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มาตรา 85 การกระทาํผดิวนิยัในลกัษณะดงัตอไปนี ้
เปนความผดิวินยัอยางรายแรง  

มาตรา 85 (1)  
ปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏิบตัหินาที่ราชการโดยมชิอบ 
เพือ่ใหเกดิความเสยีหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 

หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏิบตัหินาทีร่าชการโดยทจุรติ 
 
 การทีจ่ะผิดวนิยัอยางรายแรงตามมาตรานี ้มขีอทีจ่ะตอง
พิจารณา 2 ประการ คอื 
 
  1. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิ
ชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 

 
“หนาที่ราชการ” 
หมายถึง 

งานที่อยูในความ
รับผิดชอบของ

ขาราชการโดยตรง ซึ่ง
ไดแก หนาที่ซ่ึงเกิดข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม 
กฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน และ
กฎหมายที่ใหอํานาจไว

โดยเฉพาะ 

 

“การปฏบิตัหินาที่
ราชการ” 

เปนลักษณะการกระทําใน
เรื่องตางๆ ซึ่งขาราชการ
มีหนาที่ตองปฏิบัติ เชน 
เจาหนาที่ศุลกากรตรวจ

สินคาซ่ึงนําเขาประเทศแลว 
รูเห็นเปนใจตรวจปลอย

สินคา โดยไมเรียกเก็บภาษี 
แตการปฏิบัติหนาที่ราชการ

นั้น    ไมรวมถึง 
การใชสิทธิขอเบิกจายเงินที่
ทางราชการใหสิทธิเบิกได 
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เชน เงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ หรือเงิน

สวัสดิการตางๆ 

 

   
 

“ละเวนการปฏบิตัหินาที่
ราชการ” หมายถึง มีหนาที่
ราชการที่ตองปฏิบัติ แตไม
ปฏิบัติ หรืองดเวนไมกระทํา

การตามหนาที ่
โดยจงใจ หรือเจตนาไม

ปฏิบัติ ไมใชเรื่องพลั้งเผลอ 
หลงลืม หรือเขาใจผิด เชน 
เปนเจาหนาที่ศลุกากรแกลง

นั่งเฉยๆ 
ทําเปนไมเห็น ปลอยให

พอคานําสินคาผานดานศุ
ลการกรโดย ไมตรวจคน 

 

“มชิอบ”  หมายความวา 
ไมเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบของทางราชการ 
คําส่ังผูบังคับบัญชา มติคณะ
รัฐมตรี แบบธรรมเนียมของ

ทางราชการ หรือตามทํานอง
คลองธรรม คือ ไมเปนไป

ตามทางที่ถูกที่ควร 

 

“ความเสยีหาย” หมายความ
รวมถึง         ความเสียหายที่
ไมอาจคํานวณราคาไดดวย    

เชน ความเสียหายแก
ช่ือเสียง 

 

“ผูหนึ่งผูใด” หมายถึง ใครก็
ไดไมวาจะเปนประชาชน 
หรือขาราชการดวยกัน 

 
 

  2 ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดย
ทุจริต 

   

       “โดยทจุรติ” หมายถึง เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ  ดวย

กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
 

“ประโยชน” 
หมายถึง ส่ิงที่เปน
ผลดีหรือเปนคุณ 
หรือผลที่ไดตาม
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ตองการ ประโยชนอาจเปนทรัพยสินเงิน
ทอง หรือ 

การอื่นใดที่เปนผลที่ไดตาม
ตองการ  

โดยไมจําตองเปนทรัพยสิน เชน
ประโยชนในการไดสิทธิบางอยาง หรือ

ไดรับบริการพิเศษ เปนตน 

 
“ประโยชนทีม่ิ

ควรได” หมายถึง 
ประโยชนที่ไมมี
สิทธิโดยชอบ

ธรรมที่จะไดรับ 

 
  แนวทางการลงโทษ 

ตวัอยางที่ 1   
ชางรังวัด 4 

ไดรับแตงต้ังใหทํา
หนาที่เดินสํารวจ
ปกหลักเขต เรียก
รับเงินเปน
คาตอบแทนใน
การเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดิน
จากราษฎร 
จํานวน 109 ราย 
เปนเงินประมาณ 
110,000 บาทเศษ  
ครั้นเมื่อถูก
รองเรียนจึงไดนํา
เงินไปคืนใหแก
ราษฎร 

 

 โทษ    ไลออก 
 

 

 

 
ตวัอยางที่ 2 

เจาหนาที่ที่ดิน 4 ไดรับมอบหมายให
ออกไปทําการพิสูจนสอบสวนการทํา

ประโยชนไดเรียกและรับเงินจาก
ราษฎรผูย่ืนคําขอออกหนังสือรับรอง

การทําประโยชน(น.ส.3) แปลงละ 200 
บาท จํานวนหลายราย  โดยอางวาเปน
คาใชจายในการดําเนินการอกก น.ส.3 
หากราษฎรไมจายเงินจะไมออก น.ส.3 

ให 
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โทษ    ไลออก 

ตวัอยางที่ 3  

เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี 

4 ไดนําเงินรายไดแผนดินสงคลัง
จังหวัดไมครบถวน จํานวน 769,199 
บาท  และไดนําเงินจํานวนดังกลาวไป

เปนประโยชนสวนตัว 
โทษ    ไลออก 

 

 

ตวัอยางที่ 4   

เจาหนาที่ธุรการ 3 ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการเบิก
เงินคาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการใหแกเจาหนาที่ และ
เบิกเงินดังกลาว         เกิน

ความจริง รวมเปนเงิน 
24,100 บาท นอกจากนี้

เอกสารการเบิกเงินมีรอบขีด
ฆา   และไดนําสวนที่เบิกเกิน
ความจริงไปเปนประโยชน
สวนตน จนกระทัง่เกิดเรื่อง

รองเรียนและ มีการ
ตรวจสอบพบ                       

จึงไดนําเงินมาคืนจนครบ 

โทษ    ไลออก 

ตวัอยางที่ 5  

 เจาพนกังานสาธารณสุข
ชุมชน 2 เปนคณะกรรมการ

เบิกถอนเงินของสถานี
อนามัยจากธนาคาร ไดทํา

การปลอมลายมือชื่อ
กรรมการคนอื่น เบิกถอนเงิน

ไปจากธนาคารไปเปน
ประโยชนสวนตัว จํานวน 15 

ครั้ง รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
111,700 บาท 

 

โทษ    ไลออก 

 

 



๕ 

 

ตวัอยางที่ 6  

 เจาพนกังาน
พัสดุ 3 ไม
ควบคุมการ

เบิกจายวัสดุให
เปนไปตามความ

จริง ไดเติม
รายการเบิกวัสดุ 
และแกไขตัวเลข
ในใบเบกิวัสดุ
จากผูทีข่อเบิก

แลวนําไป
ลงทะเบยีนคุม ทํา

ใหวัสดุของ
สํานักงานขาด

หายไปจาก
ทะเบียนคุมหลาย
ประการ ทําให

ราชการเสียหาย 

 

โทษ    ไลออก 

ตวัอยางที่ 7   

เจาหนาที่ธุรการ 
3       ปฏิบัติ

หนาที่เกีย่วกับ     
การเรียกเก็บเงนิ 

และออก
ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม

ตางๆ ไดกระทํา
ทุจริตยักยอกเงนิ

คาธรรมเนียม
การตรวจลงตรา

และการทํา
หนังสือเดินทาง 
ซ่ึงเปนรายได

แผนดิน 

 

โทษ    ไลออก 

 

ตวัอยางที่ 8   

เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี 2 มี
หนาที่ความ
รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี  ได
เบิกจายเงินคา
เชาบานของ

ขาราชการใน
สํานักงาน     แต

จายใหแกผูมี
สิทธิ       ไม

ครบถวน                
รวมเปนเงิน 
92,650 บาท 

 

โทษ    ไลออก 

   

 

 

ตวัอยางที่ 9 เจาพนักงานปกครอง 5 รูอยู
แลววา             มีผูแอบอาง
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เปนนายสวย ขอแจงเกิดเกิน
กําหนด และขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน                

ก็ไดดําเนินการรับแจงเกิด
เกินกําหนดใหแก    ผูแอบ
อาง เพื่อใหผูแอบอางมีช่ือ

ในทะเบียนบานแลว
ดําเนินการจัดทําบัตร

ประจําตัวประชาชนใหแกผู
แอบอางไป 

 

โทษ    ไลออก 

  

 

ตวัอยางที่ 10 

เจาหนาที่การเงินและบญัชี 3            
ไดรับมอบฉันทะจากประธาน
กรรมการสุขาภิบาลแหงหนึ่ง 
ใหไปถอนเงิน          จํานวน 

279,606.48 บาท จาก
ธนาคาร       เพื่อนําไปซื้อ

ต๋ัวแลกเงินจายในนาม          
“เงินสมทบกองทุนสงเสริม
กิจการสขุาภิบาล”  แตเม่ือ

ถอนเงินมาแลว ก็ไมไดมีการ
ซ้ือตั๋วแลกเงินแตอยางใด 
กลับนําเงินดังกลาวไปใช

สวนตัว ตอมาเจาหนาทีผู่นี้
ไดนําเงินที่เบิกจายไปคืน

สุขาภิบาลทั้งจํานวน 

 

  โทษ    ไลออก

 

          
 

มาตรา 85 (2) ละทิง้หรอืทอดทิง้หนาทีร่าชการ 
โดยไมมเีหตผุลอนัสมควรเปนเหตใุหเสยีหายแกราชการอยาง

รายแรง 
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“ละทิง้หนาทีร่าชการ” 
หมายถึง  ไมอยูปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ ซ่ึง
ไดแกการไมมายังสถานที่
ตองปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ หรือไมมาให
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานใหปฏิบัติ รวมทั้งการ
มายังสถานที่ราชการแลว 

ไมอยูปฏิบัติงาน โดยละทิ้ง
ไมอยูในสถานที่ที่ตองอยู 

 “ทอดทิง้หนาทีร่าชการ”  
หมายถึง  มาปฏิบัติหนาที่
ราชการแตไมสนใจเปนธุระ
ใหงานที่ไดรับมอบหมาย
สําเร็จลงโดยเร็ว ปลอยปละ
ละเลยทําใหงานในหนาที่ค่ัง
คาง  

การละทิง้หนาทีร่าชการ หรอืทอดทิง้หนาที่ราชการจะเขา
ขายเปนการกระทาํผิดวนิยัอยางรายแรง    ตองมขีอพจิารณา 

3 ประการ คอื 
   

1. ละทิ้งหนาที่
ราชการ หรือ
ทอดทิ้งหนาที่
ราชการ  โดย
ไมจํากัดเง่ือน
เวลามากนอย

เพียงใด 
 

   

 

 

2. ไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะตอง
พิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป 

วาพฤติการณของการละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการนัน้มีสาเหตุ
อยางไร และเปนสาเหตุที่มีเหตุผล

ความจําเปนถึงขนาดที่จะตองกระทํา
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ผิดหรือไม 
เหตุผลเกี่ยวกับ
ธุระสวนตัวโดย
ปกติแลวไมอาจ

รับฟงได 
 
 

3. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง      หมายถึง มีความ
เสียหายเกิดข้ึนแกราชการอยาง
รายแรง      และความเสียหายที่
เกิดข้ึนตองเปนโดยตรงมาจาก             

เหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
นั้น

 
 

  แนวทางการลงโทษ 

ตวัอยางที่ 1    
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

3                                                                                
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่             เวร
รักษาการณปอม 1 ตั้งแต

เวลา                                      
24.00-04.00 น. เจาหนาที่
ผูนี้ไดทอดทิ้งหนาที่ออกไป

ทําธุระสวนตัวภายนอก
ปอม เปนเหตุใหผูตองขัง

แหกหักที่คุมขังแลว
สามารถปนกําแพงเรือนจํา

หลบหนีไปได                                                         
2 คน ในเวลา 02.30 น. 

 

โทษ    ไลออก 

ตวัอยางที่ 2   
เจาหนาที่ปาไมไดรับ

มอบหมายใหอยูเวรยามดูแล
ความเรียบรอยของ

สํานักงาน             แตกลับ
แอบหนีไปเที่ยวในตัวเมือง           
เปนเหตุใหมีผูลักลอบเขามา

ขโมยคอมพิวเตอรใน
สํานักงานไป และวางเพลิง
เผาสํานกังานเสยีหายเกือบ

ทั้งหลัง 

 

โทษ   ไลออก 
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ตวัอยางที่ 3 

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 ไมมาปฏิบัติราชการติดตอกันเปนเวลา 
17 วัน                                 แลวย่ืนใบลาเปนเวลา 2 ชวง 

ชวงแรกจํานวน 5 วันทําการ (เวนวันเสาร-อาทิตย)                     
ชวงที่ 2 จํานวน 4 วันทําการ ไดลงวันที่ยอนหลังวาย่ืนใบลา               
ทั้งๆที่เพิ่งเขียนใบลา ซึ่งเปนการยื่นใบลาพักผอนไมถูกตอง 
กลาวคือ ไมย่ืนใบลากอน                   เมื่อผูบังคับบัญชา

อนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได และเจาหนาที่ผูนี้ไดย่ืนใบลา
ออกจากราชการ       ไมถูกตองคือ ไมย่ืนลวงหนา 30 วนั และ
ไดลงวันที่ยอนหลังไปจํานวน 1 วัน                             ทั้งที่

ตามขอเท็จจริงเพิ่งจะเขียนใบลา แสดงใหเห็นถงึเจตนา                  
เพื่อไมใหขาดราชการเกนิ 15 วัน เมื่อผูบังคับบัญชาไมอนุญาต
ใหลาพักผอน                                 และไมอนุญาตการลาออก

จากราชการ จึงถือวาเจาหนาทีผู่นี้ขาดราชการเรื่อยมา                   
และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ผูบังคับบัญชาสอบสวน

แลว                                           ไดความวาขาดราชการดวย
เหตุหลบหนี้เจาหนี ้

 

โทษ    ไลออก 

ตวัอยางที่ 4    
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 มีอาชีพประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสรางสวนตัว                           ทําใหไมคอยไปปฏิบัติ
ราชการ โดยบางวันลงเวลาปฏิบัติราชการแลวออกไปจาก

สํานักงานตลอดวัน   ลากิจ ลาปวย ลาพักผอน สลับกันบอย ๆ 
แลวจัดสงใบลายอนหลังเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ    ถูก

ผูบังคับบัญชาตักเตือนใหปฏิบัติตามระเบียบการลา และไมไป
ปฏิบัติราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา รวม 17 วัน 

แลวจัดสงใบลาขออนุญาตลากิจยอนหลัง                            
โดยขอลากิจ รวม 12 วัน แตผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวไม

อนุญาตการลา 

 

โทษ    ปลดออก 
  

ตวัอยางที่ 5 
เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 4 ไดละทิ้งหนาที่

ราชการไป โดยไมกลับมา
ปฏิบัติหนาที่ราชการอีก
เลย ผูบังคับบัญชาได
แตงต้ังคณะกรรมการ

สืบสวนขอเท็จจริงแลว ได
ความวา เจาหนาที่ผูนี้ได

ยักยอกเงินของทาง
ราชการและหลบหนีไป 

โทษ    ไลออก 

 
 
ตัวอยางที ่6 

นักขาว 5 ไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงเจาสังกัด และ
สํานักงาน ก.พ. ใหลาไป

ศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ 
ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุน
สวนตัว  โดยไดรับเงินเดือน
ระหวางลาศึกษาตอ แตเม่ือ
ครบกําหนดการลาศึกษาตอ

ดังกลาวแลว ปรากฏวา
เจาหนาที่ผูน้ี ไมไดกลับมา

รายงานตัว เพื่อปฏิบัติ
ราชการตามปกติจนถึง
ปจจุบัน โดยไมมีเหตุผล    

โทษ    ไลออก 
 



๑๑ 

 

ตวัอยางที่ 7  เจาพนักงานธุรการ 3 ไดไปชวยราชการที่สภา
รางรัฐธรรมนูญ                         ตอมาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญ

ส้ินสุดลงในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ                               
เจาหนาที่ผูนี้ควรมารายงานตัว เพ่ือปฏิบัติหนาที่ราชการใน

ตําแหนงและสังกัดเดิม                       แตปรากฏวาเจาหนาที่ผู
นี้ไมมารายงานตัวแตอยางใด                                    

ผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจรงิ ไม
สามารถติดตอและพบเจาหนาทีผู่นี้ได                               

และปรากฏวาเจาหนาทีผู่นี้มีหนีสิ้นกับเพื่อนรวมงานเปนจํานวน
มาก                                        จนถึงปจจุบันไมกลับมาปฏิบัติ

ราชการอีกเลย 

 

โทษ    ไลออก 

มาตรา 85 (3)  
ละทิง้หนาทีร่าชการตดิตอในคราวเดยีวกันเปนเวลาเกนิสบิหา

วัน 
โดยไมมเีหตอุนัสมควรหรอืโดยมพีฤตกิารณ 

อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบตัติามระเบยีบของทางราชการ 

 

ละทิ้งหนาที่ราชการ มีความหมายเชนเดียวกันกับมาตรา 85(2) 

 

การที่จะผิดวินัยอยางรายแรงตามาตรานี้  มีขอที่จะตอง
พิจารณา  2 ประการ คือ 

 1. ละทิ้งหนาที่
ราชการ   ตอเนือ่งในคราว
เดียวกัน โดยไมไดมาหรือ

ไมไดอยูปฏิบัติหนาที่

ราชการเลยเปนเวลา เกนิ 
15 วันขึ้นไป เชน ไมมา
ปฏิบัติราชการ เปนเวลา 

15 วันครึ่งข้ึนไป 
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2. การละทิ้งหนาที่ราชการ                  
ไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจ ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
2.1 “โดยไมมีเหตุอันสมควร” 
มีหลักในการพิจารณา
เชนเดียวกันกับมาตรา 85 
(2) 
 
 
 
 

 
 

ตวัอยางกรณเีหตอุนัสมควร                                     
เชน  

ขาราชการอยูเวรรักษาสถานที่ราชการไดละทิ้งหนาที่ราชการ  
เนื่องจากเจ็บปวยกะทันหันจําเปนตองไปพบแพทย มิฉะนั้นจะ

เปนอันตรายแกชีวิต  

 
 

ตวัอยางกรณเีหตอุนัไมสมควร                                   
เชน  

ขาราชการละทิ้งหนาที่ราชการเพราะหลบหนีเจาหนี้ หรือหนี
คดีอาญา  

เหลานีเ้ปนเรื่องสวนตัว ไมอาจนาํมารับฟงเปนเหตุอันสมควร
ได 
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2.2 “โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ”                 เปนเรื่องที่จะตอง
พิจารณาจากพฤติการณในการละทิ้งวามีเจตนา                       
หรือจงใจฝาฝนระเบียบของทางราชการ หรือไม 

ตวัอยาง 
 

  “มีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ  
เชน ขาราชการไดรับ
อนุญาตใหลาศกึษาตอ

ตางประเทศ เมื่อเรียนจบ
ตามกําหนดเวลาแลว 

ประวิงเวลาไมยอมเดินทาง
กลับมาปฏิบัติราชการโดย
ไมมีความจําเปน        เปน
การละทิง้หนาที่โดยไมมี
เหตุอันสมควร และโดยมี
พฤตกิารณแสดงถึงความ

จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ” 
  “ไมถือวามีพฤติการณอัน
แสดงถึงความ   จงใจไม

ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ  

เชน ขาราชการสตรีหยุด
ราชการ ไปคลอดลูกเปน
เวลา 45 วันแลวจึงกลับมา

ปฏิบัติราชการ และยื่น
ใบลาหลงัจากที่หยุด

ราชการไป 45 วัน กรณี
เชนนี้ยังถือไมไดวา เปน
การละทิง้หนาที่โดยไมมี

เหตุอันสมควร และยังไมถึง
ขนาดที่จะถือวามี

พฤติการณแสดงถึงความ
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการ” 
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แนวทางการลงโทษ 

กรณลีะทิ้งหนาที่ราชการตดิตอในคราวเดยีวกนัเปนเวลาเกนิ 
15 วัน                               โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร แต

กลบัมาปฏบิตัหินาทีร่าชการ 

ตวัอยางที่ 1    

เจาหนาที่หองสมุด 3 ไมมาปฏิบัติราชการจํานวน 16 ครั้ง 
เปนเวลา 45 วัน                     โดยเฉพาะในครั้งที่ 6 ไมมา

ปฏิบัติราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา 31 วัน                  
และเจาหนาที่ผูนี้ไดกลบัมาปฏิบัติราชการอีกจนถึงปจจุบัน 

 

โทษ    ปลดออก 

  

ตวัอยางที่ 2 
เจาหนาที่ปกครอง 3 ไดละ
ทิ้งหนาที่ราชการติดตอใน
คราวเดียวกัน เปนเวลา 19 

วัน  โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร                  แตได

กลับมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ 

 

   โทษ    ปลดออก 

  ตวัอยางที่ 3   
นักพัฒนาชุมชน 5 ละทิ้ง

หนาที่ราชการไปติดตอใน
คราวเดียวกัน รวม 16 วัน    
จํานวน 2 ครั้ง โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร และได
กลับมาปฏิบัติราชการอกี 

 



๑๕ 

 

   โทษ    ปลดออก 

   

กรณลีะทิ้งหนาที่ราชการตดิตอในคราวเดยีวกนัเปนเวลาเกนิ 
15 วัน                               โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร และ

ไมกลบัมาปฏิบตัหินาทีร่าชการอกีเลย 

ตวัอยางที่ 1   

 เจาหนาที่พัสดุ 2 ไดละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกับเปนเวลาเกนิกวา 15 วัน            โดยไมแจงเหตุตอ
ผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาไดติดตามและแจงใหมาปฏิบัติ
ราชการ               หรือยื่นใบลาใหถูกตอง แตเจาหนาที่ผูนี้

เพิกเฉยไมไดกลบัมาปฏิบัติราชการอีกเลยจนถงึปจจุบัน    
และผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลว พบวาตลอดเวลาที่ละทิ้ง

หนาที่ราชการไดพักอยูที่บานพักตลอดมาแตไมมาปฏบัิติงาน 
เพราะไมอยากเดินทางจากบานพักมาปฏิบัติงาน 

โทษ    ไลออก 
 

ตวัอยางที่ 2 
เจาหนาที่ราชทัณฑ 3 ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกนิกวา 15 วัน       เนื่องจากมีหนี้สิน

จํานวนมาก ผูบังคับบัญชาไมสามารถติดตามตัวได                    
เนื่องจากไมไมทราบที่อยูที่แนชัด และเจาหนาที่ผูนี้ใหบุคคล

อื่นมายื่นหนังสือลาออกจากราชการ 

 

โทษ    ไลออก 

ตวัอยางที่ 3 



๑๖ 

 

เจาหนาที่ราชทัณฑ 1                       
อยูในระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ และถูก
ดําเนินการทางวินัย                   

ไดย่ืนหนังสือขอลาออก
จากราชการ        ตั้งแต

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2540            
ในระหวางรอคําส่ังอนุญาต
ใหลาออก เจาหนาที่ผูนีไ้ด

ละทิ้งหนาที่ราชการ          
ไปตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 
2540         โดยไมกลับมา

ปฏิบัติราชการอกีเลย        
เปนเวลาเกนิกวา 15 วัน 

 

โทษ    ไลออก 

   ตัวอยางที ่4   

ชางเครื่องกล 3                     
ไดขาดราชการโดยไม

กลับมาปฏิบัติราชการ   อีก
เลย เปนเวลาเกนิกวา 15 วัน          
ซ่ึงผูบังคับบัญชาชั้นตนและ
เพื่อนรวมงานตางยืนยันวา 
เจาหนาที่ผูนี้มีหนี้สินมาก             
จึงเชื่อวาเจาหนาที่ผูนี้ขาด
ราชการไป          เพื่อหลบ

หลีกหนีสิ้น อันเปนการละทิ้ง      
หนาที่ราชการไปโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

 

  โทษ   ไลออก 

 

 
มาตรา 85 (4) กระทาํการอันไดชือ่วาเปนผูประพฤตชิัว่อยาง

รายแรง 
 

การกระทําอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง มีหลักใน
การพิจารณา คือ 

1. เปนการกระทําทีท่ําใหเสือ่มเสียเกียรติศักด์ิ
ตําแหนงหนาที่ราชการ 
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2. เปนการกระทําทีสั่งคมรังเกียจ 
3. เปนการกระทําทีเ่จตนา 

 
 
 
 
 

แนวทางการลงโทษ 

กรณีปลอมเอกสาร 
ตวัอยางที่ 1                                               

เจาหนาที่ธุรการ 4 ไดแอบอางใชสิทธิการกูเงินสหกรณออม
ทรัพยของเจาหนาที่อื่น                                   โดยไดปลอม

คําขอกูเงิน และรับเงินดังกลาวไปจากสหกรณออมทรัพย               
โดยอางวาเปนผูรับมอบฉันทะจากผูกู                             

และเมื่อสหกรณออมทรัพยสงหนังสือรายงานการหักเก็บเงิน
สมาชิก                                            ก็ไดอาศัยโอกาสใน

ฐานะเจาหนาทีธุ่รการขีดฆาและแกไขจํานวนเงินในรายงาน             
และจะโอนเงินเขาธนาคารในบัญชีช่ือของสหกรณออมทรัพย           

หรือคืนเงินใหเจาหนาทีท่ี่ตนอางสิทธิ                             
ซ่ึงไดชําระเงินครบถวน และไมมีเจาหนาที่ผูถกูแอบอางใช

สิทธิคนใดติดใจเอาความ 

 

โทษ   ปลดออก 
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ตวัอยางที่ 2                                              
วิศวกรเครื่องกล 6 ไดนําใบขออนุญาตประกอบวชิาชีพ

วิศวกรรมควบคุม                            ประเภทสามัญวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลของผูอื่น                                

เพื่อใชประกอบในการขอประเมินตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 7 
วช                                      ตอมากองการเจาหนาที่ไดมี

บันทึกถงึเลขานกุารคณะกรรมการ                               
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ก.ว.) ใหตรวจสอบและ

รับรองสําเนาใบอนุญาต                 เปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของเจาหนาทีผู่นี้                              

ซ่ึงทาง ก.ว. ตรวจสอบแลว แจงวา เปนเลขทะเบียนของบุคคล
อื่น และเจาหนาที่ผูนี้                         ไดใหถอยคํายอมรับวา

เปนผูใชใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ก.ว.) ปลอม          ในการขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดบั

จริง 

 

โทษ   ปลดออก 

ตวัอยางที่ 3                                                
เจาหนาที่การเงินและบญัชี 5 นําเงินคาตรวจสุขภาพ

ขาราชการประจําป 2543                              ไปใชเปน
ประโยชนสวนตัวและปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ                

ทําหลักฐานใบเสร็จรับเงินอันเปนเท็จ สงเปนหลักฐานหกัลาง
การจาย 

 

โทษ   ปลดออก 

กรณกีารเงนิ 



๑๙ 

 

ตวัอยางที่ 1                                 
เจาหนาที่ที่ดิน 3 ไดรับแตงต้ัง

ใหไปปฏิบัติ    หนาที่เดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดิน ไดรับ
เงินเปน  เช็คธนาคาร จํานวน 

30,000 บาท จากราษฎร 
เพื่อใหชวยตรวจสอบเรื่องการ

ออกโฉนดที่ดิน  และ
ชวยเหลือใหสามารถซื้อขาย
ได              แตราษฎรอางวา

เปนการใหโดยเสนหา           
เพื่อตอบแทนการดําเนินการ
ตรวจคนและติดตามเรื่องราว
การออกโฉนดที่ดิน รวม 3 

แปลง 

 

  โทษ   ปลดออก 

 
   

 

 

ตวัอยางที่ 2                      
เจาหนาที่บริหารงาน

แรงงาน 8              ไดรับ
เงินจํานวน 220,000 บาท            
จากบริษัทจัดหางาน เพื่อ

นําไปคืนคนหางานจํานวน 
15 คน ๆ ละ 15,000 บาท            
ซ่ึงทางบริษัทไดจัดสงไป
ทํางานในตางประเทศ แต

ไมไดเขาทํางานตามสัญญา           
อันเปนกรณีที่บริษัทจัดหา

งานจะตองรับผิดชอบคืนเงิน
แกคนหางาน แตเม่ือรับเงิน
แลว เจาหนาที่ผูนี้ก็ไมรบี

ดําเนินการจายคืนแก
คนหางานในทนัที กลับ

เพิกเฉยเก็บเงินไวกับตนเอง
นานเกือบ 10 เดือน                 
จึงสามารถคืนเงินให
คนหางานไดครบถวน 

 

  โทษ   ปลดออก
กรณีหลอกลวง 

ตวัอยางที่ 1                                               
เจาหนาที่ที่ดิน 3 ไดเรียกรับเงินจากผูขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดินโฉนดรายหนึ่ง                เปนเงิน 2,000 บาท  โดย
หลอกลวงวาจะทําการชวยเหลือกันเนื้อที่ในการประเมินราคา              
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ใหผูขอเสียคาธรรมเนียมและภาษนีอยลงกวาที่ควรจะเสีย                
แมจะมิไดการทําการใดอนัเปนการชวยเหลือ                         

หรือประเมินราคาใหผูขอไดประโยชนที่มิควรได                       
จากการเสียคาธรรมเนียมภาษีนอยลง                              
และยังไมไดเงินตามที่เรียกรองก็ตาม 

 

โทษ   ปลดออก 

 

 

 

 
ตวัอยางที่ 2                                             

เจาพนักงานธุรการ 4 ไดหลอกลวงราษฎร จํานวน 6 ราย                 
วาจะหาคนเขาทํางานรับราชการ โดยตองเสียคาใชจายในการ
วิ่งเตน                                       และคาตอบแทน ซึ่งราษฎร
ทั้ง 6 รายหลงเชื่อ                                                        ได

จายเงินรายละ 50,000 บาท จํานวน 1 ราย                           
และรายละ 60,000 บาท จํานวน 5 ราย 

โทษ   ไลออก  
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กรณเีบกิเงินสวสัดกิารเปนเทจ็ 
 

ตวัอยางที่ 1                                     
เจาพนักงานธุรการ 3 ไดรับ
อนุมัติให           มีสิทธิเบิก
คาเชาบาน แตขณะที่ยัง

ไมไดเขาพักอาศัยบานหลัง
ที่เชา บิดาไดถึงแกกรรม 
เจาหนาที่ผูนี้จึงไดไปพัก

อาศัยอยูที่บานมารดา และ
ไดพักอาศัยอยูจนถึงปจจุบัน               
แตไดนําหลักฐานการเชา
บานที่ไดรับอนุมัติดังกลาว
แลวนั้น  ไปใชสิทธิเบิกคา
เชาบานจากทางราชการ

ตลอดมา โดยที่มิไดพักอาศัย
อยูจริง รวม 5 ป 3 เดือน 

เปนเงินทั้งส้ิน 89,700 บาท 
แตเจาหนาที่ผูนีไ้ดชดใชเงิน
คืนแกทางราชการครบถวน 

เม่ือทราบวาไมมีสิทธิเบิก
แลว 

 

โทษ   ปลดออก 

 
ตวัอยางที่ 2                        

เจาพนักงานปกครอง 7 ไดตก
ลงเชาบาน             เพื่อใช
เปนที่พักอาศัยในระหวาง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยจาย
คาเชาบานดังกลาวใหผูให
เชา  เปนเงินเดือนละ 1,200 
บาท แตไดทําเรื่องขอเบิกเงิน
คาเชาบานจากทางราชการ

เปนเงิน           เดือนละ 
3,000 บาท สวนที่เกินเดือนละ 

1,800 บาท ไดเอาไปใช
ประโยชนสวนตัว 

 

  โทษ   ปลดออก 

 

 

 

    กรณชีูสาว  
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ตวัอยางที่ 1                               
เจาหนาที่ธุรการ 3 มี

ความสัมพันธทางเพศกับนาย
สุริยัน โดยไปเชาหองพัก

นอนดวยกันที่โรงแรม ทั้งที่
แตละฝายก็มีสามีและภรรยา
ที่ชอบดวยกฎหมายอยูแลว 

หลังจากนั้นยังติดตอมี
ความสัมพันธทางเพศกันอีก

หลายครั้ง 

 

  โทษ   ปลดออก 

ตวัอยางที่ 2                        
เจาหนาที่บริหารงาน

สาธารณสุข 6 ไดใชกําลัง
ปลุกปล้ําหญิง

ผูใตบังคับบัญชา ทั้งๆ ที่
เจาหนาที่ผูนี้มีภรรยาและ

บุตรอยูแลว                   แต
ไดสรางหลักฐานเท็จโดย
การจดทะเบียนสมรสซอน 

และทอดทิ้งครอบครัว             
โดยไมมีความรับผิดชอบ 

 

  โทษ   ปลดออก 

 

กรณเีสพยและจาํหนายยาเสพตดิ 

ตวัอยางที่ 1                                                
นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกมุพรอมของ
กลาง                                          เฮโรอีน จํานวน 1 หลอด 
และศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 2 ป ปรับ 10,000 บาท              

จําเลยใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา                 
ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุก 1 ป ปรับ 5,000 บาท                       

โทษจําคุกใหรอการลงโทษไว 2 ป และคดีถึงที่สุดแลว 

 

โทษ   ปลดออก 
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ตวัอยางที่ 2                                   
เจาพนักงานการเกษตร 5 
ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกมุ 
เนื่องจากมียาบา จํานวน 
2,000 เม็ดไวในความ

ครอบครอง เพื่อจําหนาย 
และเจาหนาที่ผูนี้ไดรับ

สารภาพตลอดขอกลาวหา
วา ไดคายาเสพติดมาเปน

เวลานานแลว 

 

  โทษ   ไลออก 

   

ตวัอยางที่ 3                    
เจาหนาที่ปกครอง 3 ถูก

เจาหนาที่ตํารวจ         
จับกุมดําเนนิคดีในความผิด
ฐานมียาบา   จํานวน 8 เม็ด 

ไวในความครอบครอง        
โดยผิดกฎหมาย ซึ่ง

เจาหนาที่ผูนี้ไดมีหนังสือ  
รับสารภาพตอผูบังคับบัญชา 

 

  โทษ   ไลออก 

 
 

 
มาตรา 85 (5) ดหูมิน่ เหยยีดหยาม กดขี่ ขมเหง หรอืทาํราย

ประชาชนผูตดิตอราชการอยางรายแรง 
  

“ดหูมิน่”              
หมายถึง สบ
ประมาท ดูถูก 

เหยียดหยาม ทํา
ใหอับอาย 

เสียหาย การดู
หม่ินอาจกระทํา
ดวยวาจาหรือ

กิริยาทาทาง
อยางอื่นก็ได 

“เหยยีดหยาม”       
หมายถึง   ดูหม่ิน 
ดูถูก หรือรังเกียจ 
โดยกดใหตํ่าลง 
เชน เหยียดคน

เปนสัตว 

   
“กดขี”่                

หมายถงึ ขมให
อยูในอํานาจตน 
ใชอํานาจบังคับ
เอา แสดงอํานาจ

เอา 



๒๔ 

 

 
“ขมเหง” 

หมายถึง ใชกําลงัรังแก 
แกลง ทําความเดือดรอนให 

 
 
 

 

 “ประชาชนผูตดิตอราชการ”             
หมายถึง ประชาชนที่ติดตอ

ราชการกับหนวยงาน 
ของตน ซึ่งอาจเปนการ
ติดตอโดยอยูหางกันกไ็ด 
เชน ติดตอทางโทรศัพท 
หรือการออกไปปฏิบัติงานยัง
ทองที่นอกหนวยงานก็ได 
 

   

การทีจ่ะเปนความผดิตามมาตรานี ้                                
ตองพจิารณาจากขอเทจ็จริงที่ปรากฏตามความรายแรงแหง

กรณี เปนเรือ่งๆ ไป 
 

 
แนวทางการลงโทษ 

ตวัอยางที่ 1                                                                         
เจาหนาที่ที่ดิน 4 จายบัตรคิว

คําขอจดทะเบียนไถถอน 
จากโฉนดที่ดินใหแกราษฎร
รายหนึ่ง เมื่อบุตรสาวของ

ราษฎร ซึ่งรวมไปดวย                                                      
ไดสอบถามขั้นตอน

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว เจาหนาที่ผูนี้กลับ

ใหคําแนะนําดวยน้ําเสียงไม
พอใจ และเมื่อราษฎรนาํ

เรื่องไปลงชื่อที่โตะทํางาน
ของตน กลับแสดงอาการ

หงุดหงิด และไลใหไปลงชื่อ
ที่อื่น                              

จึงเกิดการโตเถียงกัน และ
ทํารายรางกายราษฎร                 

และเคยเกิดกรณีเชนนี้หลาย
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ครั้ง นอกจากนัน้เจาหนาที่ผู
นี้ยังชอบโตเถียงกับ

ผูรวมงาน                               
และนําส่ิงของไปวางขาย
ใหแกราษฎรที่มาติดตอ
ราชการในระหวางเวลา

ราชการ 

 

  โทษ   ปลดออก 

 
ตวัอยางที่ 2                                                                        

นักวิชาการที่ดิน 5 เปนผู
สอบสวนการจดทะเบียนขึ้น
เงินจํานองครั้งที่ 1 ระหวางผู
จํานองกบัผูรับจํานอง ไดใช
อารมณ สีหนาไมพอใจ และ
แสดงวาจาไมสุภาพโดยพูด
วา กอนเที่ยงเรียกแลวไป

ไหน ทําไมไมมา  เดี๋ยวใหไป
ทําใหมเสียเลย เมื่อเจาหนาที่

ผูนี้ไดตรวจสอบหลักฐาน 
และไดขอบัตรประจําตัว
ประชาชน ของสามีผูรับ

จํานอง เมื่อผูรับจํานองขอให
ตรวจสอบจากหลักฐานที่ได

เคยยื่นไวครั้งที่แลว 
เจาหนาที่ผูนี้ยังคงใช

อารมณ แสดงสีหนาไมพอใจ
เชนเดิม โดยใชวาจาไม

สุภาพวา เรื่องใหมตองแสดง
หลักฐานใหม ของเกาผดิใช
ไมได  จึงเกิดการโตเถียงกัน 
และทํารายรางกายราษฎร 

และเคยเกิดกรณีเชนนี้หลาย
ครั้ง 

 

  โทษ   ปลดออก 

 
มาตรา 85 (6) กระทาํความผดิอาญาจนไดรบัโทษจาํคกุ                  
หรอืโทษทีห่นกักวาโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุ                    

ใหจาํคกุหรอืใหรบัโทษทีห่นกักวาโทษจาํคกุ                          
เวนแตเปนโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดกระทาํโดยประมาทหรอื

ความผดิลหโุทษ 
“ไดรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ”                     

หมายถึง คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาใหจําคุก และไมรอการ
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ลงโทษ                                         หรือยกโทษจําคุกหรือ
เปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษสถานอื่น                                

และหมายความรวมถึง กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหจําคุก                  
โดยอานคําพิพากษาลับหลังจําเลย เนื่องจากจําเลยหลบหนีดวย 

 
 

“โทษทีห่นกักวาจาํคกุ” คือ  ประหารชีวิต 
 
 

แนวทางการลงโทษ 

 
ตวัอยางที่ 1                                    

เจาพนักงานธุรการ 3 ได
ออกเช็คธนาคาร     สั่ง

จายเงินจํานวน 900,000 
บาท เพื่อชําระหนี้เงินกูยืม
ใหแกเจาหนี้ แตธนาคาร

ปฏิเสธการจายเงิน  โดยมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 1 

ป                              

โทษ ปลดออก 

 

ตวัอยางที่ 2                        
เจาหนาที่สรรพากร 3 ตอง
หาวากระทําผิดอาญาใน

ขอหารวมกันมีไวเพื่อนําออก
ใช ซ่ึงธนบัตรปลอม โดยมี

คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

 

  โทษ   ปลดออก
            ตวัอยางที่ 3                             
นายอําเภอ ไดใชอาวุธปนยิง
ราษฎรถึงแกความตาย และ
ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดวา เจาหนาที่ผูนี้กระทํา
ความผิดอาญาขอหาฆาผูอื่น

โดยเจตนา พิพากษาให
จําคุก 15 ป 

 

  โทษ   ไลออก 

ตวัอยางที่ 4                        
เจาหนาที่บริหารงานชาง 6 
ใชอาวุธปนยิงนายชางโยธา 
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5 และราษฎรอีกคนหนึง่              
ถึงแกความตาย และคดีถึง

ที่สุด                 ใหลงโทษ
จําคุกตลอดชีวิต 

 

  โทษ   ไลออก

มาตรา 85 (7)                                               
ละเวนการกระทาํหรอืกระทาํการใด ๆ อันเปนการไมปฏบิตัติาม
มาตรา 82                                       หรอืฝาฝนขอหามตาม
มาตรา 83 อันเปนเหตใุหเสยีหายแกราชการอยางรายแรง 

มาตรา 82 ขาราชการพลเรอืนสามญัตองกระทาํการอนัเปนขอ
ปฏบิัตดิงัตอไปนี ้

(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
เที่ยงธรรม 

(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติของ 
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

(3) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส และรกัษาประโยชนของทางราชการ 

(4) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ 
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถา
เห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสยีหายแกราชการ หรือ
จะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอ
ความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ัง
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นั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันให
ปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(5) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิง้หรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 

(6) ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(7) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตอง

ชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

(8) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และ
ใหการสงเคราะหแกประชาชน 
ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

(9) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่
ราชการและในการปฏิบัติการอื่น 
ที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
      (10) ตองรักษาชื่อเสยีงของตน และรกัษาเกียรติศักด์ิของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย              
      (11) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา 83 ขาราชการพลเรอืนสามญัตองไมกระทาํการใด
อนัเปนขอหาม ดังตอไปนี ้
 

(1) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปดขอความซึ่งควรตองแจง 
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
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(2) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต 
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

(3) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่
ราชการของตนหาประโยชนใหแก 
ตนเองหรือผูอื่น 

(4) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
(5) ตองไมกระทาํการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหา

ผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

(6) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารง
ตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน 
คลายคลึงกันนัน้ในหางหุนสวนหรือบริษัท 

(7) ตองไมกระทาํการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ 
หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

(8) ตองไมกระทาํการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

(9) ตองไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง
ประชาชนผูติดตอราชการ 
      (10) ไมกระทําการอืน่ใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
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แนวทางการลงโทษ 

กรณีไมปฏบิตัติามระเบยีบ 
ตวัอยางที่ 1                                                                         

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด 
ไดขับรถยนตตู     ซึ่งเปน

รถยนตของทางราชการไป
ใชในธุรกิจสวนตัวเพียง
ลําพัง อันเปนการฝาฝน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ. 

2523 และเกิดอุบัติเหตุ ทํา
ใหรถยนตคันดังกลาวไดรับ
ความเสียหายจนไมสามารถ     
ใชงานได  และไดเบิกเงินคา
เบี้ยเลี้ยงไปราชการ    รวม 7 
วัน เปนเงิน 1,260 บาท ไป

โดยไมมีสิทธิ 

 

โทษ   ปลดออก 



๓๑ 

 

   

ตวัอยางที่ 2                            
ผูอํานวยการสถานศกึษา ได
เก็บเงินคาซ้ือเสื้อผาชุดกีฬา
นักเรียนแลวไมซ้ือจนเกดิ
การรองเรียน จึงนํามาคืน
ใหกับนกัเรียน  และนําเงิน
ของโรงเรียนที่ไดรับมาจาก

การทอดผาปาไปใชใน
กิจการของโรงเรียน โดยไม

ช้ีแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
แลวเขียนรายงานการใชเงิน

ดวยตนเอง   แตไมมี
หลักฐานประกอบการใชเงิน 
โดยจัดทําเอกสารการจัดซ้ือ
ดวยตนเองทั้งหมด โดยไมมี
การตรวจรับพัสดุ และไมลง

ช่ือในเอกสารจัดซ้ือ 

 

  โทษ   ไลออก 

กรณีประมาทเลนิเลอ

ตวัอยางที่ 1                                                
เจาหนาที่บริหารงานคลัง 8 ไมใชความระมัดระวังในการเก็บ
รักษาธนบัตร                                     ตัวอยางของธนาคาร

แหงประเทศไทย  ซึ่งสงมอบใหสํานักงานคลังจังหวัดเก็บรักษา
ไว เปนเหตุใหธนบัตรดังกลาวสูญหายไป 5 ฉบับ และไม

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดตามระเบียบของทางราชการ ทั้งปกปดขอเท็จจริงไวไมให

ผูใดทราบ และนําธนบัตรตัวอยางฉบับปลอมมาเคลือบพลาสติก
แข็งใสกรอบไวแนนหนาอีกช้ันหนึ่ง เพื่ออําพรางใหผูอื่นมา

ตรวจสอบได 
 

โทษ   ปลดออก 

ตวัอยางที่ 2                                                
เจาพนักงานที่ดิน 3 ไดรังวัดออก น.ส.3ก จํานวน 66 แปลง 
ตอมาจังหวัดไดมีคําส่ังรวม 31 ฉบับ                        ใหเพิก
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ถอน น.ส.3ก จํานวน 31 ฉบับ เนื่องจากออกไปโดยมิชอบดวย
กฎหมาย 

 

โทษ   ปลดออก 

 

กรณีขดัคาํสัง่ผูบงัคับบญัชา 

ตวัอยางที่ 1                                                
เจาพนักงานปกครอง 5 จังหวัดส่ังใหเจาหนาที่ผูนี้ไปประจําที่

ศาลากลางจังหวัด                                       เพราะมี
พฤติการณฝกใฝหรือกระทําการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ผูสมัครรับเลือกตัง้                                  จนกวาการเลือกตั้ง
จะแลวเสร็จ แตเจาหนาที่ผูนี้มิไดไปประจําที่ศาลากลางจงัหวัด             
ตามคําส่ังผูบังคับบัญชาแตอยางใด และไดขาดราชการไปรวม

ระยะเวลา 36 วันติดตอกัน                                     และไม
กลับมาอีกเลย อีกทั้งไมสามารถติดตอได                             

และไมย่ืนใบลาหรือแจงใหผูบังคับบัญชาทราบตามระเบียบ 

 

โทษ   ไลออก 
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