒) กระท ำกำรด้วยวำจำที่ส่อไปทำงเพศ เช่น วิพำกษ์วิจำรณ์ร่ำงกำย พูดหยอกล้อ พูดหยำบคำย             
เป็นต้น  

(๓) กระท ำกำรด้วยอำกัปกริยำที่ส่อไปทำงเพศ เช่น กำรใช้สำยตำลวนลำม กำรท ำสัญญำณหรือ 
สัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น  

(๔) กำรแสดงหรือสื่อสำรด้วยวิธีกำรใดๆ ที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น แสดงรูปลำมกอนำจำร ส่งจดหมำย  
ข้อควำม หรือกำรสื่อสำรรูปแบบอื่น เป็นต้น  

(๕) กำรแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส่อไปในทำงเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนน่ำร ำคำญ 
กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศตำมวรรคหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่  รำชกำรอย่ำง ร้ำยแรงเป็นควำมผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรง 

องค์ประกอบในกำรพิจำรณำเรื่องกำรประพฤติชั่ว มี ๓ ประกำร คือ  
๑. เกียรติศักดิ์ของข้ำรำชกำร 
๒. ควำมรู้สึกของสังคม  
๓. เจตนำที่กระท ำ  
องค์ประกอบทั้ง ๓ ประกำร สำมำรถแยกอธิบำยได้ ดังนี้ 
 1. เกียรติศักดิ์ของขำ้รำชกำร พิจำรณำจำกต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของผู้กระท ำประกอบกับพฤติกำรณ์

ในกำรกระท ำของพนักงำนส่วนท้องถิ่นนั้น โดยพิจำรณำว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำที่ผิดแบบธรรม
เนียมของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นท่ีดี อันบุคคลที่อยู่ในฐำนะและต ำแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติ
เพียงใดหรือไม่ กำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำอย่ำงใดจะท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นเพียงใดหรือไม่นั้น ได้กล่ำวมำแล้วในข้อ ๑๖ ข้ำงต้น 3 

 2. ควำมรู้สึกของสังคม พิจำรณำโดยวิเครำะห์จำกควำมรู้สึกของประชำชนทั่วไปหรือของทำงรำชกำร 
ว่ำมีควำมรังเกียจต่อกำรกระท ำนั้นๆ โดยรู้สึกว่ำเป็นกำรประพฤติชั่วเพียงใดหรือไม ่ 

 ๓. เจตน ำที่กระท ำ พิจำรณำจำกกำรกระท ำ โดยผู้กระท ำรู้ส ำนึกในกำรกระท ำและประสงค์ต่อผล            
หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกระท ำนั้นหรือไม่ หำกไม่มีเจตนำก็ไม่เป็นกำรประพฤติชั่ว เช่น ขับรถชนคนโดย 
ประมำทไม่เป็นกำรประพฤติชั่วเพรำะกระท ำไปโดยไม่มีเจตนำมุ่งร้ำยต่อส่วนตัว และกำรที่นำยต ำรวจกล่ำว 
ปรำศรัยโจมตีหัวหน้ำพรรคกำรเมืองผู้หนึ่งในระหว่ำงมีกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตำมข้อ ๑๕ 
นำยต ำรวจผู้นั้นไม่ได้กระท ำด้วยเจตนำมุ่งร้ำยต่อส่วนตัว เพรำะเนื้อหำสำระที่ปรำศรัยทั้งหมดแสดงว่ำเป็นกำร
กระท ำด้วยเจตนำดีต่อส่วนรวม กำรกระท ำของนำยต ำรวจนั้นจึงไม่เป็นกำรประพฤติชั่ว 

แนวทางการลงโทษ  
ลักษณะความผิด "กระท าอนาจาร" 
 ๑. พนักงำนคุมประพฤติ 4 ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งผู้ร่วมงำนหญิงที่อีกจังหวัด ในระหว่ำงเดินทำง 

เวลำประมำณสี่ทุ่ม เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้เลี้ยวรถกลับไม่ยอมเดินทำงต่อผู้ร่วมงำนหญิงจึงดึงกุญแจรถยนต์ออกและ 
เปิดประตูกระโดดออกจำกรถจนได้รับบำดเจ็บเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้เข้ำมำจับข้อมือทั้งสองข้ำงของผู้ร่วมงำนหญิงไว้  
พร้อมกับกดให้นอนลงบนพ้ืน จำกนั้นได้ใช้ปำกจูบบริเวณต้นคอของหญิงผู้ร่วมงำน 1 ครั้ง ผู้ร่วมงำนหญิงได้ร้อง
ให้คนช่วยและได้ใช้ปำกกัดมือของเจ้ำหน้ำที่ที่ใช้ปิดปำกและจมูกของตน จนสำมำรถหลบหนีออกจำกที่เกิดเหตุ
ได้ (8/2541) โทษปลดออก  



๒. เจ้ำหน้ำที่รังสีกำรแพทย์ 4 ท ำกำรตรวจอุลตร้ำซำวด์ให้แก่ผู้ป่วยหญิงเกินกว่ำที่จะต้องกระท ำใน          
กำรตรวจตำมค ำสั่งแพทย์ โดยรู้อยู่แล้วว่ำกำรตรวจที่ถูกต้องท ำอย่ำงไร แต่กลับอำศัยโอกำสจำกกำรที่ตนเอง            
มีหน้ำที่ท ำกำรตรวจอลุตร้ำซำวด์ให้แก่ผู้ป่วยโดยกระท ำกำรล่วงเกินและอนำจำรผู้ป่วยด้วยกำรจับอวัยวะเพศของ
ผู้ป่วยดันขึ้น ในขณะที่ให้ยืนและไม่มีสิ่งปกปิด อีกทั้งได้ใช้นิ้วสอดใส่ไปในอวัยวะเพศของผู้ ป่วยโดยอ้ำงว่ำ                
กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจอุลตร้ำซำวด์ ท ำให้ผู้ป่วยซึ่งไม่ทรำบต้องยินยอมให้กระท ำดังกล่ำว 
(7/2544) โทษปลดออก 

ลักษณะความผิด "หลอกลวง" 
 ๑. นักวิชำกำรศึกษำ 6 ได้เรียกและรับเงินจำกผู้ปกครองนักเรียนรำยหนึ่ง จ ำนวน 100,000 บำท 

โดยอ้ำงว่ำสำมำรถฝำกเด็กเข้ำเรียนชั้น ม. 4 ของโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่งข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำไม่ได้ฝำกเด็กต่อ 
ทำงโรงเรียนแต่อย่ำงใด (11/2542) โทษไล่ออก 

 ๒. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4 ได้หลอกลวงรำษฎร จ ำนวน 6 รำย ว่ำจะหำคนเข้ำท ำงำนรับรำชกำรโดย 
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรวิ่งเต้นและค่ำตอนแทน ซึ่งรำษฎรทั้ง 6 รำยหลงเชื่อ ได้จ่ำยเงินรำยละ 50,000 บำท 
จ ำนวน 1 รำย และรำยละ 60,000 บำท จ ำนวน 5 รำย (8/2541) โทษไล่ออก 

 3. พยำบำลเทคนิค 5 ได้เรียกรับเงินจำกรำษฎร 4 รำย รำยละ 10,000 - 30,000 บำท โดยอ้ำง ว่ำ
เพ่ือเป็นค่ำวิ่งเต้นช่วยเหลือฝำกบุตรหลำนของผู้นั้น ให้ได้เข้ำท ำงำนในส่วนรำชกำรและเรียกรับเงินจำก รำษฎร
อีกคนหนึ่ง จ ำนวน 2,740 บำท โดยอ้ำงว่ำมีโครงกำรนมเลี้ยงเด็กจำกบริษัท โดยสมำชิกต้องจ่ำยเงิน  จ ำนวน
หนึ่ง แล้วบริษัทฯ จะส่งนมเลี้ยงเด็กมำให้เป็นงวด ๆ เป็นเวลำ 3 ปี ซึ่งกำรกล่ำวอ้ำงดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง 
(9/2544) โทษไล่ออก 

ลักษณะความผิด "ลักทรัพย์"  
๑. เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 5 ศำลพิพำกษำลงโทษจ ำคุก 3 เดือน และปรับ 2,000 บำท โทษจ ำคุก 

ให้รอไว้มีก ำหนด 2 ปี ในควำมผิดฐำนลักทรัพย์(ปำกกำ 7 ด้ำม รวมรำคำ 213 บำท) (8/254) โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน  

๒. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง 4 ได้ท ำกำรลักทรัพย์ของผู้อ่ืนรวมเป็นมูลค่ำทรัพย์สินทั้งสิ้น จ ำนวน 640 บำท 
และศำลได้พิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุก 6 เดือน และปรับ 2,000 บำท แต่โทษจ ำคุกให้รอไว้มีก ำหนด 2 ปี 
(5/2544) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน 

ลักษณะความผิด "ยักยอกทรัพย์ 
 ๑. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 3 ต้องหำคดียักยอกทรัพย์ และศำลฝำกขัง เนื่องจำกเจ้ำของหลักทรัพย์ที่ค้ ำ 

ประกันขอถอนค้ ำประกัน (8/2543) โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  

ลักษณะความผิด “ไม่ช าระหนี้”  
 ๑. นักวิชำกำรสรรพำกร 6 ได้กู้เงินจำกนำงสำวเมตตำ ผู้ประกอบกำรอยู่ในท้องที่ เป็นเงินจ ำนวน 

100,000 บำท ดอกเบี้ยอีก 6,000 บำท รวมเป็นเงิน 106,000 บำท เมื่อครบก ำหนดแล้วไม่ยอมชดใช้เงิน 
ที่กู้มำ เมื่อถูกร้องเรียน ปรำกฏว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้ใช้เงินกู้เพียง 70,000 บำท (7/2540) โทษภาคทัณฑ ์

 ๒. เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 5 ได้กู้ยืมเงินรำษฎร 2 รำย โดยฉ้อฉลไม่ได้ท ำหลักฐำนกำรกู้ยืมเป็น 
หนังสือไว้ รวมเป็นเงิน 86,000 บำท เมื่อครบก ำหนดกลับไม่ยอมช ำระ เมื่อรำษฎรร้องเรียนขอควำมเป็น ธรรม
กับผู้บังคับบัญชำโดยสุจริต กลับแกล้งแจ้งควำมด ำเนินคดีกับรำษฎรผู้ร้องเรียน ทั้งเมื่อได้ข่ำวว่ำครู โรงเรียน



ชุมชนได้วิพำกษ์วิจำรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงกับตัดไฟฟ้ำบ้ำนพักครูที่ต่อจำกที่ท ำงำน (11/2545) โทษลดขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น 

 ๓. เจ้ำพนักงำนปกครอง 7 ซื้อไม้จำกร้ำนค้ำไม้เป็นเงิน 84,183 บำท แล้วช ำระเงินเพียงสองครั้ง เป็น
เงิน 40,000 บำท ส่วนที่เหลือไม่ยอมช ำระ ท ำให้เจ้ำของร้ำนค้ำไม้มีหนังสือร้องเรียน จังหวัดจึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้น และเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้ยอมรับว่ำได้ค้ำงช ำระค่ำไม้ที่ซื้อจริง ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้น ำเงิน
ที่ค้ำงช ำระ จ ำนวน 44,183 บำท ไปช ำระให้แก่เจ้ำของร้ำนค้ำไม้แล้ว (11/2544) โทษลดขั้นเงิน เดือน 1 
ขั้น 

ลักษณะความผิด "ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว" 
 ๑. นำยช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร 6 ส ำนักงำนจังหวัดน่ำนส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย มีภรรยำโดยชอบ 

ด้วยกฎหมำยอยู่แล้ว และมีบุตรด้วยกัน 1 คน แต่ได้อยู่กินกับหญิงอ่ืนโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสจนมีบุตรสำว 
วัยสำมขวบด้วยกัน 1 คน (12/2543) โทษภาคทัณฑ์  

๒. เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 5 ไปมีควำมสัมพันธ์ฉันชู้สำวกับหญิงอ่ืน ในขณะที่ตนมีภรรยำโดยถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย และไม่รับผิดชอบตัวครอบครัว อันเป็นเหตุให้ครอบครัวเดือนร้อน (3/2545) โทษตัดเงินเดือน 
5% เป็นเวลา 2 เดือน  

๓. นำยช่ำงโยธำ 6 ส ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบทได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงอ่ืน ขณะที่ได้จดทะเบียน 
สมรสกับภรรยำอยู่แล้ว และไม่สนใจเอำใจใส่ ไม่ส่งเสียเงินเพ่ือเป็นค่ำเลี้ยงดูและค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวถึงแม้  
ต่อมำภำยหลังเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้จดทะเบียนหย่ำกับหญิงคนดังกล่ำว และยินยอมท ำตำมข้อเรียกร้องของภรรยำ 
ตำมกฎหมำย คือ ส่งเงินเป็นค่ำเลี้ยงดูและค่ำใช้จ่ำยให้แก่ครอบครัวเป็นรำยเดือนเป็นจ ำนวนครึ่งหนึ่งของ 
เงินเดือนประจ ำก็ตำม (9/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

ลักษณะความผิด "ปลอมเอกสาร" 
 ๑. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 4 ได้แอบอ้ำงใช้สิทธิกำรกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของเจ้ำหน้ำที่อ่ืน โดยได้ปลอม ค ำขอกู้เงิน
เพ่ือเหตุฉุกเฉินทั้งฉบับ จ ำนวน 5 รำย รวมเป็นเงิน 26,800 บำท และรับเงินดังกล่ำวไปจำก สหกรณ์ออม
ทรัพย์ โดยอ้ำงว่ำเป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้กู้ และเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งหนังสือรำยงำนกำรหัก  เก็บเงิน
สมำชิกก็ได้อำศัยโอกำสในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรขีดฆ่ำและแก้ไขจ ำนวนเงินในรำยงำน และจะโอนเงินเข้ำ
ธนำคำรในบัญชีชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หรือคืนเงินให้เจ้ำหน้ำที่ที่ตนอ้ำงสิทธิ ซึ่งได้ช ำระเงินครบถ้วน และ
ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ถูกแอบอ้ำงใช้สิทธิคนใดติดใจเอำควำม (1/2542) โทษปลดออก  
๒. เจ้ำหน้ำที่บริหำรที่ดิน 5 ร่วมกับบุคคลภำยนอกท ำกำรปลอมแปลงสัญญำขำยฝำก และโฉนดที่ดิน จ ำนวน 3 
ฉบับ แล้วน ำไปหลอกลวงขำยฝำกแก่รำษฎร โดยแสดงตนให้รำษฎรผู้ถูกหลอกลวงเข้ำใจว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนที่ดิน
ของส ำนักงำนที่ดิน (6/2541) โทษไล่ออก 

ลักษณะความผิด "ปลอมลายมือชื่อ"  
๑. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข 6 ได้ยืมเงิน จำกส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท เพ่ือจัดอบรมเยำวชนที่
ติดยำเสพติด เมื่อได้รับเงินยืมแล้วไม่ได้น ำเข้ำบัญชีเงินสวัสดิกำรของส ำนักงำน ก็เพ่ือควำมสะดวก และคล่องตัว
ในกำรบริหำรจัดกำรอบรมดังกล่ำว เมื่อเสร็จกำรอบรมแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้รวบรวมหลักฐำนต่ำงๆ เพ่ือล้ำงหนี้
เงินยืม โดยได้ปลอมลำยมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกำรอบรมในเอกสำรและไม่เสนอผ่ำน  ผู้บังคับบัญชำแต่ต่อมำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ได้แก้ไขเอกสำรต่ำง ๆ ให้ถูกต้อง และตัดรำยกำรที่เบิกไม่ได้ออกไป เมื่อมี เงินเหลือได้น ำส่งคืนเป็น
เงินสดพร้อมกับเอกสำรที่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแล้ว (12/2545) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน  



๒. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข 6 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเขียนลำยมือเจ้ำหน้ำที่ พัสดุลงใน
บันทึกข้อควำมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง และบันทึกขออนุมัติจ่ำยเงินบ ำรุง เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง รวมจ ำนวน 
23 ครั้ง โดยมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจริงตำมที่ขออนุมัติ (12/2545) โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

 ลักษณะความผิด  
"ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง" ประพฤติตนไม่สมควร  
๑. นักวิชำกำรศึกษำ 5 โดยแอบอ้ำงชื่อพระภิกษุ จ ำนวน 5 รูป ท ำหนังสือร้องเรียนศึกษำธิกำรอ ำเภอ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชำต่อนำยกรัฐมนตรีว่ำ ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่หลำยประกำร (15/2540)    
โทษภาคทัณฑ ์
 ๒.เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 3(หญิง) มีควำมสัมพันธ์รักใคร่กับชำยคนหนึ่งโดยให้ควำมสนิทสนมไป 
รับประทำนอำหำร ไปท่องเที่ยวร่วมงำนสังสรรค์ด้วยกัน และพักหลับนอนในที่พักของที่ท ำงำนของฝ่ำยชำย เมื่อ
ทรำบว่ำฝ่ำยชำยมีภรรยำแล้ว จึงได้พยำยำมปลีกตัวออกห่ำง กำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้ครอบครัวฝ่ำยชำย 
เดือดร้อน แต่ไม่ถึงขั้นแตกแยก (12/2540) โทษภาคทัณฑ์ 
3. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนพัฒนำชนบท 7 เป็นข้ำรำชกำรระดับรองหัวหน้ำยืมเงินจำกผู้รับเหมำหลำย รำยใน
จ ำนวนเงินที่สูง โดยผู้รับเหมำเหล่ำนั้นเป็นผู้ซึ่งติดต่อรับจ้ำ งท ำงำนกับส่วนรำชกำรของตนอำจท ำ ให้ 
บุคคลภำยนอกเข้ำใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่เรียกเงินจำกผู้รับเหมำ เพ่ือผลประโยชน์บำงประกำร 
อันเป็นกำรมิชอบแม้ว่ำกำรสอบสวนไม่ปรำกฏว่ำผู้นี้ได้กระท ำกำรโดยมิชอบแต่อย่ำงใด (6/2541) โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน  
๔. เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 5 ได้ยื้อยุดฉุดแขนหญิงสำว ซึ่งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวของสภำต ำบลเพ่ือให้ลงจำก
รถยนต์ ซึ่งจอดที่แยกบำยพำสถนนสำยหนึ่งแต่หญิงสำวผู้นี้ไม่ยอมลงจำกรถยนต์ บังเอิญมีคนผ่ำนมำพบ เห็นท ำ
ให้หญิงสำวโกรธและร้องไห้ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ขับรถยนต์น ำหญิงสำวส่งถึงบ้ำนพัก เป็นเหตุให้ญำติพี่ น้องของหญิง
สำวโกรธ และพำกันไปแจ้งควำมด ำเนินคดีกับเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ที่สถำนีต ำรวจต่อมำญำติพ่ีน้องได้ เข้ำใจเหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึน จึงได้ไปถอนค ำร้องทุกข์และไม่ติดใจเอำควำมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ (10/2540) โทษภาคทัณฑ ์
5. เจ้ำหน้ำที่กำรเกษตร 5 ได้ดื่มสุรำกับผู้รับกำรสงเครำะห์ของสถำนสงเครำะห์ฯ 2 คน เมื่อผู้รับกำร สงเครำะห์
ทั้ง 2 คน มำคุยในห้องพักส่วนตัว ภำยในสถำนสงเครำะห์ฯ เนื่องจำกเป็นวันสำรทจีน และ วันหยุดรำชกำรซ่ึง
ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมปกติรวมทั้งกำรหลบเลี่ยงงำนในควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำเป็นประจ ำแต่ขณะนี้ได้ปรับตัวและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยแล้ว 
(6/2544) โทษภาคทัณฑ์ 
 6. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง 4 ได้รับมอบเอกสำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของตนในครั้งที่ 2 จำก ผู้บังคับบัญชำ
ที่ได้สั่งกำรให้ไปด ำเนินกำรแก้ไขใหม่ในช่องเงินเดือนที่กรอกเงินเดือนไม่ถูกต้อง แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้  นอกจำกแก้ไข
อัตรำเงินเดือนแล้ว ยังได้แก้ไขคะแนนในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของตน ซึ่ง ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นได้
ประเมินให้คะแนนไว้แล้ว โดยแก้ไขจ ำนวน 3 แห่ง คือ ในช่องคะแนนรวมใน ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จำก 9 เป็น 
10 และในข้อ 2.7 จำก 6เป็น 16 (11/2544) โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 

ข้อ 19 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัยป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำ กระท ำผิดวินัย และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด
วินัย 



กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย ให้กระท ำโดยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
กำรฝึกอบรม กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรจูงใจ หรือกำรอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำทัศนคติ 
จิตส ำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปในทำงที่มีวินัย 
  กำรป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย ให้กระท ำโดยกำรเอำใจใส่ สังเกตกำรณ์และขจัด  
เหตุที่อำจก่อให้เกิดกำรกระท ำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด ำเนินกำรป้องกันตำมควรแก่กรณีได้ 

ข้อ 20 พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติทำงวินัยตำมท่ีก ำหนดใน หมวดนี้ ผู้นั้น
เป็นผู้กระท ำที่ผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทำงวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตำมที่ก ำหนดใน หมวด ๒ 

กำรลงโทษแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้กระท ำผิดวินัยในแต่ละระดับนั้น ผู้มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอควำมเห็น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นจะต้องใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำหรือกำรสั่งลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิด  ตำมข้อ 69 
ของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และนอกจำกนี้ จะต้องน ำหลัก
มโนธรรม หลักควำมเป็นธรรม และนโยบำยของทำงรำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย  

จุดมุ่งหมาย " 
มิให้เป็นไปโดยพยำบำท โดยอคติ หรือโดยทุจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีควำมผิด" กำรลง โทษพนักงำน  

ส่วนท้องถิ่นจึงควรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่แท้จริง ซึ่งในทำงหลักวิชำพอจะกล่ำวได้ว่ำจุดมุ่งหมำย
ในกำรลงโทษทำงวินัย มีดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน จุดมุ่งหมำยนี้ปรำกฏจำกข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมข้อต่ำง ๆ ดังนี้  

ข้อ ๑ ก ำหนดว่ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องรักษำวินัยตำมที่ก ำหนดเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

 ข้อ 19 วรรคเจ็ด ก ำหนดว่ำผู้บังคับบัญชำผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อนี้หรือปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังกล่ำวโดยไม่สุจริตให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย 

ตำมข้อก ำหนดที่ยกมำกล่ำวข้ำงต้นนั้นแสดงจุดมุ่งหมำยที่จะให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรลงโทษผู้ท ำ ผิด
วินัยโดยเคร่งครัดเพ่ือรักษำควำมศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมำยหรือเพ่ือเป็นกำร "ปรำบ" ผู้กระท ำผิดและ "ปรำม" ไว้มิให้
ผู้ อ่ืนเอำเยี่ยงอย่ำง ให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคนสังวรณ์ไว้ว่ำ ถ้ำท ำผิดวินัยจะต้องถูกลงโทษ โดยที่มี 
จุดมุ่งหมำยเช่นนี้ เมื่อพนักงำนส่วนท้องถิ่นท ำผิดวินัยจึงต้องลงโทษ เว้นแต่กรณีท ำผิดเล็กน้อยและเป็นควำมผิด
ครั้งแรก ผู้บังคับบัญชำอำจงดโทษให้โดยว่ำกล่ำวตักเตือนหรือให้ท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนได้ 

2. เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น จุดมุ่งหมำยนี้ 
ปรำกฏจำกข้อก ำหนดของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและกำรและกำรด ำเนินกำรทำง วินัย ก ำหนดว่ำกำร
ลงโทษพนักงำนส่วนท้องถิ่น ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิด และมิให้ เป็นไปโดยพยำบำท โดย
อคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีควำมผิดในค ำสั่งลงโทษให้แสดงให้ชัดเจน ว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิด
วินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวน พยำนหลักฐำน และเหตุผลที่สนับสนุนข้อ  กล่ำวหำอย่ำงไรเป็นกำร
กระท ำผิดวินัยกรณีใด ตำมข้อใด  

โดยจุดมุ่งหมำยนี้กำรลงโทษทำงวินัยแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้กระท ำผิดจึงต้องกระท ำโดยฉับพลัน คือ
ลงโทษในเวลำใกล้เคียงกับที่พบกำรกระท ำผิด ลงโทษโดย เป็นธรรม คือ ได้พิจำรณำโดยถ่องแท้ แล้วว่ำท ำผิด
จริง ลงโทษโดยเสมอหน้ำไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และลงโทษในระดับที่เหมำะสมแก่ควำมผิดอันจะท ำให้พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น โดยส่วนรวมมีควำมระมัดระวังในกำรรักษำมำตรฐำนควำมประพฤติและรู้สึกว่ำมีควำมเป็นธรรม             



ในรำชกำรท ำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรที่จะประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในมำตรฐำนที่ดีและท ำงำนให้ดีซึ่งเป็น
ผลสะท้อนถึงสมรรถภำพของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำในหน่วยงำนใด ผู้บังคับบัญชำไม่ลงโทษ
ผู้กระท ำผิดหรือลงโทษไม่ยุติธรรมหรือไม่เหมำะสม ก็จะท ำให้ขวัญของพนักงำนส่วนท้องถิ่นเสีย และท ำให้
พนักงำนส่วนท้องถิ่นโดยส่วนรวมไม่มีก ำลังใจในกำรท ำงำนหรือไม่สนใจที่จะรักษำมำตรฐำนควำมประพฤติ 

3. เพื่อจูงใจให้พนักงานส่วนท้องถิ่นปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  
จุดมุ่งหมำยนี้ ปรำกฏจำกข้อก ำหนดของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยและกำร 

ด ำเนินกำรทำงวินัย ข้อ ๖9 ซึ่งก ำหนดให้กำรลงโทษมิให้เป็นไปโดยพยำบำท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือ 
ลงโทษผู้ที่ไม่มีควำมผิด และให้แสดงให้ชัดว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดในกรณีใด ฉะนั้น กำรลงโทษทำงวินัยแก่ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้กระท ำผิดวินัยผู้ใด ควรที่จะได้ท ำให้ผู้นั้นรู้ เข้ำใจ และยอมรับในควำมผิดที่ตนได้กระท ำ 
นั้น ซึ่งกำรท ำให้เกิดควำมส ำนึกในสิ่งที่ได้กระท ำลงไปว่ำเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของส่วนรวม และของทำง 
รำชกำร และผู้ที่กระท ำผิดจะได้รับผลสนองกำรกระท ำควำมผิดโดยต้องถูกลงโทษนั้น จะเป็นทำงจูงใจให้ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ทั้งนี้ นอกจำกจะแสดงควำมผิดให้ปรำกฏชัด ในค ำสั่งลงโทษแล้ว 
ผู้บังคับบัญชำควรจะได้เรียกพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ถูกลงโทษมำชี้แจงให้รู้ส ำนึกในควำมผิดเข้ำใจว่ำตนกระท ำผิด
ยอมรับในควำมผิดนั้น และหำทำงจูงใจให้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นต่อไปด้วย 

4. เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อทางราชการ ทำงหนึ่งที่จะ
รักษำชื่อเสียงและควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อทำงรำชกำร ก็คือ ท ำให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นมีระเบียบวินัย                 
มีสมรรถภำพในกำรท ำงำนโดยสม่ ำเสมอหำกในหน่วยงำนใดมีพนักงำนส่วนท้องถิ่น บกพร่องในเรื่องระเบียบวินัย 
หรือบกพร่องในกำรปฏิบัติรำชกำร ก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องลงโทษพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่บกพร่องนั้น ๆ 
เพ่ือที่จะรักษำไว้ซึ่งซื่อเสียงของทำงรำชกำร และควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อทำงรำชกำร ทั้งนี้ ถ้ำเป็นกำร
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงซึ่งแสดงว่ำผู้กระท ำผิดเป็นบุคคลที่ไม่สมควรให้อยู่ในรำชกำรก็ต้องลงโทษสถำนหนัก 
คือ ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร หรือแม้จะยังลงโทษสถำนหนักดังกล่ำว  ไม่ได้ถ้ำเป็นบุคคลที่ไม่สมควรให้
อยู่ในรำชกำรก็อำจพิจำรณำให้ออกจำกรำชกำรในฐำนอ่ืนเพ่ือรักษำชื่อเสียง ของทำงรำชกำร และควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนต่อทำงรำชกำร 

ระดับโทษ 
 มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ได้ก ำหนดโทษผิดวินัยไว้ว่ำ 

ข้อ 20 โทษทำงวินัยมี 5 สถำน คือ 
(1) ภำคทัณฑ์  
(2) ตัดเงินเดือน  
(3) ลดขั้นเงินเดือน  
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
โทษ ๕ สถานดังกล่าวข้างต้น  
แบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
ก. โทษส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ไล่ออก ปลดออก ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนจะ

น ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ห้ำมมิให้ลงโทษลงต่ ำกว่ำปลดออก  
ข. โทษส าหรับความผิดวินัยที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ได้แก่ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ถ้ำมีเหตุอันควร 

ลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ เช่น จำกโทษลดขั้นเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน หรือจำกโทษ
ตัดเงินเดือนเป็นภำคทัณฑ์  



ค. โทษส าหรับความผิดวินัยเล็กน้อย เป็นกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่ง              
ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ได้แก่ ภำคทัณฑ์ และหำกมีเหตุอันควรลดหย่อนในระดับโทษ 
ภำคทัณฑ์ จะงดโทษให้โดยให้ท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้กำรลงโทษแก่พนักงำนส่วน
ท้องถิ่นผู้กระท ำผิดวินัยในแต่ละระดับนั้น ผู้มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอควำมเห็นหรือผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งลงโทษ
จะต้องใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำหรือกำรสั่งมำลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและนอกจำกนี้จะต้องน ำหลักมโน
ธรรมหลักควำมเป็นธรรม และนโยบำยของทำงรำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

กำรลงโทษ กำรพิจำรณำลงโทษพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ระท ำผิดวินัย แยกอธิบำยออกเป็นกรณี ได้ดังนี้ 
1. ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ 15 บัญญัติให้กำรออก
ค ำสั่งเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน                
กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ หรือกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.จังหวัดก ำหนดแต่ส ำหรับกำร
ออกค ำสั่งแต่งตั้งและกำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ก. จังหวัดก่อน 
และผู้บริหำรท้องถิ่นอำจมอบหมำยอ ำนำจดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนท้องถิ่นในต ำแหน่งใดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อ ำนำจแทนผู้บริหำรท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ ที่ ก.จังหวัด             
ก ำหนดประกอบกับมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ วินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ข้อ ๖๗ และข้อ 
๖๘ ที่ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้ใช้อ ำนำจในกำรลงโทษทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) กรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น สั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือนตำมควรแก่กรณี ให้เหมำะสมกับควำมผิด ถ้ำมี เหตุอันควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ           
ลดโทษก็ได้ แต่ส ำหรับกำรลดโทษภำคทัณฑ์ให้ใช้เฉพำะกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
   ในกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นหนังสือก็
ได ้ 

กรณีกำรกระท ำในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นควำมผิดวินัยหลำยฐำนควำมผิด ให้สั่งลงโทษในสถำนโทษที่หนัก
ทีสุ่ดเพียงสถำนเดียวแห่งกำรกระท ำนั้น  

“นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมวรรคหนึ่งได้ ดังนี้  

1.) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่ มี
ค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน  

2.) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือ ร้อย
ละ ๔ ของเงินเดือนผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ แล้วแต่กรณี” 

(๒) กรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตำมควำมร้ำยแรง
แห่งกรณี ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ห้ำมมิให้ลงโทษต่ ำกว่ำปลดออก
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเห็นว่ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อ ก.จังหวัด 



พร้อมทั้งส ำนวนกำรสอบสวนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพือ่ส่งเรื่องให้อนุวินัยฯซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจำรณำท ำ
ควำมเห็นเสนอและเมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้นและผู้ที่
ถูกลงโทษปลดออกตำมข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำผู้นั้น ลำออกจำกรำชกำร 

๒. ค าสั่งลงโทษ ค ำสั่งลงโทษต้องท ำเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยโดย                     
มีข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำร สอบสวน พยำนหลักฐำน และเหตุผลที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำอย่ำงไรเป็นกำรกระท ำผิด
วินัยกรณีใดตำมข้อใด กำรลงโทษต้องท ำเป็นรูปค ำสั่งตำมแบบให้ระบุสิทธิในกำรอุทธรณ์ ระยะเวลำส ำหรับ            
กำรอุทธรณ์ไว้ในค ำสั่งด้วยและถ้ำผู้มีอ ำนำจสั่งลงโทษได้ใช้ดุลพินิจลดหย่อนโทษ ให้ระบุไว้ในค ำสั่งลงโทษด้วยว่ำ
กรณีควำมผิดนั้นผู้ถูกลงโทษควรได้รับโทษระดับใด มีเหตุอันควรลดหย่อนอย่ำงไร และเมื่อลดหย่อนแล้วให้รับ
โทษสถำนใด  

ในกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นควำมผิดครั้งแรก ถ้ำผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำควรงดโทษจะงดโทษ  
ให้โดยว่ำกล่ำว ตักเตือนหรือให้ท ำทัณฑ์บนไว้ก่อนก็ได้ กำรว่ำกล่ำวตักเตือนกระท ำได้โดยวำจำไม่ต้องท ำเป็น 
หนังสือ เพียงแต่บันทึกกรณีกระท ำผิดและกำรงดโทษให้เป็นหลักฐำนไว้ก็พอส่วนกำรท ำทัณฑ์บนต้องท ำเป็น 
หนังสือ 

๓. การออกค าสั่งลงโทษ ให้ท ำตำมแบบ ดังต่อไปนี้ กำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ห้ำมมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออก ค ำสั่งเว้นแต่กำรสั่งลงโทษผู้ถูกพักรำชกำรหรือให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


