แบบทดสอบความรู้ข้อกําหนดวินัย
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ
คําสั่ง ให้ทําเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง และให้ทําเครื่องหมาย
× หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้อง
................... ข้อ ๑ “ซื่อสัตย์” คือ การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง
................... ข้อ 2 “สุจริต” คือ การปฏิบัติด้วยความตั้งใจดี และชอบด้วยทํานองคลองธรรม
................... ข้อ 3 “เที่ยงธรรม” คือ ปฏิบัติโดยไม่ลําเอียง (เลือกปฏิบัติให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ)
................... ข้อ 4 “คําสัง่ ของผู้บังคับบัญชา” หมายถึง การบอกกล่าวให้กระทําหรือให้ปฏิบัติ ซึ่งคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาในที่นี้ ไม่จาํ เป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปอาจเป็นคําสั่งด้วยวาจาก็ได้
................... ข้อ 5 อุทิศเวลาของตน หมายถึง การสละเวลาส่วนตัวให้แก่ราชการ ในกรณีที่ราชการ
มีงานเร่งด่วนที่จําเป็น ซึ่งอาจจะต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
................... ข้อ 6 ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระให้งาน
ที่ได้รับมอบหมายสําเร็จลงโดยเร็ว ปล่อยปละละเลยทําให้งานในหน้าที่คั่งค้าง
................... ข้อ 7 ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มา
ยังสถานที่ที่ต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติ รวมทั้งการมายังสถานที่ราชการแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน โดยละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ที่ต้องอยู่
................... ข้อ 8 โทษทางวินัยลูกจ้างประจํา ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง ปลดออก ไล่ออก
................... ข้อ 9 โทษทางวินัยพนักงานราชการ ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงิน
ค่าตอบแทน ไล่ออก
................... ข้อ 10 การแต่งกายลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ชายต้องไม่ไว้ผมยาวปิดตีนผม
หญิง ต้องไม่ใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่า
................... ข้อ ๑1 การเซ็นชื่อปฏิบัติงานแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นเซ็นชื่อปฏิบัติงานแทน เป็นความผิดวินัย
................... ข้อ ๑2 การไม่ยื่นใบลาออกตามระเบียบแล้วไม่มาปฏิบัติราชการ หรือยื่นแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติ แล้วไม่มาปฏิบัติราชการ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ
................... ข้อ ๑3 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเป็นเท็จ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
................... ข้อ ๑4 การทะเลาะวิวาท การด่าผู้บังคับบัญชา เป็นความผิดวินัย
................... ข้อ ๑5 การนับระยะเวลาทอดทิ้งหน้าที่ราชการ นับวันหยุดราชการรวมด้วย
................... ข้อ ๑6 การนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นความผิดวินัย
................... ข้อ ๑7 ข้อกําหนดวินัยของลูกจ้างประจํากําหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
................... ข้อ ๑8 ข้อกําหนดวินัยของพนักงานราชการกําหนดไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
................... ข้อ ๑9 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
................... ข้อ 20 ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ หมายถึง ประชาชนที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานของตน
ซึ่งอาจเป็นการติดต่อโดยอยู่ห่างกันก็ได้ เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น หรือการออกไป
ปฏิบัติงานยังท้องที่นอกหน่วยงานก็ได้
--------------------------------------------
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บททั่วไป
---------------------------ความหมายของ “วินัย”
คําว่า “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า discipline เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนอย่างหนึ่ง
ซึ่งใช้สําหรับคน ในแต่ละหมู่แต่ละเหล่าผูม้ ีภารกิจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ
ความสําคัญของ “วินัย”
“วินัย” ก่อให้เกิดพลัง (energy) ในการทํางาน ทั้งนี้มีแนวความคิดในวิชาแรงงานว่าในการทํางาน
ของคนนั้น คนจะปล่อยพลังงาน (energy) ในตัวคนออกมาเป็นพลังงานทวิภาวะ (duplex energy) คือ
พลังกายภาพ (physical energy)
พลังจิตภาพ (mental energy)
พลังกายภาพจะปลดปล่อยออกมาเป็น “แรงงาน” ซึ่งประกอบด้วย พลังร่างกาย และพลังสมอง
พลังจิตภาพ จะปลดปล่อยออกมาเป็น “พฤติกรรม” ทีม่ ี “วินัย” เป็นส่วนสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย
พลังใจ และพลังธรรม
การทํางานของคนใดประกอบด้วยพลังกายภาพ และพลังจิตภาพผสมกันดี จะทําให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทําให้งานประสบผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่มุ่งประสงค์
การทํางานของคนใด หย่อนพลังด้านใดด้านหนึ่ง แม้อีกด้านหนึ่งจะดีสักปานใด การทํางานนั้นจะไม่
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเท่าทีค่ วร
ฉะนั้น “วินัย” จึงเป็นพลังส่วนหนึ่งที่ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูง
จุดมุ่งหมายของ“วินัย”
“วินัย” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การทํางานของคนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจที่มุ่งหวัง ฉะนั้นเมื่อจะกําหนดข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามทางวินัย จึงต้องคํานึงถึงว่า การไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อห้ามนั้นจะทําให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานนั้นหรือไม่ ถ้า
ไม่กระทบก็ไม่ควรกําหนดเป็นบทวินัยไว้ เพราะเมื่อกําหนดเป็นวินัยไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน จะผิดวินัย
และถูกลงโทษโดยไม่ควรจะเป็น อีกด้านหนึ่ง ในกรณีทบี่ ทวินัยกําหนดไว้ไม่ชัดเจนว่า เป็นการกระทํา
อย่างไร เช่น บัญญัติความผิดวินัยอย่างร้ายแรงว่า “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” การพิจารณาว่า ทํา
อย่างไร เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ก็ต้องนําจุดมุ่งหมายของ “วินัย” มาประกอบ การพิจารณาว่า
การกระทํานั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลของงานหรือไม่ ถ้ากระทบไม่ว่าจะ
เป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ก็ถือว่าผิดวินัย ถ้าไม่กระทบก็ไม่ควรจะถือว่าผิดวินัย ผลกระทบโดยอ้อมก็อาจมีได้
เช่น การกระทําที่ทําให้เสียชื่อเสียงของตน หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งทําให้
ประชาชนไม่เลื่อมใสศรัทธา และไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เป็นผลกระทบให้ราชการเสียหาย
ขอบเขตของ “วินัย”
“วินัย” มีขอบเขตเท่าที่กําหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติทางวินัยเท่านั้น ฉะนั้นพฤติกรรมใดที่
ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กําหนดเป็นบทวินัยไว้ ก็จะไม่เป็นการกระทําผิดวินัย
การรักษาวินัย
การรักษาวินัยโดยตัวลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ เอง
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ แต่ละคนจะต้อง
(ก) เรียนรู้และเข้าใจวินัย ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรม
(ข) สํานึกในหน้าทีท่ ี่จะต้องรักษาวินัย ซึ่งจะต้องมีการสร้างจิตสํานึก
(ค) ตระหนักในความสําคัญของวินัย ซึ่งจะต้องมีการกําชับ
(ง) ปฏิบัติตามวินัย ซึ่งจะต้องมีการควบคุม
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บทที่ ๑
ข้อกําหนดวินยั และการดําเนินการทางวินยั ลูกจ้างประจํา
-------------------------------ข้อกําหนดวินยั ของลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้กําหนดวินยั
ลูกจ้างประจําไว้ดังนี้
ข้อ ๒๘ ลูกจ้างประจําต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ลูกจ้างประจําผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้น
เป็นผู้กระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ ๒๙ ลูกจ้างประจําต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๓๐ ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อนื่ อาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หา ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร
ได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๑ ลูกจ้างประจําต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้อ ๓๒ ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๓ ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๔ ลูกจ้างประจําต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจ
เป็น ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ข้อ ๓๕ ลูกจ้างประจําต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๖ ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งเดิม ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วย กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๗ ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้น
แต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
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ข้อ ๓๘ ลูกจ้างประจําต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่าง ร้ายแรง
ข้อ ๓๙ ลูกจ้างประจําต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และให้
นําจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่กําหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
แก่ลูกจ้างประจําโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ลูกจ้างประจําต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๑ ลูกจ้างประจําต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการ
กลั่นแกล้งและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจําด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ ๔๒ ลูกจ้างประจําต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดหู มิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่าง ร้ายแรง
ข้อ ๔๓ ลูกจ้างประจําต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย
ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๔๔ ลูกจ้างประจําต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผูจ้ ัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๔๕ ลูกจ้างประจําต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๔๖ ลูกจ้างประจําต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสือ่ มเสีย โดยไม่ประทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ หรือกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมลู ว่ากระทําผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันทีจ่ ะเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้กระทําโดยการเอาใจใส่
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตาม
ควรแก่กรณีได้
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เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิด
วินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่
ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้
นั้น กระทําผิดวินัย
โทษทางวินัยลูกจ้างประจํา
ข้อ ๔๘ โทษทางวินัยลูกจ้างประจํามี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าจ้าง
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ข้อ ๔๙ การลงโทษลูกจ้างประจําให้ทําเป็นคําสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
และมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโสทะจริต หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้
แสดงว่า ผู้ถูกลงโทษได้กระทําผิดวินัยในการกรณีใดตามข้อใด
การดําเนินการทางวินัยลูกจ้างประจํา
ข้อ ๕๐ การดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวน
เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดําเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตาม
ข้อ ๕๑ หรือข้อ ๕๒ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผมู้ ีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ ๕๑ ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
ค่าจ้าง หรือลดค่าจ้างตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย
หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึง่ ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าผูบ้ ังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้อง
ได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอํานาจเพื่อให้พิจารณา
ดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุผลอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้
ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
การลงโทษตามข้อนี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถาน
โทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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ข้อ ๕๒ ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีทสี่ ั่งลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ํากว่าปลดออก
ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ให้มสี ิทธิได้รับบําเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
ข้อ ๕๓ ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ จะดําเนินการตามข้อ ๕๒
โดยไม่สอบสวนก็ได้
ข้อ ๕๔ ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา หรือละเว้นกระทําการใด ทีพ่ ึงเห็นได้ว่าเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดย
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้น
แต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอํานาจสัง่ บรรจุตามข้อ ๑๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ
๕๐ และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่
กรณีที่ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้น
ค่าจ้าง ก็ให้ งดโทษเสียได้
ข้อ ๕๕ ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มอี ํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้
กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถงึ กับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งที่ไม่
สูงกว่าเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว
ภายหลัง ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม
ข้อ ๑๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ในกรณีทสี่ ั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ ไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมี
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจําตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้
ถูกสั่งพักราชการ
ค่าจ้าง เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพัก
ราชการและผูถ้ ูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สําหรับผู้ถูก
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก
ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ การลงโทษลูกจ้างประจําในส่วนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัย
โดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบนี้ หรือลงทัณฑ์ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย
วินัยนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
ระเบียบนี้ ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้

6
บทที่ ๒
ข้อกําหนดวินยั และการดําเนินการทางวินยั พนักงานราชการ
--------------------------------ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๒ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการกําหนด
และตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๓ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กําหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ส่วน
ราชการกําหนดพนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่งพนักงานราชการผู้
นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ ๒๔ การกระทําความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดให้ปฏิบัติจน
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๒ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สําหรับตําแหน่งที่ส่วนราชการ
กําหนดวันเวลาการมาทํางาน
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดจนเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สําหรับตําแหน่งที่ส่วนราชการกําหนดการทํางานตามเป้าหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกหรือหนัก
กว่าโทษจําคุก
(๙) การกระทําอื่นใดที่ส่วนราชการกําหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
โทษทางวินัยสําหรับพนักงานราชการ
ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการ
จัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูก
กล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงาน
ราชการผู้นั้นกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการมีคําสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระทํา
ความผิดให้สั่งยุติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการกําหนด
ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขัน้ เงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผิดในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
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แนวทางการพิจารณาการกระทําผิดวินยั
------------------------------“ราชการ” หมายถึง งานของประเทศ
“หน้าที่ราชการ” หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการโดยตรง ซึ่งได้แก่ หน้าที่ ซึ่ง
เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และกฎหมายที่ให้อํานาจไว้โดยเฉพาะ
“ซื่อสัตย์” คือ การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง
“สุจริต” คือ การปฏิบัติด้วยความตั้งใจดี และชอบด้วยทํานองคลองธรรม
“เที่ยงธรรม” คือ ปฏิบัติโดยไม่ลําเอียง (เลือกปฏิบัติให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ)
“คําสั่ง” หมายถึง การบอกกล่าวให้กระทําหรือให้ปฏิบัติ ซึ่งคําสั่งของผู้บังคับบัญชาในที่นี้ไม่
จําเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปอาจเป็นคําสั่งด้วยวาจาก็ได้
“ผูบ้ ังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายแบ่ง
ส่วนราชการหรือจัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งก็คือผู้ดํารงตําแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้มอบ
อํานาจจากผู้มีอํานาจตามกฎหมายให้เป็นผูบ้ ังคับบัญชา ทั้งนี้ต้องเป็นการมอบอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติให้
มอบอํานาจได้ด้วย
“อุทิศเวลาของตน” หมายถึง การสละเวลาส่วนตัวให้แก่ราชการ ในกรณีที่ราชการมีงานเร่งด่วนที่
จําเป็น ซึ่งอาจจะต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
“ละทิ้งหน้าทีร่ าชการ” หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มายังสถานที่ที่ต้อง
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการมายังสถานที่ราชการ
แล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน โดยละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ที่ต้องอยู่
“ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระให้งานที่ได้รับ
มอบหมายสําเร็จลงโดยเร็ว ปล่อยปละละเลยทําให้งานในหน้าที่คั่งค้าง
“ความลับ” คือ เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย
“เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ฐานะที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญตามตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ
“การรายงาน” หมายถึง การบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ทํา ได้รู้ หรือได้เห็นมา อาจเป็นรายงานว่าด้วยวาจา
หรือด้วยลายลักษณ์อักษร (เป็นหนังสือ)โดยวิธีอื่นใดก็ได้ ซึ่งเป็นการรายงานเพื่อพิจารณา วินิจฉัย หรือขอ
อนุญาต หรืออนุมัติ หรือเพื่อทราบ ก็ถือเป็นการรายงานทั้งสิ้น
การรายงานตามมาตรานี้ ไม่จําเป็นต้องเป็นการรายงานเพื่อการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตามที่
ได้รับมอบหมายเสมอไป อาจเป็นการรายงานในเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้รายงานก็ได้
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณแก่ผู้รับประโยชน์ อาจเป็นทรัพย์สินเงินทอง หรือ
การอื่นใดที่เป็นผลที่ได้ตามต้องการ เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิบางอย่าง หรือได้รับบริการพิเศษ เป็นต้น
ความผิดตามอนุมาตรานี้เป็นการแสวงหาประโยชน์อันสืบเนื่องจากการที่ข้าราชการมีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ
ในเรื่องต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับหน้าที่ราชการของผู้นั้น หรือเป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ และถึงแม้เป็นประโยชน์ที่ได้มาด้วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบ ก็เป็นความผิดได้
เช่น เจ้าหน้าที่การทูตรับเงินและสิ่งของจากบริษัทท่องเที่ยวเป็นการตอบแทนในการอํานวยความสะดวกใน
การตรวจลงตราในหนั งสือ เดิ นทางเป็ นพิเ ศษ โดยบริษัท ท่องเที่ ยวต่าง ๆ ยิน ดี ม อบเงิน และสิ่ ง ของให้เ อง
เจ้าหน้าที่ผู้นี้มิได้เรียกร้องแต่อย่างใด
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“ประมาทเลินเล่อ” หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลั้งเผลอ หลงลืม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือ ในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ โดยไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความเสียหาย การประมาท
เลินเล่อนี้มีได้ทั้งลักษณะที่เป็นการกระทําและ ละเว้นการกระทํา
“กลั่นแกล้ง” หมายถึง หาความไม่ดีใส่ให้ หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ เช่น แกล้งใส่ความ
“กดขี”่ หมายถึง ข่มให้อยูใ่ นอํานาจตน ใช้อํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเอา
“ข่มเหง” หมายถึง ใช้กําลังรังแก แกล้ง ทําความเดือดร้อนให้
“ดูหมิ่น” หมายถึง สบประมาท ดูถูก เหยียดหยาม ทําให้อับอาย เสียหาย การดูหมิ่นอาจกระทําด้วย
วาจาหรือกิริยาท่าทางอย่างอื่นก็ได้
“เหยียดหยาม” หมายถึง ดูหมิ่น ดูถูก หรือรังเกียจ โดยกดให้ต่ําลง เช่น เหยียดคนเป็นสัตว์
“ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ” หมายถึง ประชาชนที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานของตน ซึ่งอาจ
เป็นการติดต่อโดยอยู่ห่างกันก็ได้ เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น หรือการออกไปปฏิบัติงานยังท้องที่นอก
หน่วยงานก็ได้
“การปฏิบัติหน้าที่ราชการ” มีลักษณะการกระทําในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งข้าราชการมีหน้าที่ราชการต้อง
ปฏิบัติ เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าซึ่งนําเข้าประเทศแล้วรู้เห็นเป็นใจตรวจปล่อยสินค้าโดยไม่เรียก
เก็บภาษี การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ไม่รวมถึงการปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินที่ทางราชการให้สิทธิเบิก
ได้ เช่น เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ หรือเงินสวัสดิการต่าง ๆ
“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่
กระทําการตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องพลั้งเผลอหลงลืม หรือเข้าใจผิด เช่น เป็น
เจ้าหน้าที่ศุลกากรแกล้งนั่งเฉยๆ ทําเป็นไม่เห็น ปล่อยให้พ่อค้านําสินค้าผ่านศุลกากรโดยไม่ตรวจค้น เป็นต้น
“มิช อบ” หมายความว่า ไม่เ ป็น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการ คํ า สั ่ง ของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทํานองครองธรรม คือ ไม่เป็นไป
ตามที่ถูกที่ควร
“ความเสียหาย” หมายความรวมถึงความเสียหายที่ไม่อาจคํานวณราคาได้ด้วย เช่น ความเสียหาย
แก่ชื่อเสียง
“ผู้หนึ่งผู้ใด” หมายถึง ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการด้วยกัน
“โดยทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนหรือผู้อื่น
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือผลทีไ่ ด้ตามต้องการ ประโยชน์อาจเป็นทรัพย์สิน
เงินทอง หรือการอื่นใดที่เป็นผลที่ได้ตามต้องการโดยไม่จําเป็นต้องเป็นทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิ
บางอย่าง หรือได้รับบริการพิเศษ เป็นต้น
“ประโยชน์ที่มคิ วรได้” หมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสทิ ธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ
“การกระทําอันได้ชื่อว่าเป็นผูป้ ระพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”
๑.เป็นการกระทําที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ
๒.เป็นการกระทําที่สังคมรังเกียจ
๓.เป็นการกระทําโดยเจตนา

9
ตัวอย่างการกระทําผิดวินัยที่เกิดขึ้นเป็นประจํา
• การแต่งกายลูกจ้ างประจําและพนั กงานราชการ ชายต้องไม่ ไว้ผมยาวปิดตีนผม หญิ ง ต้ องไม่ใ ส่
กระโปรงสั้นเหนือเข่า
• การเซ็นชื่อปฏิบัติงานแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นเซ็นชื่อปฏิบัติงานแทน เป็นความผิดวินัย
• การไม่ยื่นใบลาออกตามระเบียบแล้วไม่มาปฏิบัติราชการ หรือยื่นแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ แล้วไม่มา
ปฏิบัติราชการ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ
• การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเป็นเท็จ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
• การทะเลาะวิวาท การด่าผู้บังคับบัญชา เป็นความผิดวินัย
• การนับระยะเวลาทอดทิ้งหน้าที่ราชการ นับวันหยุดราชการรวมด้วย
• การนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นความผิดวินัย
• การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
• การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดวินัย และหากทําให้เสียหาย
แก่ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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