
การดําเนินการทางวินัย
โดย

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

สํานักบริหารทรัพยากรบคุคล 

กรมชลประทาน



มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง

  เมื่ อมี การก ล่าวหา  หรือมีกรณี เ ป็น ที่สง สัยว่ า

ข้ า ร าชกา รพล เ รื อนสามัญ ผู้ ใ ด  กระ ทํ า ผิ ดวิ นั ย  

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา  

ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให้

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความ

ยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น มีหน้าที่ต้องรายงาน

ตามลําดับชั้น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ทราบโดยเร็ว  โดยทําเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ 

ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)

(๒) ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทําที่กล่าวหาหรือเป็นที่

สงสัยว่ากระทําผิดวินัย

(๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี



มาตรา ๙๐ วรรคสอง

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ   

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่า 

ผู้นั้นกระทําผิดวินัย

-----------------
 หากไม่ดําเนินการดังกล่าวจะผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด มาดู

กันต่อ...



พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๒(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

---------------

แต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต อาจจะผิดตามมาตราดังต่อไปนี้

อีกด้วย...จะบอกให้ (ถัดไป)



มาตรา ๘๓ (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย

ตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่น

มาตรา ๘๓(๕) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทํา

การหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ

มาตรา ๘๓(๗) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่น

แกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 



มาตรา ๙๐ วรรคสาม

อํานาจหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง

บรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้

ผู้ ใ ต้ บัง คับบัญชาระดับ ต่ําลงไปปฏิบั ติแทนตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนดก็ได้

----------------

มาดูกันว่า...มีการมอบหมายหรือไม่...อย่างไร...เพียงใด?



หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์

การมอบหมายอํานาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

โดยหลักของหนังสือดังกล่าว วางหลักให้มีการมอบหมายไปยัง

ผู้บังคับบัญชาในระดับที่ต่ําลงไปได้เพียง ๑ ระดับ

กล่าวคือ อธิบดี มอบได้แค่ รองอธิบดี

ดัง นั้น อธิบดีกรมชลประทาน ไม่มอบหมายในเ รื่องการ

ดํา เ นินการทางวิ นัย กับข้ าราชการใ ห้แ ก่รองอธิบ ดีฯ   

แต่ประการใด

---------------

แล้วในส่วนของกระทรวงฯ มีการมอบหมายไปยังอธิบดีกรมฯ ต่าง ๆหรือไม่ 

(โปรดติดตาม)



คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ 1095/๒๕60

เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

ขอสรุปสาระสําคัญตามคําสั่งดังกล่าว ดังนี้

           - มอบหมายให้อธิบดีฯ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดําเนินการ

ทางวินัยกับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อํานวยการสูง 

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ดังนี้     

(๑) สืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นตามมาตรา ๙๑ ประกอบ กฎ ก.พ.

(๒) สืบสวนทางวินัย สั่งยุติเรื่อง/ลงโทษ/งดโทษ รายงาน อ.ก.พ./ก.พ.

 ตามมาตรา 92/96 และ 103 ประกอบกฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ. 



(๓) การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การสั่งยุติเรื่อง/ลงโทษ/ 

งดโทษ /ปรากฏชัดแจ้ง ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญ การสั่ง/ปฏิบัติตาม

มติ อ.ก.พ.สามัญ และการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. ตาม

มาตรา 93 /95 /96 /97 และมาตรา 103 ประกอบกฎ ก.พ.

(๔) การสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้กลับ

เข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ และดําเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ตามมาตรา 101

(๕) การมีคําสั่งใหม่เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ หรือ

ลงโทษ ตามมาตรา 105 ประกอบกฎ ก.พ.

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60



มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง

เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าว

ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ใ ห้ ผู้ บั ง คับบัญชา ซึ่ง มีอํ านาจ สั่งบรร จุตามมาตรา  ๕๗  

รีบดําเนินการหรือสั่งให้ดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณา  

ในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย

หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 

ก็ให้ยุติเรื่องได้

---------------------
    (มาดูหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า ทําอย่างไร)



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๕ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๒ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ว่ามีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่

สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิด

วินัยหรือไม่

(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดําเนินการสืบสวนและพิจารณาว่า

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ในการนี ้

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗

 (น่าเสียดายเนื้อที่ไม่พอ...)



   อาจสืบสวนเอง  หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการสืบสวนแล้วรายงาน  

มาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย หรือเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐาน  

ในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ

พลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการตามข้อ ๖ 

ต่อไป
-----------------

 แล้วข้อ ๖ ว่าไว้อย่างไร...



ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการต่อไปตามหมวด ๓ 

ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการต่อไปตาม  

หมวด ๔ แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณี ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง

------------------

    คราวนี้... มาดูเหตุแห่งการสั่งให้ยุติเรื่อง ว่ามีกรณีใดบ้าง ?



ข้อ ๗ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้ใดกระทําผิดวินัยและผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๗ สั่งให้ยุติเรื่องได้ อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐาน  

ไม่เพียงพอให้ทราบว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระทํา  

ผิดวินัย

(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐาน  

ไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามีการกระทําผิดวินัย หรือไม่  

เพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป

(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย



มาตรา ๙๑ วรรคสอง

ในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย

โ ด ย มีพย านห ลั ก ฐ าน เบื้ อ ง ต้ น อ ยู่ แ ล้ ว  

ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือ

มาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี



มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙

ปรากฏว่ากรณีมีมูล ถ้าความผิดนั้น มิใช่เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูก
กล่าวหาแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗  เ ห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา   
ให้ ผู้ บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้



มาตรา ๙๒ วรรคสอง

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าผู้บังคับบัญชา

ซึ่ ง มีอํ านาจ สั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗    

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตาม    

ข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว    

สั่งยุติเรื่อง



มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิด

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษ

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน   

ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด



มาตรา ๙๖ วรรคสอง

ในกรณีมีเหตุลดหย่อน จะนํามา

ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  

แต่สํ าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์   

ให้ ใช้ เฉพาะกรณีกระทํ า ผิดวินั ย

เล็กน้อย



มาตรา ๙๖ วรรคสาม

      ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและ  

มี เหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้  

โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ  

ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้



มาตรา ๙๖ วรรคสี่/วรรคท้าย

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชา  

ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมี

อํ านาจสั่ งลง โทษผู้ อ ยู่ ใต้บั งคับบัญชา   

ในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด   

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๖๗ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัย

อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๖ ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔  

ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน 

สองเดือน หรือสามเดือน

(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔  

ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษ



มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑  

ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวิ นัยอย่างร้ายแรง   

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวน ต้องแจ้งข้อกล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟัง   

คําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เ มื่อคณะกรรมการสอบสวน

ดําเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อ

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 



มาตรา ๙๓ วรรคสอง

      ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ     ตาม

มาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตาม

ข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา

ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดําเนินการต่อไป

ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี



มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการ

ดําเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่กําหนดใน   

กฎ ก.พ.

คือ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖

               (ใช้บังคับ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)



มาตรา ๙๕ วรรคสอง

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ.จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่

ต้องสอบสวนก็ได้

----------------

มาดูว่าความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งที่ไม่ต้องสอบสวน 

กฎ ก.พ.กําหนดไว้ในเรื่องอะไรบ้าง ?



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๖๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่

ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

ได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพ

เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ.นี้ ถือเป็น

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง

บรรจุตามมาตรา ๕๗ จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยโดยไม่

ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้



ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ในกรณี ดั ง ต่ อ ไป นี้  ถื อ เป็ นกรณี ความผิ ดที่ ป ร ากฏ ชัดแจ้ ง 

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือ  ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน

หรืองดการสอบสวนก็ได้

(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า  

สิบห้าวันโดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลยและผู้บังคับบัญชา

ซึ่ง มี อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดําเนินการหรือสั่งให้

ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์

อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

        (มีต่อ)



(๒) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนัก

กว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้ได้รับ

โทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น

หนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพและได้

มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือ หรือมีหนังสือรับ

สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการ

สอบสวนตาม กฎ ก.พ. นี้



มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง

ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษ

ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี  

ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ํากว่า

ปลดออก



มาตรา ๙๗ วรรคสอง

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งฯ 

เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.กรม/กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา

สังกัด แล้วแต่กรณีพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. มีมติประการใด

ให้ผู้บังคับบัญชาฯ สั่งหรือปฏิบัติตาม



มาตรา ๙๗ วรรคสาม

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อํานาจตามมาตรา ๙๓  

ว ร ร ค ห นึ่ ง  ม า ต ร า  ๙ ๔  ห รื อ ม า ต ร า นี้  

ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไป 

มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้



มาตรา ๙๗ วรรคสี่

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มี

สิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือน

ว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ



มาตรา ๑๐๓

เมื่ อผู้ บั งคับบัญชาได้  สั่ งลงโทษ  

ตามพระราชบัญญัตินี้ฯ หรือ สั่งยุติเรื่อง

หรื อ  งด โทษ  ใ ห้ ร าย งาน  อ .ก .พ .

กระทรวงซึ่งผู้ถูกดําเนินการทางวินัย

สังกัดอยู่เพื่อพิจารณา



มาตรา ๑๐๐
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็น

หนังสือว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใดที่เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือต่อผู้มีหน้าที่ สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหา
โดยผู้บังคับบัญชาของนั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่กระทํา
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 

   (มีต่อ)



 แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่

เพราะเหตุตาย ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจ

ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทาง

วินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้น

มิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องดําเนินการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ



พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.๒๕๕๔

      มาตรา ๘๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่ากระทําความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
กระทําความผิด ต่อตําแหน่งหน้าที่ ในการยุ ติธรรม   
ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป .ป .ช . ในขณะที่ผู้ถูก
กล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกิน ๕ ปี



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

หมวด ๕

การดําเนินการทางวินัย
ข้อ ๕๐ การดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณี

อันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริง

และยุติธรรมโดยไม่ชักช้า

    วรรคสอง(ต่อ)



            การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหา

ว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการตามวิธีการ

ที่ ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่า 

กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ขึ้นทําการสอบสวน ฯลฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง 

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

      (มีการมอบหมายได้หรือไม่ เพียงใด)



คําสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๖๓๗/๒๕๖๐

เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทน        

อธิบดีกรมชลประทาน

  ข้อ ๗ ดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและ/หรือดําเนินการ

ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกับลูกจ้างประจํา ในสังกัดสํานัก/

กอง และให้มีอํานาจพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัด

ค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาไม่เกินสาม

เดือน หรือลดขั้นค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น รวมทั้งให้มี

อํานาจงดโทษภาคทัณฑ์โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทําทัณฑ์

บนเป็นหนังสือได้ด้วย



ในกรณีที่ ลูกจ้างประจําถูกร้องเรียนกล่าวหา 

หรือมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย

อย่างไม่ร้ายแรงร่วมกับข้าราชการ หรือในสํานวน 

เรื่องเดียวกันกับข้าราชการ การดําเนินการสืบสวน

หาข้อเท็จจริง หรือการดําเนินการทางวินัยอย่าง 

ไม่ร้ายแรงกับลูกจ้างประจํานั้น เป็นอํานาจของอธิบดี

----------------------------------------------



 ข้อ ๕๐ วรรคสี่ 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวน

พิจารณาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอํานาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไป

ตามที่ กํ าหนดไ ว้ ในกฎหมาย ว่ าด้ วยระ เบี ยบ

ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

(อ นุ โลมใช้  กฎ  ก .พ .ว่ า ด้ วยการ ดํ า เ นินการทาง วิ นั ย 

พ.ศ. ๒๕๕๖)



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ      

พ.ศ. ๒๕๔๗

หมวด ๔

วินัยและการรักษาวินัย

 ข้อ ๒๓ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กําหนด

ไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ส่วนราชการกําหนด

พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ

ตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับ

โทษทางวินัย



 

กรมชลประทาน ได้กําหนดให้พนักงานราชการต้องรักษา

วินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มวินัยและระบบคุณธรรม ที่ สบค ๕๖/๕๖๐๘ ลงวันที่ ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาใช้

บังคับกับกรณีพนักงานราชการของกรมชลประทาน เพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับกรณีที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดไว้แล้ว



 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทําผิดวินัยอย่าง

ไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการกําหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษ

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่

กรณีให้เหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกํ าหนด 

แนวทางการดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการเพื่อเป็นมาตรฐาน

ทั่วไปทั่วให้ส่วนราชการ



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๓ เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานราชการ

ผู้ใดกระทําผิดวิ นัย ให้ ผู้ บังคับบัญชาของผู้ นั้นรายงาน   

เป็นหนังสือตามลําดับชั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเร็ว

ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการสืบสวนหรือสั่งการให้

ดําเนินการสืบสวนและพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

พนักงานราชการผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่



 ข้อ ๖ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณา ตามข้อ ๔ 

และข้อ ๕ ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงาน

ราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง    ให้หัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรม โดยไม่

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  

โดยรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน  

ที่เกี่ยวข้องและทํารายงานการสอบสวน พร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป



ข้อ ๘ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการสอบสวน

เสร็จสิ้นแล้ว ให้พิจารณาสั่งการหรือดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย

ตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่าง

ไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน 

หรือลดเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ

ความผิด

(๓) ฯลฯ



 ข้อ ๙ การสั่งยุติเรื่อง ให้ทําเป็นคําสั่ง ระบุชื่อและตําแหน่ง

ของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ถูกกล่าวหา และผลของการพิจารณา 

โดยให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออก

คําสั่งไว้ด้วย

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย

พนักงานราชการได้ ดังต่อไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ตัดเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ 

ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลา

หนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน (มีต่อ)



 (๓) ลดเงินค่าตอบแทนได้ค รั้งหนึ่ งในอัตรา 

ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้น

ได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษ

(๔) ฯลฯ

การสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดเงิน

ค่าตอบแทน ถ้าจํานวนเงินที่ต้องตัดหรือลดมีเศษ 

ไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดทิ้ง



ข้อ ๑๑ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน 

ลดเงินค่าตอบแทน ฯลฯ ให้ทําเป็นคําสั่ง ระบุชื่อและ

ตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ  แสดงข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ในกรณีใด ข้อใด พร้อมทั้งสิทธิและระยะเวลาในการ

อุทธรณ์   ตามกฎหมาย ว่า ด้วยวิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการ 

ทางปกครองไว้ในคําสั่งนั้น และให้ลงลายมือชื่อและ

ตําแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออกคําสั่งไว้ด้วย



คําสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๖๓๗/๒๕๖๐

เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงาน

บุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

 ข้อ ๑๗ ดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและ/หรือดําเนินการทาง

วินัยอย่างไม่ร้ายแรงกับพนักงานราชการในสังกัดสํานัก/กอง และให้มี

อํานาจพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินค่าตอบแทนในอัตรา 

ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มี

คําสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน หรือลดเงิน

ค่าตอบแทนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงิน

ค่าตอบแทน ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษ



 

ในกรณีที่พนักงานราชการถูกร้องเรียนกล่าวหา 

หรือมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย

อย่างไม่ร้ายแรงร่วมกับขา้ราชการหรือในสํานวนเรื่อง

เดียวกันกับข้าราชการ การดําเนินการสืบสวนหา

ข้อเท็จจริงหรือการดําเนินการทางวินัยอย่างไม่

ร้ายแรงกับพนักงานราชการนั้น เป็นอํานาจของ

อธิบดี

---------------------------------------------



 ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย

พนักงานราชการ  ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการ

สอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน

บุคคลของส่วนราชการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เท่าที่ไม่ขัดกับหลักการของการจ้างพนักงานราชการ

หรือการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ฯลฯ

       (นํากฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย    

พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้โดยอนโุลม)



ขอบคุณครับ

โสภณ ขําเกิด / ธีระพงษ์ หวังสุขขมุ

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

สํานักบริหารทรัพยากรบคุคล

กรมชลประทาน

โทร . ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๑



วนิัย

และการดาํเนินการทางวนิัย

พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑



วนิัยและการรักษาวนิัย
• วนิัย หมายความว่า

(๑)  การควบคุมความประพฤตใิห้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผน

(๒)  แบบแผนความประพฤตทิีก่าํหนดให้ปฏิบัตแิละ

ละเว้นการปฏิบัติ

(๓)  กฎหมายทีบ่ัญญตัขิึน้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติ

ราชการมปีระสิทธิภาพ



วนิัยไม่ร้ายแรง

• เป็นข้อปฏิบัตทิี่ต้องกระทาํ ( มาตรา ๘๒ (๑) - (๑๑) )

• เป็นข้อห้ามทีต่้องไม่กระทาํ ( มาตรา ๘๓ (๑) - (๑๐) )

• หากผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒  

หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาํ

ผดิวนิัย ( มาตรา ๘๔ )



มาตรา ๘๑

• ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ



มาตรา ๓๖ 

ก.คุณสมบัตทิัว่ไป

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรง

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ



ประมวลจริยธรรม

ของสํานักงาน ก.พ.

•ข้าราชการต้องยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข



มาตรา ๘๔ 

   ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใด ไม่ปฏิบัติ

ตามข้อปฏิบัตติามมาตรา ๘๑ และมาตรา 

๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓      

ผู้นั้นเป็นผู้กระทาํผดิวนิัย



มาตรา ๘๓ 

ข้าราชการพลเรือนสามญัต้อง

ไม่กระทาํการใดอนัเป็นข้อห้าม

ดงัต่อไปนี้



มาตรา ๘๓ (๑) 

ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บังคบับัญชา  

การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร

ต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเทจ็ด้วย



•องค์ประกอบความผดิ
๑. มกีารรายงาน

๒. รายงานเป็นเทจ็

๓. เป็นการรายงานต่อผู้บังคบับัญชา



มาตรา ๘๓ (๒) 

ต้องไม่ปฏิบัตริาชการอนัเป็นการ

กระทาํการข้ามผู้บังคบับัญชาเหนือตน 

เว้นแต่ผู้บังคบับัญชาเหนือตนขึน้ไป

ป็นผู้สั่งให้กระทาํหรือได้รับอนุญาต   

เป็นพเิศษชั่วครั้งคราว



•องค์ประกอบ
๑. เป็นการปฏิบัตริาชการ

๒. เป็นการกระทาํการข้ามผู้บังคบับัญชา
เหนือตน

๓. ผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป ไม่ได้สั่งให้
กระทาํการข้าม และไม่ได้รับอนุญาตพเิศษ
ชั่วครั้งคราว



มาตรา ๘๓ (๓) 

ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย

ตาํแหน่งหน้าทีร่าชการของตน       

หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น



•องค์ประกอบ
๑.  มอีาํนาจหน้าทีร่าชการ

๒. ทาํการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย
อาํนาจหน้าทีน่ั้น ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม



มาตรา ๘๓ (๔) 

ต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าที่

ราชการ
- ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ คือ           

ไม่รอบคอบ ขาดความระมดัระวงั พลั้งเผลอ 

หลงลืม มไีด้ทั้งลกัษณะเป็นการกระทาํ          

และละเว้นการกระทาํ



ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่

• การกระทาํโดยประมาท ได้แก่ กระทาํความผดิ

มใิช่โดยเจตนา แต่กระทาํโดยปราศจากความ

ระมดัระวงัซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกัต้องมี

ตามวสิัยและพฤตกิารณ์ และผู้กระทาํอาจใช้

ความระมดัระวงัเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้         

ให้เพยีงพอไม่



มาตรา ๘๓ (๕) 

ต้องไม่กระทาํการหรือยอมให้ผู้อื่น

กระทาํการหาผลประโยชน์ อนัอาจ 

ทาํให้เสียความเทีย่งธรรมหรือ       

เสื่อมเสียเกยีรตศิักดิ์ของตาํแหน่ง

หน้าทีร่าชการของตน



มาตรา ๘๓ (๖) 

ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จดัการ หรือ

ผู้จดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอื่นใด    

ทีม่ลีกัษณะงานคล้ายคลงึกนันั้น     

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั



มาตรา ๘๓ (๗) 

ต้องไม่กระทาํการอย่างใดทีเ่ป็นการ

กลัน่แกล้ง กดขี ่หรือข่มเหงกนั      

ในการปฏิบัตริาชการ



•กลัน่แกล้ง: หาความไม่ดใีส่ให้ หาอบุายให้

ร้ายโดยวธิีต่างๆ แกล้งใส่ความ

•กดขี:่ ข่มให้อยู่ในอาํนาจตน ใช้อาํนาจ

บังคบัเอา แสดงอาํนาจเอา

• ข่มเหง: ใช้กาํลงัรังแก แกล้ง ทาํความ

เดือดร้อนให้ผู้อื่น



มาตรา ๘๓ (๘) 

ต้องไม่กระทาํการอนัเป็นการ       

ล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 

ตามทีก่าํหนดในกฎ ก.พ.



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทาํการอนัเป็นการ

ล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓

   ข้อ ๒ ข้าราชการฯ ผู้ใดกระทาํการประการใดประการ

หนึ่งดงัต่อไปนี ้ต่อข้าราชการด้วยกนัหรือผู้ร่วม

ปฏิบัตริาชการ ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในหรือนอกสถานที่

ราชการ โดยผู้ถูกกระทาํมไิด้ยนิยอมต่อการกระทาํนั้น 

หรือทาํให้ผู้ถูกกระทาํเดือดร้อนรําคาญ ถือว่าเป็น          

การกระทาํอนัเป็นการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ



๑.  กระทาํการด้วยการสัมผสัทางกายทีม่ี

ลกัษณะส่อไปในทางเพศ

๒. กระทาํการด้วยวาจาทีส่่อไปในทางเพศ

เช่น วพิากษ์วจิารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ   

พูดหยาบคาย เป็นต้น



๓.  กระทาํการด้วยอากปักริิยาทีส่่อไปใน         

ทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม          

การทาํสัญญาณหรือลกัษณะใดๆ เป็นต้น

๔.  การแสดงหรือสื่อสารด้วยวธิีการใดๆ         

ทีส่่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามก

อนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือ         

การสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น



๕. การแสดงพฤตกิรรมอื่นใดทีส่่อไปใน 

ทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทาํไม่พงึประสงค์ 

หรือเดือดร้อนรําคาญ

“ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที ่๒๙ ก.ย.๒๕๕๓”



การกระทาํทางสายตา
การจ้องมองร่างกายทีส่่อไปในทางเพศ/         

มองช้อนใต้กระโปรง/ มองหน้าอกหรือจ้องลงไป

ทีค่อเสื้อ จนทาํให้ผู้ถูกมองรู้สึกอดึอดั อบัอาย 

หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นทีอ่ยู่ในบริเวณดงักล่าว

มคีวามรู้สึกเช่นเดยีวกนั เป็นต้น



การกระทาํด้วยวาจา

เช่น 

• การวพิากษ์วจิารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการ

แต่งกายทีส่่อไปในทางเพศ

•  การชักชวนให้กระทาํการใด ๆ ในทีล่บัตา       

ซึ่งผู้ถูกกระทาํไม่พงึประสงค์และไม่ต้องการ

การพูดเรื่องตลกเกีย่วกบัเพศ (มตี่อ)



• การเกีย้วพาราสี พูดจาแทะโลม วจิารณ์ทรวดทรง การพูด

ลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยคําที่ส่อไป

ในทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคล

ในทีท่าํงาน

• การสนทนาเ รื่อง เพศหรือเพศสัมพันธ์  การแสดง

ความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดที่ส่อไปในทาง

เพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่อง

เพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือแพร่ข่าวลือเกีย่วกบัชีวติทาง

เพศของผู้อื่น



การกระทาํทางกาย
เช่น 

- การสัมผสัร่างกายของผู้อื่น การลูบคลาํ การถูไถ

ร่างกายผู้อื่นอย่างมนีัยทางเพศ  การฉวยโอกาสกอดรัด 

จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตวั             

และการสัมผสัทางกายอื่นใดทีไ่ม่น่าพงึประสงค์        

การดงึเขามานั่งตกั (มตี่อ)



- การตามตื้อโดยทีอ่กีฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย       

การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกนิไป การต้อนเข้ามุมหรือ

ขวางทางเดนิ การยกัคิว้หลิว่ตา การผวิปากแบบ

เชิญชวน การส่งจูบ การเลยีริมฝีปาก การทาํท่า

นํา้ลายหก การแสดงพฤตกิรรมทีส่ื่อไปในทาง

เพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย       

เป็นต้น



                    การกระทาํอื่นๆ เช่น
- การแสดงรูปภาพ วตัถุ และข้อความทีเ่กีย่วข้องกบัเพศ 

รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในทีท่าํงานและในคอมพวิเตอร์

ของตน

- การแสดงออกทีเ่กีย่วกบัเพศ เช่น การโชว์ปฏิทนิโป๊ 

การเขยีนหรือวาดภาพทางเพศในทีส่าธารณะ การใช้

สัญลกัษณ์ทีแ่สดงถงึอวยัวะเพศ การสื่อข้อความ 

รูปภาพ สัญลกัษณ์ทีแ่สดงถงึเรื่องเพศทางอนิเทอร์เน็ต 

เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น



การกระทาํทางเพศทีม่กีารแลกเปลีย่นผลประโยชน์

• การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตําแหน่งหน้าที่การ

งาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือน

หรือตาํแหน่ง การต่อสัญญาการทาํงาน หากผู้ถูกล่วงละเมดิ

หรือคุกคามทางเพศยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้าง

คืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทําอย่างอื่น  

ทีเ่กีย่วข้องกบัเรื่องเพศ เป็นต้น

• การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา  

ข่มขู่ว่าจะทาํร้าย หรือบังคบัให้มเีพศสัมพนัธ์ด้วย 



สิ่งทีค่วรกระทาํ                                  

เมื่อถูกล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ

• แสดงออกทนัทวี่าไม่พอใจในการกระทาํของผู้กระทาํ
และถอยห่างจากเหตุการณ์นั้น

• ส่งเสียงร้องเพื่อให้หยุดการกระทาํและเรียกผู้อื่นช่วย
• บันทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ด้วยเครื่องบันทกึเสียง/ภาพ

• บันทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึน้          

วนั เวลา สถานทีแ่ละชื่อผู้เกีย่วข้อง (มตี่อ)



• แจ้งปัญหาทีเ่กดิขึน้ให้บุคคลทีไ่ว้ใจทราบทนัที
• หารือเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน 

และแจ้งปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผู้บังคบับัญชา บุคคลหรือ

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อน

ร่วมง่านเป็นทีป่รึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนกไ็ด้

• กรณผีู้ถูกกระทาํอาย/กลวั อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน  

แต่ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถูกกระทาํ



มาตรา ๘๓ (๙) 

ต้องไม่ดูหมิน่ เหยยีดหยาม      

กดขี ่หรือข่มเหง             

ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ



องค์ประกอบ

๑.  ดูหมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่หรือข่มเหง

ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ

   ดูหมิน่ : สบประมาท ดูถูกว่าไม่ดี

   เหยยีดหยาม : ดูหมิน่ ดูถูก หรือรังเกยีจ               

                                    โดยเหยยีดให้ตํา่ลง

        ส่วนกดขี ่ข่มเหง  เช่นเดยีวกบัมาตรา ๘๓ (๗)



 ๒.  เป็นการกระทาํในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการ

 ๓.  มผีลเสียกระทบถงึภาพพจน์ส่วนรวม  

ของข้าราชการหรือทางราชการ

 ๔.  กระทาํโดยเจตนา



 มาตรา ๘๓ (๑๐) 

ไม่กระทาํการอื่นใดตามทีก่าํหนด

ในกฎ ก.พ.



ขอบคุณครับ
นายโสภณ ขาํเกดิ

นางสาวเทพวลัย์ นาคประเสริฐ
----------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนวนิัยและระบบคุณธรรม

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล   กรมชลประทาน

หมายเลขตดิต่อ  0 2241 5061



วนิัยข้าราชการพลเรือน 



วินยั คือ

แบบแผนความประพฤติ 

หรือ

ขอ้ปฏิบตัิ



               วินยั
คือลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นการ

•   ควบคมุตนเอง

•   ปฏิบตัิตามการนํา

•   อยูใ่นระเบียบแบบแผน

•   มีความเป็นระเบียบ



3.  เพื่อความผาสกุของประชาชน

4.  เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสยีงที่ดี 

     ของทางราชการ

จดุมุง่หมายและขอบเขตของวินยัข้าราชการจดุมุง่หมายและขอบเขตของวินยัข้าราชการ

       

1.  เพื่อให้ราชการดําเนินไปด้วยดี

    มีประสทิธิภาพ

 2.  เพื่อความเจริญ  ความสงบ

     เรียบร้อย ของประเทศชาติ



พ.ร.บ. 2535 พ.ร.บ. 2551

โทษวนิัย

1. ความผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง

       ภาคทณัฑ์

       ตดัเงนิเดอืน

       ลดขัน้เงนิเดอืน

2. ความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง

       ปลดออก

       ไล่ออก

 

1. ความผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง

       ภาคทณัฑ์

       ตดัเงนิเดอืน

       ลดเงนิเดอืน

2. ความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง

       ปลดออก

       ไล่ออก



มาตรา  80  
ข้าราชการต้องรักษาวนิัยโดยกระทาํการหรือ

ไม่กระทาํการตามที่บญัญัตไิว้ในหมวดนีโ้ดยเคร่งครัด

อยู่เสมอ

ข้าราชการผู้ปฏบิตัริาชการในต่างประเทศ

นอกจากต้องรักษาวนิัยตามที่บญัญัตไิว้ในหมวดนีแ้ล้ว  

ต้องรักษาวนิัยโดยกระทาํการหรือไม่กระทาํการตามที่

กาํหนดใน กฎ ก.พ.ด้วย



มาตรา  81  

ข้าราชการต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(1)  ต้องปฏบิตัหิน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม



ซื่อสตัย์

•  ปฏิบตัิตรงไปตรงมา

•  ไมค่ดโกง

•  ไมห่ลอกลวง

สุจริต

•  ปฏบิัตดิ้วยความมุ่งหมายในทางทีด่ี

 ทีช่อบตามทาํนองคลองธรรม

• ปฏบิัตโิดยไม่ลาํเอยีง

เทีย่งธรรม



หนา้ที่ราชการ  พิจารณาจาก

1.  กฎหมายหรือระเบียบ

2.  มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง

3.  คาํสั่งหรือการมอบหมายของ

     ผู้บังคบับัญชา

4.  พฤตนิัย



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(2)  ต้องปฏบิตัหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  มตคิณะรัฐมนตรี  

นโยบายของรัฐบาล  และปฏบิตัติามระเบยีบแบบ

แผนของทางราชการ



มาตรา  82(2)

ข้าราชการต้องปฏิบัตริาชการให้เป็นไปตาม

-  กฎหมาย

-  ระเบียบของทางราชการ

-  มตคิณะรัฐมนตรี

-  นโยบายของทางราชการ



มาตรา  82(2)  (ต่อ)

ข้าราชการต้องปฏิบัตติามระเบียบแบบแผน          

ของทางราชการ



มาตรา  82(2)

ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัิตาม

-  ระเบียบของทางราชการ

-  แบบแผนของทางราชการ



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(3)  ต้องหน้าที่ปฏบิตัหิน้าที่ราชการให้

เกดิผลดหีรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ

ตัง้ใจ  อุตสาหะ  เอาใจใส่  และรักษาประโยชน์

ของทางราชการ



มาตรา  82  (3)

  ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการให้เกดิผลดหีรือ

ความก้าวหน้าแก่ราชการ

     ด้วยความตั้งใจ  อุตสาหะ  เอาใจใส่ และ  

รักษาประโยชน์ของทางราชการ



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัติ่อไปนี ้

(4)  ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า   

เห็นว่าการปฏิบัติตามคํา สั่งนั ้นจะทําให้เสียหายแก่

ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง

ราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้

ผู้บั ง คับบัญชาทบทวนคํา สั่ง นั ้น   และเ มื่อได้เสนอ

ความเหน็แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏบิัตติามคาํสั่ง

เดมิ  ผู้ใต้บงัคับบญัชาต้องปฏบิตัติาม



องคป์ระกอบ  มาตรา 82  (4)
1.  มีคําสัง่ผ ูบ้งัคบับญัชา

2.  ผ ูส้ ัง่เป็นผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย

     -  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน

     -  กฎหมายการจดัตัง้สว่นราชการโดยเฉพาะ

     -  พรบ.51   มาตรา 49

3.  สัง่ในหนา้ที่ราชการ

     -  ผ ูส้ ัง่มีหนา้ที่ราชการและสัง่ใหป้ฏิบตัิราชการ

4.  เป็นคําสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ระเบียบ

5.  มีเจตนาไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่

     ขอใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาทบทวนคําสัง่ได้



สัง่ในหนา้ที่ราชการ

•  ผ ูส้ ัง่มีหนา้ที่ราชการในเรือ่งที่สัง่
•  สัง่ใหป้ฏิบตัิราชการ



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(5) ต้องอุทศิเวลาของตนให้แก่

ราชการ  จะละทิง้หรือทอดทิง้มไิด้



ละทิ้ง
  วาง  ปลอ่ย  สละ  ละเสีย

ไมอ่ย ูป่ฏิบตัิงานตามหนา้ที่

  ไม่เอาเป็นธุระ   ไม่เอาใจใส่

ตวัอยู่แต่ไม่ทาํงาน

ทอดทิง้



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อ

ปฏบิตัติ่อไปนี ้

      (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ



ความลบัทางราชการ

1.  ลบัที่สดุ

2.  ลบัมาก

3.  ลบั



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อ

ปฏบิตัติ่อไปนี ้

(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษา

ความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันในการ

ปฏบิตัริาชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและ           

ผู้ร่วมปฏบิตัริาชการ



มาตรา  82 (7)
    ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัิต่อขา้ราชการ

และผ ูร้ว่มปฏิบตัิราชการ

  1.  สภุาพเรยีบรอ้ย

  2.  รกัษาความสามคัคี

  3.  ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัใน

           หนา้ที่ราชการ



ผู้ร่วมปฏบิตัริาชการ 
-  ข้าราชการประเภทต่างๆ

-  พนักงานส่วนท้องถิ่น

-  พนักงานราชการ

-  ลูกจ้างประจาํ

-  ลูกจ้างชั่วคราว

-  เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

     

 (8)  ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม  

และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ

เกี่ยวกับหน้าที่ของตน



มาตรา  82(8)

ข้าราชการพลเรือนสามญัต้อง

ต้อนรับ

ให้ความสะดวก

ให้ความเป็นธรรม

ให้การสงเคราะห์

ประชาชน

ผู้ตดิต่อราชการ

เกีย่วกบัหน้าที่

ของตน



บริการประทบัใจ

1.   ยิม้แยม้แจ่มใส

2.   เตม็ใจช่วยเหลือ

3.   ไม่เบื่อคาํถาม

4.   ฟังความครบถว้น

5.   รีบด่วนบริการ

6.   อ่อนหวานน่ารัก

7.   ไม่สกัแต่ทาํ

8.   นํ้าคาํไพเราะ

9.   เหมาะสมสถานที่

10. ไม่มีนอกใน



บริการยอดแย่

1.   ปากหมา

2.   หนา้ยกัษ์

3.   ตกัตวง

4.   ถ่วงเรื่อง

5.   เชื่องชา้

6.   ลา้สมยั

7.   ไม่แน่ชดั

8.   ปัดสวะ

9.   ละเลย

10.  เฉยชา



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(9)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในการปฏบิตัหิน้าที่ราชการ และในการปฏบิตักิาร

อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  กับจะต้องปฏบิตัติาม

ระเบยีบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง

การเมืองของข้าราชการด้วย



มาตรา  82(9)
ข้าราชการต้อง

 1.  วางตนเป็นกลางทางการเมือง

           ในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการและ             

    ปฏิบัตกิารอื่นทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน

  2. ปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการ

           ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ

           ข้าราชการ



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(10)  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษา             

เกียรตศิักดิ์ของตาํแหน่งหน้าที่ราชการของตนมใิห้

เสื่อมเสีย



     แนวทางการพจิารณาเรื่อง 

*ไม่รักษาชื่อเสียงของตน

  *ไม่เกียรติศกัดิ์ของตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ

ของตน (ประพฤติชัว่)

•    เสียเกียรติของตาํแหน่งหนา้ที่การงาน
•    สงัคมรังเกียจ
•    กระทาํโดยเจตนา



มาตรา  82  
ข้าราชการต้องกระทาํการอันเป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อไปนี ้

(11) กระทาํการอื่นใดตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ.



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

(1)  ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บงัคับบญัชา การ

รายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถอืว่าเป็น

การรายงานเทจ็ด้วย



มาตรา  83 (1)

    องค์ประกอบ

1.  มกีารรายงาน

2.  เป็นเทจ็หรือปกปิดข้อความซึ่งควร

     ต้องแจ้ง

3.  เป็นการรายงานต่อผู้บังคบับัญชา



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

(2)  ต้องไม่ปฏบิตัริาชการอันเป็นการกระทาํการ

ข้ามผู้บงัคับบญัชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บงัคับบญัชา

เหนือตนขึน้ไปเป็นผู้สั่งให้กระทาํหรือได้รับอนุญาตเป็น

พเิศษชั่วครัง้คราว



องคป์ระกอบ   มาตรา  83 (2)
1.  เป็นการปฏิบตัิราชการ

2.  เป็นการขา้มผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือตน

3.  เป็นผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย

1.  ผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผ ูส้ ัง่ให้

กระทํา

2.   ไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษชัว่ครัง้คราว

ข้อยกเว้น



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

(3)  ต้องไม่อาศัย  หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย

ตาํแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่น



องคป์ระกอบ  มาตรา  83 (3)

1.  มีหนา้ที่ราชการ

2.  อาศยัหรอืยอมใหผ้ ูอ้ื่นอาศยัอํานาจ

     หนา้ที่นัน้

3.  โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

     หาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผ ูอ้ื่น



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

 (4)  ต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าที่ราชการ



ประมาท
•  เลินเลอ่  เผลอ  ลืมสติ

เลนิเล่อ

• ขาดความระมดัระวงั

ไม่รอบคอบ

• ขาดความระมดัระวงั

ไม่รอบคอบ  เผลอ  หรือหลงลืม

ประมาทเลนิเล่อ



กฎหมายอาญา

กระทําโดยประมาท

       กระทําความผิดโดยมิไดเ้จตนา แต่

กระทําโดยปราศจากความระมดัระวงั   

ซึ่งบคุคลในภาวะเช่นนัน้จกัตอ้งมีตามวิสยั

และพฤติการณ ์ และผ ูก้ระทําอาจใชค้วาม

ระมดัระวงัเช่นว่านัน้ได ้ แต่หาไดใ้ชใ้ห้

เพียงพอไม่



ประมาทเลินเลอ่
•  ขาดความระมดัระวงั  ไมร่อบคอบ

    เผลอ  หลงลืม

•   มิใช่โดยเจตนา  แต่ปราศจาก

  ความระมดัระวงั  ซึ่งบคุคล

  ในภาวะเช่นนัน้  จกัตอ้งมี

  ตามวิสยั  และพฤติการณ์

                     ฯลฯ



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

 (5)  ต้องไม่กระทาํการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาํการ

หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาํการหาผลประโยชน์อันอาจทาํให้

เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์ของ

ตาํแหน่งหน้าที่ราชการของตน



  องค์ประกอบ  มาตรา  83 (5)
1.  กระทาํการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาํการ

    หาผลประโยชน์

2.  อาจทาํให้เสีย

      -  ความเทีย่งธรรม

      -  เสื่อมเสียเกยีรตศิักดิ์ของตาํแหน่ง

          หน้าทีร่าชการ



เกยีรตศิักดิ์ของตาํแหน่งหน้าที่

เกยีรตศิักดิ์ =  ฐานะทีไ่ด้รับการสรรเสริญ
ตาํแหน่งหน้าทีอ่ยู่ในฐานะอย่างไร

 ครู                     ฝ่ายปกครอง

 ข้าราชการ  

คาํนึงถงึความรู้สึกของ

 ประชาชน  สังคม  หรือ

  ทางราชการ



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

           (6)  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จดัการ  หรือ

ผู้จดัการ  หรือดาํรงตาํแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลงึกันนัน้ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท



มาตรา  83 (6)
ข้าราชการต้องไม่เป็น

 1.  กรรมการผู้จดัการ

  2.  ผู้จดัการ

 3.  ดาํรงตาํแหน่งอื่นใดทีม่ี

      ลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

      (7)  ต้องไม่กระทาํการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  

กดขี่  หรือข่มเหงกันในการปฏบิตัริาชการ



กดขี่ •  ขม่ใหอ้ย ูใ่นอํานาจ
•  ใชอ้ํานาจบงัคบัเอา
•  แสดงอํานาจเอา

ขม่เหง •  ใชก้าํลงัรงัแก

กลัน่แกลง้ หาความไมด่ีใสใ่ห ้ หาอบุาย

ใหร้า้ยโดยวิธีต่างๆ  

แกลง้ใสค่วาม



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

      (8) ต้องไม่กระทาํการอันเป็นการล่วงละเมดิหรือ

คุกคามทางเพศตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ.



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

(9)  ไม่ดหูมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือ

ข่มเหงประชาชนผู้ตดิต่อราชการ



ดหูมิ่น
 ดถูกูว่าไมด่ีจรงิ  ไมเ่กง่จรงิ

เหยยีด
ถือเอาว่า   ลงเอาว่า

ดูหมิน่  ดูถูก

หยาม

เหยยีดหยาม
  การกล่าวถ้อยคาํ  หรือแสดงกริิยา

อาการดูถูกหรือรังเกยีจ



กดขี่

•  ขม่ใหอ้ย ูใ่นอํานาจ
•  ใชอ้ํานาจบงัคบัเอา
•  แสดงอํานาจเอา
ข่มเหง

•  ใช้กาํลงัรังแก



มาตรา  83  
ข้าราชการต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม  

ดงัต่อไปนี ้

(10)ไม่กระทาํการอื่นใดตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ.



มาตรา  84  

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่

ปฏบิตัติามข้อปฏบิตั ิตามมาตรา 81 

และมาตรา 82  หรือฝ่าฝืน ข้อห้ามตาม

มาตรา 83  ผู้นัน้เป็นผู้กระทาํผิดวนิัย



มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะดงัต่อไปนี ้ 

เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง

(1)  ปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่

ราชการโดยมชิอบเพื่อให้เกดิความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏบิตัหิรือ

ละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการโดยทจุริต



อนุมาตรานีม้ี 2 ลักษณะ  คือ

- ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการโดย
มชิอบเพื่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

 

- ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการโดยทุจริต



ปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการโดยมชิอบ 

เพื่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

- ปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการโดยมชิอบ

- เพื่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

- โดยเจตนา
 

องคป์ระกอบ มาตรา  85 (1)



องค์ประกอบ มาตรา  85 (1) 

ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัตหิน้าทีร่าชการโดยทุจริต

1. มหีน้าทีร่าชการ

2. ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ

3. เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย      

สําหรับตนเองหรือผู้อื่น

4. โดยเจตนา



มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะดังต่อไปนี ้ 

เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง

(2)  ละทิง้หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 



มาตรา  85 (2)   เป็นความผดิวนิัย

อย่างร้ายแรง

     1 ละทิง้หรือทอดทิง้หน้าทีร่าชการ

     2  โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร

     3  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

            อย่างร้ายแรง



มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะดังต่อไปนี ้ 

เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง

(3)  ละทิง้หน้าที่ราชการตดิต่อในคราวเดียวกันเป็น

เวลาเกนิกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือโดย 

มีพฤตกิารณ์อันแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิัตติามระเบียบ

ของทางราชการ



มาตรา  85  (3)

  กรณลีะทิง้หน้าทีร่าชการไปเป็นเวลานาน

     1.  ละทิง้หน้าทีร่าชการตดิต่อกนั

            เป็นเวลาเกนิกว่า  15  วนั

     2.  โดย -ไม่มเีหตุผลอนัสมควร
              -จงใจไม่ปฏิบตัติามระเบยีบ            

ของทางราชการ



มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะดังต่อไปนี ้ 

เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง

(4)  กระทาํการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่ว

อย่างร้ายแรง



แนวทางการพิจารณาเรือ่ง

“ประพฤติชัว่”

•  เสียเกียรติของตําแหน่งหนา้ที่
    การงาน

•  สงัคมรงัเกียจ
•  กระทําโดยเจตนา



มาตรา 85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะ

ดงัต่อไปนี ้ เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง

(5) ดหูมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง  

หรือทาํร้ายประชาชนผู้ตดิต่อราชการ              

อย่างร้ายแรง



         (6)  กระทาํความผิดอาญาจนได้รับ

โทษจาํคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาํคุกโดยคาํ

พพิากษาถงึที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผิด

ลหโุทษ

มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะ

ดงัต่อไปนี ้ เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง



มาตรา  85  (6)

เป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง

   - กระทาํความผดิอาญา

        - จนได้รับโทษโดยคาํพพิากษาถงึ

ทีสุ่ดให้จาํคุกหรือหนักกว่าจาํคุก 

        (เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ)  



มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยในลักษณะ

ดงัต่อไปนี ้ เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง

(7) ละเว้นการกระทาํหรือกระทาํการใดๆ 

อันเป็นการไม่ปฏบิตัติามมาตรา  82  หรือ         

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา  83                          

อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง



มาตรา  85   การกระทาํผิดวนิัยใน

ลักษณะดงัต่อไปนี ้ เป็นความผิดวนิัยอย่าง

ร้ายแรง

         (8) ละเว้นการกระทาํหรือกระทาํการใดๆ 

อันเป็นการไม่ปฏบิตัติามมาตรา 80 วรรคสอง  

และมาตรา 82 (11)  หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม

มาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ.กาํหนดให้เป็น

ความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง



มาตรา  86   กฎ ก.พ.ตามมาตรา 80 

วรรคสอง  มาตรา 82(11)  มาตรา 83(8) 

และ(10)  และมาตรา 85(8) ให้ใช้สาํหรับ

การกระทาํที่เกดิขึน้ภายหลังจากที่             

กฎ ก.พ.ดงักล่าวใช้บงัคับ



 

ความผิดทางวินยั
•  ไม่มีอายุความ  

•  การลงโทษต้องดาํเนินกระบวนการตามกฎหมาย

•ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บงัคับบญัชาที่มีอาํนาจลงโทษได้

•    สภาพการเป็นข้าราชการ

-     ขณะกระทาํผิด

-     ขณะลงโทษ 



ส่วนวนิยัและระบบคุณธรรม 

สาํนกับริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๖๑
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