คำนำ
สำนั กงำนเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎรมีภ ำรกิจหลั กในกำรสนับสนุนกำรทำหน้ำที่ของ
ฝ่ำยนิติบัญญัติในด้ำนกำรตรำกฎหมำย กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรให้ควำมเห็นชอบเรื่องสำคัญ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อประชำชน และทำหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยเป็นส่วนรำชกำรซึ่ งอยู่ใน
สังกัดของรัฐสภำ มีอิสระในกำรบริห ำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ และมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร
ประจำทั่วไปของสภำผู้แทนรำษฎรและรัฐสภำ ปฏิบัติงำนรองรับภำรกิจของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ และสมำชิกรัฐสภำชุดต่ำง ๆ ของประเทศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) เป็นองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแนะ ให้คำปรึกษำ กำหนดหลักเกณฑ์ ออกกฎ ระเบียบ กำกับ
ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ในกำรด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง ก.ร. จะต้ อ งด ำเนิ น กำรให้ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำสนองตอบต่อภำรกิจของฝ่ำยนิติบัญญัติตำมที่รัฐธรรมนูญกำหนด
โดยสำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. เป็นหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ท ำหน้ ำที่ ดูแ ลงำนด้ ำนกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของส่ ว นรำชกำรสั งกั ดรัฐสภำ ได้ แก่ ส ำนั กงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรและสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งกลุ่มงำนพัฒนำกฎ ระเบียบ มีภำรกิจในควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนด้ำนระเบียบและกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำและกำรบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ
กำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กฎ ระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงวินัย กำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ กำรดำเนินกำรทำงวินัย มำตรฐำนกำรลงโทษ รวมถึง
กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
ต่ อ มำในครำวประชุ ม ก.ร. ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๘ กั น ยำยน ๒๕๖๐
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัยและ
กำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ ได้กำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
เพื่อ เสริม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ย วกับกำรปฏิบั ติงำนด้ ำนกำรเงินกำรคลั งตำมกฎระเบี ยบของทำง
รำชกำร
ดั งนั้ น เพื่ อ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส่ ว นรำชกำรสั งกั ด รัฐ สภำให้ มี ค วำมรู้ค วำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง สำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. โดยกลุ่มงำนพัฒนำกฎ ระเบียบ จึงได้
จัดทำคำอธิบำยวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำง
รำชกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ฯ ตลอดจนกำรรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยและกำรป้องกันกำรกระทำผิดวินัยของบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ฯ ที่กำหนดไว้

โดยเอกสำรฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหำ คือ บทที่ ๑ วินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย เป็นกำรอธิบำยควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย องค์ประกอบของวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
ตำมกฎ ก.ร. ว่ำด้วยวินั ยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขั้นตอนกำรดำเนินกำรทำงวินัย ใน
รูปแบบแผนภำพเพื่อให้ เข้ำใจในภำพรวมของขั้นตอนกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำม
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๒ กฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง
และกรณีตัวอย่ำงกำรกระทำผิดของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงกำรกระทำผิดเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลั ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะหน่ ว ยงำน บทที่ ๓ สำเหตุ แ ละสภำพปั ญ หำกำรกระท ำผิ ด วิ นั ย และบทที่ ๔
แนวทำงกำรป้องกันและข้อเสนอแนะ
ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร ก.ร. หวั ง ว่ ำ เอกสำรฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป

สำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

สำรบัญ
หน้า
บทที่ ๑ วินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญและกำรดำเนินกำรทำงวินัย

๑

บทที่ ๒ กฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังและ
กรณีตัวอย่ำงกำรกระทำผิดของหน่วยงำนต่ำง ๆ

๓๑

บทที่ ๓ สำเหตุและสภำพปัญหำกำรกระทำผิดวินัย

๔๖

บทที่ ๔ แนวทำงกำรป้องกันและข้อเสนอแนะ

๔๗

บรรณำนุกรม

บทที่ ๑
วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
และการดาเนินการทางวินัย
ความหมายของวินัย
ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของคาว่า
“วิน ัย ” หมายถึง ระเบีย บแบบแผนและข้อ บังคับ , ข้อ ปฏิบัติ, เช่น วินัย ทหาร ทหารต้อ งยึด มั่น ในวินัย ;
สิกขาบทของพระสงฆ์๑
ความหมายในแง่น ิต ิธ รรม วิน ัย คือ กฎ ข้อ บัง คับ แบบแผน ความประพฤติห รือ
ข้อปฏิบัติ
ความหมายในแง่พฤติกรรม วินัย คือ ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ
เช่น การควบคุมตนเอง การปฏิบัติตามการนา การอยู่ในระเบียบแบบแผน การมีความเป็นระเบียบ
วิน ัย ข้า ราชการรัฐ สภาสามัญ หมายถึง ข้อ บัง คับ ที ่ก าหนดข้อ ปฏิบ ัต ิแ ละข้อ ห้า ม
ของข้า ราชการรัฐ สภาสามัญ เพื ่อ ควบคุม ความประพฤติใ ห้เ ป็น ไปตามระเบีย บ แบบแผน หากผู ้ใ ด
ไม่ป ฏิบ ัติต ามหรือ ฝ่าฝืน ผู ้นั ้น ต้อ งได้รับ โทษ ซึ่งข้อ บังคับ ที่กาหนดวิน ัยของข้าราชการรัฐ สภาสามัญ คือ
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัย ข้าราชการรัฐ สภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกฎที่ออกตามความในมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ความสาคัญของวินัย
ในฐานะที่ข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการและบริการต่อสมาชิกรัฐสภา
และประชาชน ข้าราชการรัฐสภาสามัญจึงต้องประพฤติปฏิ บัติตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ รวมทั้งเป็น
ตัว อย่างที่ดีให้แก่ป ระชาชน เมื่อ ข้าราชการเป็นผู ้มีวินัย ดี ประชาชนก็จะมีความเชื่อ ถือ ศรัท ธา ส่งผลให้
ประชาชนศรัทธาในหน่วยงานโดยส่วนรวม
จุดมุ่งหมายของวินัย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ
ความเจริญของประเทศ
ความมั่นคงของชาติ
ความผาสุกของประชาชน

ผู้รักษาวินัย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญทุกคน, ผู้บังคับบัญชา โดยบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษา
วินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๒ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
๑

ราชบัณ ฑิต ยสถาน, พจนานุก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิม พระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔,
กรุงเทพ : ๒๕๕๖, น. ๑๑๒๑.

-๒เสริมสร้างและพัฒ นาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กาหนด ซึ่ง ก.ร. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๘๔/๒๕๕๖ (ว ๒๘) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
การรักษาวินัยข้าราชการ
(๑) ส่ง เสริม หรือ เสริม สร้า งให้ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามีว ิน ัย โดยสร้า งคุณ ธรรม, จริย ธรรม,
อุดมการณ์, เกียรติศักดิ์, ความรับผิดชอบ, ขวัญและกาลังใจ
(๒) ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาผิดวินัย
- ขจัดความไม่รู้ ขจัดอิทธิพลที่บังคับชักนาให้ ทาผิด
- ขจัดโอกาสและแนวทาง
(๓) ปราบปรามลงโทษเมื่อกระทาผิดโดยยึดหลัก ความยุติธรรม ความเป็นกลาง และความรวดเร็ว
โทษทางวินัย
มี ๕

สถาน๒

โทษ ทางวิน ัย ที ่ข ้า ราชการรัฐ สภ าสามัญ ซึ ่ง ฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามจะได้ร ับ นั ้น
โดยแบ่งสถานโทษตามระดับความร้ายแรง ดังนี้

(๑) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง๓
(๑.๑) ภาคทัณ ฑ์ ให้ลงโทษได้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็ กน้อย ในกรณี กระทาผิ ด
วินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้๔
(๑.๒) ตัดเงินเดือน ลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อ ยละ ๒ หรือร้อยละ ๔
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน ๕
(๑.๓) ลดเงินเดือน ลงโทษลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ ๖
ทั้งนี้ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษ
๗
ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดทิ้ง
(๒) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๒ บัญ ญัติว่า
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตามความร้ายแรงแห่ง
กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่าปลดออก
๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๗๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๔๒ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ...”
๔
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๑ วรรคสองและวรรคสาม
๕
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ (๒)
๖
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ (๓)
๓

๗

กฎ ก.ร. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ วรรคสอง

-๓จากบทบัญ ญัต ิดัง กล่า ว จะเห็น ได้ว ่า กรณีก ระท าผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง โทษที ่จ ะลงแก่ผู ้ก ระท าผิด คือ
ปลดออกและไล่ออกเท่านั้น
(๒.๑) ปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออก มีสิท ธิได้รับ บาเหน็จบานาญเสมือนว่าผู้นั้น
ลาออกจากราชการ๘
(๒.๒) ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
นอกจากนี ้ การถูก ลงโทษทางวินัย ยังมีผ ลต่อสิท ธิในการได้รับ เงิน ค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย กล่าวคือ กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นเวลาหนึ่งเดือน กรณีถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลด
เงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเวลา ๓ เดือน และในกรณีถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับระยะเวลาดังกล่าว๙
ข้อคานึงเกี่ยวกับวินัย
๑) ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ กล่าวคือ แม้จะกระทาผิดวินัยไว้นานเท่าใดก็ตาม หาก
ปรากฏความผิด ขึ้น ผู ้บ ังคับ บัญ ชาสามารถลงโทษได้ ซึ่งต่า งกับ อายุค วามฟ้อ งร้อ งในทางอาญา หากไม่
ฟ้องร้องภายในกาหนดอายุความแล้วจะฟ้องร้องดาเนินคดีไม่ได้
๒) การลงโทษทางวิน ัย ต้องดาเนิน การตามขั้น ตอนของกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีก าร
สอบสวนกรณีที่เป็น ความผิดวินัย อย่างร้ายแรงต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวน แจ้ งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานเท่าที่มีให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสนาพยานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา ต้องนาเรื่องเสนอ
ก.ร. เพื่อพิจารณารายงานการลงโทษหรือรายงานการดาเนินการทางวินัย ด้วย
๓) ผู้สั่งลงโทษต้องเป็น ผู้บังคับบัญ ชาที่มีอานาจลงโทษได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
๔) สภาพการเป็นข้าราชการ กรณีที่จะเป็นความผิดทางวินัย จะต้องเป็นการกระทาขณะที่
เป็น ข้าราชการ จะนาเหตุที่เคยกระทาผิดก่อนเป็นข้าราชการมาลงโทษทางวินัยไม่ได้ แต่อาจถูกสั่งให้ออก
เพราะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการได้
นอกจากนี้ หากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทาหรือละ
เว้นกระทาการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มี
หน้า ที ่ส ืบ สวนหรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบีย บของทางราชการ หรือ เป็น การกล่า วหา
โดยผู้บังคับ บัญ ชาของผู ้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้อ งคดีอ าญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา อันมิใช่เป็น
๘

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๒ วรรคสาม
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรืออยู่ระหว่าง
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่มี
นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน
๙

-๔ความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ย วกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภ ายหลังผู้นั้นจะออกจาก
ราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรื อพิจารณา
และดาเนิน การทางวิน ัย ตามที่บ ัญ ญัติไว้ในส่ว นนี้ต่อ ไปได้เสมือ นว่าผู้นั้น ยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ต้องดาเนินการสอบสวนตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ ๑๐
วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
โดยที ่พ ระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการรัฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๑ ก าหนดให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ร. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัย ดังนั้น ก.ร. จึงได้ออกกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกาหนด
ลักษณะและความร้ายแรงของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๑. วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑ สาระสาคัญ
(๑) ลักษณะของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
(๑.๑) การกระทาอันเป็นข้อปฏิบัติ (ข้อ ๒)
(๑.๒) การกระทาอันเป็นข้อห้าม (กฎ ก.ร. ข้อ ๓ และข้อ ๔)
(๒) ระดับความร้ายแรงของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
(๒.๑) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง (กฎ ก.ร. ข้อ ๕)
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ปฏิ บั ติ ห รื อ การฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า ม และเกิ ด
ความเสียหายแก่ราชการไม่ร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(๒.๒) วินัยอย่างร้ายแรง (กฎ ก.ร. ข้อ ๖)
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ปฏิ บั ติ ห รื อ การฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า ม และเกิ ด ความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก าห น ดลั ก ษ ณ ะอื่ น ๆ ที่ เป็ น ความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงไว้อีก ๖ ประการ ดังนี้
(๒.๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒.๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๒.๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๒.๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๒.๕) ดูห มิ่ น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายสมาชิกรัฐ สภา
หรือประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

๑๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๕

-๕(๒.๖) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษ
จาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๒ คาอธิบาย
จากที่ได้กล่ าวมาแล้ วในส่ วนของหลั กการและเหตุผลของกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินั ย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถแบ่งโครงสร้างวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญได้ ดังนี้
(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อประเทศชาติ (ข้อ ๒ (๑) (๔))
(๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อประชาชน (ข้อ ๒ (๑๐) (๑๑) และ
ข้อ ๖ (๕))
(๓) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๒ (๖) ข้อ ๓
(๑) และ (๒))
(๔) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อผู้ร่วมงาน (ข้อ ๒ (๙) ข้อ ๓ (๘)
(๙) และข้อ ๔)
(๕) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อตาแหน่งหน้าที่ ราชการ (ข้อ ๒ (๒)
(๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๑๑) ข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓))
(๖) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อตนเอง (ข้อ ๒ (๑๒) ข้อ ๓ (๖) (๗)
ข้อ ๖ (๔) (๖))
จะพบว่าโครงสร้างของกฎ ก.ร. ได้กาหนดวินัยข้าราชการรัฐสภาในลักษณะ
ดังนี้
ลักษณะการกาหนดกฎ ก.ร.

ให้กระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติ
(ข้อ ๒)

ต้องไม่กระทาการอันเป็นข้อห้าม
(ข้อ ๓)

การกระทาที่เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง (ข้อ ๖)

ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
ข้อ ๓ เป็นผู้กระทาผิดวินัย (ข้อ ๕)

องค์ประกอบของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามลาดับ ดังนี้
“ข้อ ๒ (๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

-๖สนับสนุน คือ ส่งเสริม ช่วยเหลือ
มี ข้ อ สั งเกตว่ า การไม่ เลื่ อ มใสจะท าให้ เป็ น ผู้ ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปที่ จ ะเข้ ารั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามมาตรา ๓๗ ก. (๓)
“ข้อ ๒ (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม”
“ซื่อสัตย์” คือ ตรงไปตรงมา, ไม่คดโกง, ไม่หลอกลวง
“สุจริต” คือ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจดีและชอบตามคลองธรรม
“เที่ยงตรง” คือ ปฏิบัติโดยไม่ลาเอียง
“หน้ าที่ราชการ” หมายถึง หน้ าที่ราชการโดยตรงเท่านั้ น การปฏิบัติราชการแม้นอกสถานที่
ราชการ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด ถือว่ามีหน้าที่ด้วย โดยการพิจารณาว่าข้าราชการมีหน้าที่ราชการหรือไม่
พิจารณาได้จาก
(๑) กฎหมายหรือระเบียบราชการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ดารงตาแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น
(๒) มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ซึ่ง ก.ร. ได้จัดทาไว้
(๓) ค าสั่ ง หรื อ การมอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ป ฏิ บั ติ ภ ายในกรอบหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือมอบหมายงานอื่นที่อยู่ภายในอานาจหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาก็ได้
(๔) พฤตินัย คือ พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นเรื่อง ๆ ไปว่าตามพฤตินัย
เพียงพอที่จะถือว่าผู้นั้นมีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นได้หรือไม่
“ข้ อ ๒ (๓ ) ต้ อ งป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราช การให้ เป็ น ไป ต ามกฎ ห มาย กฎ ระเบี ยบ
ของทางราชการ และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ”
การกล่าวหาหรือการลงโทษตามข้อนี้แยกเป็น ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยกฎหมายหรือกฎเป็นกฎใดก็ได้ ระเบียบ
ของทางราชการต้องเป็นระเบียบโดยเฉพาะ เช่น ระเบียบการเงิน ระเบียบการพัสดุ เป็นต้น
กรณีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ โดยระเบียบแบบธรรม
เนียมของทางราชการต้องเป็นระเบียบแบบธรรมเนียมทั่ วไปที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เช่น ระเบียบลงชื่อ
มาปฏิบัติราชการ ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการลา แบบแผนในการเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
“ข้อ ๒ (๔) ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็ น ภยั น ตรายต่ อ ประเทศชาติ และต้ อ งป้ อ งกั น ภยั น ตราย ซึ่ ง จะบั ง เกิ ด แก่ ป ระเทศชาติ จ นเต็ ม
ความสามารถ”
ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ แยกองค์ประกอบได้ ดังนี้
(๑) ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย และ
(๒) ไม่ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
กฎ ก.ร. ข้ อ นี้ ก าหนดให้ ข้ าราชการรัฐ สภาสามั ญ ต้ อ งถื อ เป็ น หน้ าที่ พิ เศษในการปฏิ บั ติ
ตามข้อกาหนดดังกล่าว นอกเหนือจากหน้าที่ราชการปกติ
“ข้อ ๒ (๕) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ”

-๗กฎ ก.ร. ข้อนี้ถือเอาผลงาน คือ งานเกิดผลดี หรืองานก้าวหน้า สาหรับความตั้งใจ อุตสาหะ
เอาใจใส่ และการรักษาประโยชน์ของทางราชการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี
“ข้ อ ๒ (๖) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งสั่ งในหน้ า ที่ ร าชการโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมายและระเบี ย บของทางราชการ โดยไม่ ขั ด ขื น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง แต่ ถ้ า เห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ
ตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ
ความเห็ น เป็ น หนั ง สื อ ทั น ที เ พื่ อ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทบทวนค าสั่ ง นั้ น และเมื่ อ ได้ เ สนอความเห็ น แล้ ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม”
องค์ประกอบความผิดของกฎ ก.ร. ข้อนี้ มี ๔ ประการ คือ
(๑) มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
“คาสั่ง” หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทาหรือให้ปฏิบัติ คาสั่งในที่นี้ไม่จาเป็นต้องสั่งเป็น
หนังสือเสมอไป อาจเป็นการสั่งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
“ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา” หมายถึ ง ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามกฎหมาย คื อ ผู้ ซึ่ งด ารงต าแหน่ งที่ มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจจาก
ผู้มีอานาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้า ราชการในส่วนราชการ สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนด
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ วรรคสี่๑๑ และหลักเกณฑ์ที่มอบหมายหรือมอบอานาจการ
เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ คื อ ระเบี ย บรั ฐ สภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาราชการแทนและการปฏิ บั ติ ร าชการแทน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ ซึ่งกาหนดให้การมอบอานาจต้องทาเป็นหนังสือ
(๒) เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กล่ าวคือ ต้ องเป็ น คาสั่ งที่ ผู้ บังคับบั ญ ชามีอ านาจโดยชอบด้ วยกฎหมายและระเบีย บ
ของทางราชการที่จะสั่งได้ คือ เป็นการสั่งภายในอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และไม่ใช่เป็นการสั่งให้
กระทาผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
(๓) เป็นการสั่งให้ปฏิบัติราชการ
ต้องเป็ นการสั่งให้ ปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องราชการตามหน้าที่ห รือตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณีมอบหมายให้ไปทาธุระส่วนตัว เช่น จ่ายค่าน้า ค่าไฟ เช่นนี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด
(๔) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
เป็น การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง กรณี ที่
ไม่ได้ปฏิบัติตามคาสั่งเพราะพลั้งเผลอ หลงลืม สาคัญผิด หรือมีเหตุอื่นใดขัดขวางทาให้ไม่อาจปฏิบัติได้ ยังไม่เข้า
องค์ประกอบข้อนี้
๑๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๑๐ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจหน้าที่เกี่ ยวกับราชการประจาทั่วไปของ
สภาผู้แทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ...”
“มาตรา ๑๑ สานัก งานเลขาธิการวุฒิส ภามีอานาจหน้า ที่เกี่ย วกับ ราชการประจาทั่ว ไปของวุฒิส ภา
มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ...”
“มาตรา ๑๒ วรรคสี่ ส่ว นราชการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้มีอ านาจหน้าที ่ต ามที ่กาหนดไว้
ให้เ ป็น หน้า ที ่ข องส่ว นราชการนั ้น ๆ โดยให้ม ีผู ้อ านวยการส านัก หรือ หัว หน้า ส่ว นราชการที ่เ รีย กชื ่อ อย่า งอื ่น
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ”

-๘กฎ ก.ร. ข้อ ๒ (๖) นี้ มีข้อยกเว้นว่าสามารถโต้แย้งคาสั่งผู้บังคับบัญชาได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ถ้าปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ
(๒) เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น
(๔) แต่ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้คาสั่งนั้นมีความรอบคอบ ชัดเจน
และเป็นการคุ้มครองผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ
“ข้อ ๒ (๗) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้”
“อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ” หมายถึง ต้องอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมดปฏิบัติราชการ
ตามที่ ทางราชการต้องการ รวมทั้งเวลานอกเหนื อจากเวลาปฏิ บัติราชการตามปกติในกรณี ที่ ท างราชการ
มีงานเร่งด่วนที่จาเป็นต้องใช้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา
“ละทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มายังสถานที่
ราชการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ หรื อ เพื่ อ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายงานให้ ป ฏิ บั ติ รวมทั้ ง
การมายังสถานที่ราชการแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน ละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ที่ควรอยู่
“ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง มาอยู่ในสถานที่ราชการ แต่ไม่สนใจเป็นธุระ ไม่ปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ปล่อยให้งานคั่งค้าง
“ข้อ ๒ (๘) ต้องรักษาความลับของทางราชการ”
“ความลับ” หมายถึง เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กาหนดชั้นความลับของ
ทางราชการไว้ ๓ ชั้น คือ ลับที่สุด (Top Secret)๑๒ ลับมาก (Secret)๑๓ และลับ (Confidential)๑๔
ข้าราชการรัฐ สภาสามัญ ผู้ ใดได้ ทราบความลั บ ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็ นการทราบมา
โดยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หรือโดยทางอื่นใด และไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือไม่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับเรื่อ ง
นั้นก็ตาม ผู้นั้นต้องรักษาความลับนั้นไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ
“ข้อ ๒ (๙) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ”
การจะเป็นความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ต้องเป็นการ
(๑) ไม่รักษาความสุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๒) ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๓) ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ

๑๒

ข้อ ๑๓ ลับ ที ่ส ุด หมายความถึง ข้อ มูล ข่า วสารลับ ซึ ่ง หากเปิด เผยทั ้ง หมดหรือ เพีย งบางส่ว น
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
๑๓
ข้อ ๑๔ ลับ มาก หมายความถึง ข้อ มูล ข่า วสารลับ ซึ ่ง หากเปิด เผยทั ้ง หมดหรือ เพีย งบางส่ว น
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
๑๔
ข้อ ๑๕ ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

-๙ผู้ ร่ว มปฏิบั ติงาน หมายถึง ข้าราชการ พนั กงาน หรือ ลู กจ้างในส่ วนราชการสั งกัด รั ฐ สภา
และมีหมายความรวมถึงข้าราชการอื่นที่ต้องติดต่อประสานงานราชการด้วย
“ข้อ ๒ (๑๐) ต้องต้อนรับ และให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย”
การจะเป็นความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ต้องเป็นการ
(๑) ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชน
(๒) กระทาแก่สมาชิกรัฐสภา คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือกระทาแก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
ความหมายของค าว่ า “ประชาชน” นอกจากจะมี ความหมายว่ าประชาชนทั่ วไปแล้ ว ยัง ให้
หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการด้วย
เนื ่อ งจากลัก ษณะการปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการรัฐ สภาสามัญ ที ่ต ้อ งปฏิบ ัต ิง านบริก าร
แก่ส มาชิก รัฐ สภาโดยตรง จึง ต้อ งก าหนดข้อ ปฏิบ ัต ิที ่ต ้อ งปฏิบ ัต ิต ่อ สมาชิก รัฐ สภาไว้แ ตกต่า งจากวิน ัย
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงกาหนดข้อปฏิบัติต่อสมาชิกและประชาชนที่มาติดต่อไว้ในข้อเดียวกัน เพื่อให้การ
ปฏิบัติต่อสมาชิกรัฐสภาและประชาชนต้องปฏิบัติอย่างเดียวกัน
การต้อนรับและให้ความสะดวกนั้น ได้ขยายความไว้ตอนท้ายความว่า “ต้องไม่ชักช้าและด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย” จึงถือว่ามีความหมายครอบคลุมความว่า “ให้ความเป็นธรรม” ซึ่งหมายถึง การให้บริการ
ตามลาดับก่อนหลังอยู่แล้ว จึงไม่ได้กาหนดไว้ทานองเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และสาหรับ ถ้อยคาว่า
“ให้การสงเคราะห์” เนื่องจากการปฏิบัติงานส่ว นใหญ่เกี่ยวกับงานประชุมและบริการอื่น ๆ ที่ต้องบริการ
ตลอดระยะเวลาประชุ ม ซึ่ งไม่ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บระยะเวลาการปฏิ บั ติ ราชการโดยปกติ และไม่ ได้ มี ห น้ าที่ โดยตรง
ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ทานองเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญอีก
“ข้อ ๒ (๑๑) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”
กาหนดไว้เพื่ อ ให้ ข้ าราชการรัฐ สภาสามั ญ ซึ่ งต้ องปฏิ บั ติราชการกั บ สมาชิก รัฐ สภาวางตั ว
เป็ น กลางทางการเมื อ ง ทั้ งนี้ เพื่ อ จะได้ ป ฏิ บั ติ ราชการได้ส าเร็จ ลงด้ ว ยดี ไม่ ห วั่น ไหวต่ อ การเปลี่ ยนแปลง
ทางการเมือง และไม่ฝักใฝ่ต่อการเมือง
“ข้อ ๒ (๑๒) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศั กดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว”
ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ มีแนวทางในการพิจารณาว่าการกระทาใดจะถือเป็นความผิ ด
ฐานประพฤติชั่ว ดังนี้
(๑) เกีย รติข องข้าราชการรัฐ สภาสามัญ กล่ าวคือ จะพิ จารณาว่าเป็ น การกระท าที่ท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่
(๒) ความรู้สึกของสั งคม คือ พิจารณาว่าเป็นการกระทาที่ทาให้ สั งคมรู้สึ กรังเกียจหรือไม่
โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือของข้าราชการทั่วไป ความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยได้
(๓) เจตนาในการกระทา (มีจิตสานึกในการกระทา) พิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระทาว่า
เป็นการกระทาที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่

- ๑๐ “ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ต้องไม่กระทาการใดอัน เป็น ข้อห้าม ซึ่งมีรายละเอียด
แต่ละข้อ ดังนี้
ข้อ ๓ (๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย”
ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) มี ก ารรายงาน การรายงาน หมายถึ ง การบอกเรื่ อ งราวที่ ไปท า ไปรู้ หรือ ไปเห็ น มา
อาจเป็ น การรายงานด้ ว ยวาจา หรื อ หนั งสื อ หรือ วิธีอื่ น ใด และจะเป็ น การรายงานเพื่ อ พิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ย
ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือเพื่อทราบ ก็เป็นการรายงานทั้งสิ้น
(๒) รายงานเป็นเท็จ คือ รายงานที่ไม่เป็นความจริง และผู้รายงานรู้อยู่แล้วว่ารายงานนั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่เป็นความจริง นอกจากนี้การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้ ง ก็ถือว่าเป็นการรายงาน
เท็จอีกด้วย
อย่ างไรจะถือว่าเป็นการรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้งเป็นเรื่องที่ จะต้อง
พิ จ ารณาจากพฤติ ก ารณ์ ข องการรายงานประกอบกั บ ข้ อ ความที่ ป กปิ ด ไว้นั้ น เช่ น ถ้ าแจ้ งข้ อ ความนั้ น ไว้
ในรายงานด้วยแล้ว อาจจะทาให้ผลการพิจาณาของผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
(๓) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา คือ เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ซึ่งได้กล่าว
มาแล้วใน ข้อ ๒ (๖)
“ข้ อ ๓ (๒) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น การกระท าการข้ า มผู้บั งคั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว”
ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) มีหน้าที่ราชการ
(๒) การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
แต่มีข้อยกเว้น กรณีที่การปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน แต่ไม่เป็นความผิดวินัย
ตามมาตรานี้จะต้องเข้าลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา
(๒) ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
“ข้ อ ๓ (๓) ต้ อ งไม่ อ าศั ย หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการของตน
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”
ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ คือ ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการ
กระทาการหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะกระทาเองหรือยอมให้ผู้อื่นกระทา
“ข้อ ๓ (๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
ประมาทเลิ น เล่ อในหน้ าที่ราชการ หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลั้ งเผลอ
หลงลืม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการ จะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความ
เสี ย ห าย การประมาทเลิ น เล่ อ นี้ มี ไ ด้ ทั้ ง ลั ก ษ ณ ะที่ เป็ น การกระท าและละเว้ น การกระท า และ
เป็นความผิดวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของความเสียหายที่ทางราชการได้รับ

- ๑๑ ทั้ ง นี้ ก าหนดเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ จะต้ อ งใช้
ความระมั ด ระวั ง ซึ่ งผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น จะต้ อ งมี ต ามระดั บ ต าแหน่ ง ของตนส าหรั บ พฤติ ก ารณ์ นั้ น
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ทางราชการ
“ข้อ ๓ (๕) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน”
องค์ประกอบของความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ คือ
(๑) กระทาหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์
หมายถึง ต้องเป็นเรื่องการหาผลประโยชน์โดยกระทาด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่นกระทา
(๒) อาจท าให้ เสี ย ความเที่ ยงธรรมหรือเสื่ อ มเสี ยเกีย รติศั ก ดิ์ข องต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการ
ของตน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๒.๑) อาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม
ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากอานาจหน้าที่ร าชการที่กระทา หรือยอมให้
ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์นั้นว่า มีอานาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นอย่างไร และเป็นการหาผลประโยชน์
ในเรื่องที่ผู้นั้นมีอานาจหน้าที่ราชการหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีอานาจหน้าที่ราชการ ก็ย่อมทาให้บุคคลทั่วไป
รู้ สึ ก ได้ ว่า ผู้ นั้ น อาจกระท าไปโดยไม่ เที่ ย งธรรม ล าเอี ย งหรื อ เข้ าข้ างตนเองหรื อผู้ ที่ ต นยอมให้ กระท าการ
หาผลประโยชน์ได้ ก็ต้องด้วยองค์ประกอบข้อนี้ โดยไม่จาต้องปรากฏข้อเท็จจริง ว่าได้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
หรือปฏิบัติโดยความลาเอียงเกิดขึ้นแล้ว
(๒.๒) อาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
เกีย รติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ
ตามตาแหน่งหน้าที่ราชการ ข้าราชการที่มีตาแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถื อเลื่อมใสศรัทธาในหน้าที่ราชการและ
วงสังคมทั่วไป ตามตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละตาแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้๑๕
การที่ จ ะพิ จ ารณาว่า การหาผลประโยชน์ ใดอาจท าให้ เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยคานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ราชการของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่กระทา หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์นั้นว่าดารงอยู่ในฐานะอย่างไรเป็น
ราย ๆ ไป และตามความรู้ สึ ก ของสั ง คมในวงการทั่ ว ไป ตลอดจนวงราชการเองว่ า มี ค วามรู้ สึ ก รั ง เกี ย จ
ต่อการที่ข้าราชการผู้มีตาแหน่งหน้าที่ราชการนั้น ๆ กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์นั้น
หรือไม่
“ข้ อ ๓ (๖) ต้ อ งไม่ เ ป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
ดารงตาแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง”
กฎ ก.ร. ข้ อนี้ มี ค วามมุ่ งหมายให้ ข้ าราชการรัฐ สภาสามั ญ วางตั ว เป็ น กลางทางการเมื อ ง
เพื่ อ จะได้ ป ฏิ บั ติ ง านของราชการได้ ส าเร็ จ ลงด้ ว ยดี ไม่ ห วั่ น ไหวกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
และสามารถเข้ากับพรรคการเมืองพรรคต่าง ๆ ได้ทุกพรรคการเมืองโดยไม่เกิดอุปสรรคอันจะทาให้ราชการ

๑๕

สานักงานข้าราชการพลเรือน, คู่มือการดาเนินการทางวินัย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙, น. ๓๗.

- ๑๒ ได้รั บ ความเสี ย หาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งข้ าราชการรั ฐ สภาสามั ญ ซึ่ งต้ องปฏิ บั ติ งานร่ว มกั บ สมาชิ ก รัฐ สภา
ยิ่งต้องมีความระมัดระวังไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เป็นพิเศษ
“ข้ อ ๓ (๗) ต้ อ งไม่ เป็ น กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ งอื่ น ใด
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท”
กาหนดห้ ามข้ าราชการรัฐสภาสามัญ ดารงต าแหน่งในลั กษณะที่ ต้องเข้ าไปบริห ารจัดการ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพื่อมิให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจ จึงห้ามดารงตาแหน่ง
ที่มีหน้าที่จัดการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งอาจเป็นตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตาแหน่ง
อื่นใดในลักษณะเดียวกันด้วย และไม่ห้ามในกรณีมีตาแหน่งในมูลนิธิ
การพิ จ ารณาว่ า ต าแหน่ ง ใดมี ลั ก ษณะงานคล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ต าแหน่ งกรรมการผู้ จั ด การ
หรือผู้จัดการนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป ว่าตาแหน่งที่เรียกชี่ออย่างอื่น เช่น
กรรมการผู้ อ านวยการ หรื อ ผู้ อ านวยการ มี ลั ก ษณะงานและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเดี ย วกั น
หรือคล้ายคลึงกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือไม่ ถ้าคล้ายคลึงกันก็ย่อมต้องห้าม และที่บัญญัติเช่นนี้
ก็ เ พื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การหลี ก เลี่ ย งกฎหมายด้ ว ยการใช้ ชื่ อ ให้ ผิ ด เพี้ ย นหรื อ แตกต่ า งกั น โดยสิ้ น เชิ ง
แต่ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ การเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัท หรือเป็นผู้มีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยมิได้เข้าไปจัด การงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ไม่เป็นการ
ต้องห้ามตามข้อนี้
“ข้อ ๓ (๘) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็น การกลั่น แกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ”
ข้อนี้เป็นข้อกาหนดวินัยให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญประพฤติปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยกัน คือ
ไม่ ก ระท าการใดที่ เป็ น การกลั่ น แกล้ ง กดขี่ หรื อ ข่ ม เหงกั น ในการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ งจะเป็ น การน าไปสู่
ความสงบเรียบร้อย ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานกัน ยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
“ข้อ ๓ (๙) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๔” กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
“ข้อ ๔ ข้า ราชการรัฐ สภาสามัญ ผู ้ใ ดกระท าการประการใดประการหนึ ่ ง ดัง ต่อ ไปนี้
ต่อ ข้า ราชการด้ว ยกัน หรือ ผู ้ร ่ว มปฏิบ ัต ิร าชการ ไม่ว ่า จะเกิด ขึ ้น ในหรือ นอกสถานที ่ร าชการ
โดยผู ้ถ ูก กระท ามิไ ด้ย ิน ยอมด้ว ยต่อ การกระท านั ้น หรือ ท าให้ผู ้ถ ูก กระท าเดือ ดร้อ นร าคาญ ถือ ว่า
เป็นการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามข้อ ๓ (๙)
(๑) กระท าการด้ว ยการสัม ผัส ทางกายที ่ม ีล ัก ษณะส่อ ไปในทางเพศ เช่น การจูบ
การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
(๒ ) กระท าการด้ว ยวาจาที ่ส ่อ ไป ใน ท างเพ ศ เช่น วิพ ากษ ์ว ิจ ารณ ์ร ่า งกาย
พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น
(๓) กระท าการด้ว ยอากัป กิร ิย าที ่ส ่อ ไปในทางเพศ เช่น การใช้ ส ายตาลวนลาม
การทาสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น
(๔) การแสดงหรือ สื ่อ สารด้ว ยวิธ ีก ารใด ๆ ที ่ส ่อ ไปในทางเพศ เช่น แสดงรูป ลามก
อนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น

- ๑๓ (๕) การแสดงพฤติก รรมอื ่น ใดที ่ส ่อ ไปในทางเพศ ซึ ่งผู ้ถ ูก กระท าไม่พ ึงประสงค์ห รือ
เดือดร้อนราคาญ”
ความผิดวินัยตามกฎ ก.ร. ข้อ ๔ นี้ เป็นหลักการเดียวกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทาการ
อัน เป็น การล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๖ โดยลัก ษณะของการล่ว งละเมิด ทางเพศ
ตามกฎ ก.ร. ข้อ ๔ คือ เป็นการกระทาตามข้อใดข้อหนึ่งตาม (๑) – (๕)
การล่วงละเมิดและคุก คามทางเพศ เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นการ
ละเมิดสิ ทธิในเนื้ อตัวร่างกายของบุ คคล ปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ
ไม่ว ่า จะเป็น การกระท าระหว่า งผู ้บ ัง คับ บัญ ชากับ ผู ้อ ยู ่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาหรือ ระหว่า งข้า ราชการด้ว ยกัน
มักปรากฏการร้องเรีย นพฤติกรรมในทางเพศที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการอยู่เสมอ ตามพระราชบัญ ญัติ
ระเบีย บข้า ราชการพลเรือ นตั ้ง แต่ป ี พ.ศ. ๒๔๗๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไ ด้บ ัญ ญัต ิใ ห้ก ารล่ว งละเมิด
หรือคุกคามทางเพศเป็นความผิดวินัยไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด แต่เมื่อมีผู้กระทาความผิดในลักษณะนี้ มั กจะ
ถูกจัดเป็นความผิดฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ๑๗
ความหมายและลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
กฎหมายไทยยังไม่มีการให้นิย ามของ “การล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศ” ไว้โดยตรง
แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาจากกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.
๒๕ ๕๓ จะเห็น ได้ว ่า เป็น การมุ ่ง บัญ ญ ัต ิถ ึง “ลัก ษณ ะของการกระท า” ที ่เ ข้า ข่า ยเป็น ความผิด
ไว้อย่ างกว้าง มิ ได้ ให้นิ ยามแก่ถ้อยคาแต่อย่างใด เนื่องจากหากบัญญั ตินิ ยามของคาดังกล่ าวไว้ชัดเจนตายตั ว
อาจทาให้ไม่สามารถปรับใช้กฎในทางปฏิบัติได้ยืดหยุ่ นเท่าที่ควร เมื่อคานึงถึงข้อที่ว่าการกระทาผิดกรณีนี้ต้อง
ดูจ ากข้อ เท็จ จริง และพฤติก ารณ์แ วดล้อ มเป็น กรณี ๆ ไปเป็น ส าคัญ ด้ว ย ๑๘ แต่ก ็ได้ม ีก ารศึก ษาค้น คว้า
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จึงพอจะกล่าวถึงนิยามอย่างกว้างของ “การล่วงละเมิดทางเพศ” และ “การคุกคาม
ทางเพศ” ได้ ดังนี้
“ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ” ๑๙ หมายความว่ า พฤติ ก รรมการล่ ว งเกิ น ส่ อ ไปในทางเพศอั น ไม่
พึงประสงค์ ห รือ ไม่พึงปรารถนา หรือ พฤติกรรมที่แ สดงอาการเกิน สมควรต่อผู ้อื่น โดยล่ว งจารีต ประเพณี
หรือจรรยามารยาท เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับการสัมผัสทางกายหรือได้รับการสื่อสารในเรื่องเกี่ ยวกับ
เพ ศสัม พัน ธ์ห รือ ความแตกต่า งระหว่า งเพศ รวมถึง พฤติก รรมอื ่น ซึ ่ง เกี ่ย วกับ เพศสัม พัน ธ์ห รือ
ความแตกต่างระหว่างเพศ ที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของบุคคลในการทางาน ไม่ว่าจะแสดงออกทางกาย
วาจา หรือ ท่าทาง โดยผู ้กระทามุ่งหมายที่จะเอาเปรียบ แสวงหาประโยชน์ หรือสนองกามาร มณ์แห่งตน
และผู้ถูกกระทาไม่ยินยอมให้กระทาหรือจายอมให้กระทาด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่พอใจต่อการกระทานั้น
“การคุกคามทางเพศ”๒๐ หมายความว่า การกระทาหรือการเรียกร้องใด ๆ ทางเพศอันไม่
เป็นที่พึงประสงค์หรือไม่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะกระทาโดยทางกาย วาจา หรืออากัปกิริยาท่า ทางอย่างใด ๆ
๑๖

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
สานักงาน ก.พ. , คาอธิบ ายกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ย วกับการดาเนิน การทางวินัย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงาน ก.พ. , ๒๕๕๖), น. ๒.
๑๘
เพิ่งอ้าง, น. ๖.
๑๙
พนิด า โรจน์ร ัต นชัย , “ปัญ หากฎหมายเกี ่ย วกับ การคุก คามทางเพศในหน่ว ยงานราชการ ”,
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๓), น. ๓๓.
๒๐
สานักงาน ก.พ. , เรื่องเดิม, น. ๗.
๑๗

- ๑๔ ลัก ษณะของการล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศอาจกระท าได้โ ดยทางกาย ทางวาจา
หรืออากัปกิริยาท่าทาง
การกระทาการล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศที่จะถือเป็น ความผิด วินัย อาจเกิดขึ้น
ในสถานที่ทางานหรือนอกสถานที่ทางานก็ได้ เช่น การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้กระทาและผู้ถูกกระทาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอาจเป็นข้าราชการรัฐสภา
สามัญหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน จึงจะเป็นความผิดวินัยในกรณีนี้
ไม่แบ่งแยกว่ากระทาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องเป็นการกระทาที่เกิดขึ้น
ระหว่างเพศที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพศเดียวกันกระทาต่อกันก็ได้
อนึ่ง หากพฤติก รรมที่เกิด ขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ การล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศ แต่มี
ความร้ายแรงเกิน กว่าพฤติก ารณ์ต ามข้อ ๔ นี ้ อาจถือ เป็น ความผิด วินัย อย่างร้ายแรงตามที่บัญ ญัติไว้ใน
ข้อ ๖ (๔) “กระท าการอัน ได้ชื ่อ ว่า เป็น ผู ้ป ระพฤติชั ่ว อย่า งร้า ยแรง” หรือ ข้อ ๖ (๗) ละเว้น การกระท า
หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
มีข้อสั งเกตว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ที่เป็นผู้ กระท าการล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จะต้อ งกระท าประการหนึ่ งประการใดใน ๕ ประการ ต่อ ข้ าราชการด้ ว ยกั น หรือผู้ ร่ว มปฏิ บั ติ งานเท่ านั้ น
หากท ากั บ ประชาชนทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ จะไม่ เป็ น ความผิ ด วิ นั ย ฐานกระท าการอั น เป็ น การ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามข้อ ๔ นี้ แต่จะเป็นความผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ตามข้อ ๒ (๑๒) หรือฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖ (๔) สาหรับการกระทาต่อผู้ร่วมปฏิบัติงานคือการ
กระท าต่ อ บุ ค คลต่ า ง ๆ เช่ น พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า นั ก ศึ กษาที่ ม าฝึ ก งาน เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง
กฎ ก.ร. ข้อนี้ไม่ได้กาหนดว่าผู้ถูกกระทาจะต้องเป็นเพศใด ดังนั้น หากข้าราชการรัฐสภาสามัญหญิงกระทาต่อ
ชาย หรื อ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ชายกระท าต่ อ ข้ า ราชการชายด้ ว ยกั น หากการกระท านั้ น มี ลั ก ษณะ
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศแล้ว ก็มีความผิดฐานนี้ได้
นอกจากนี้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ทาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน ๕ ลักษณะ
ดัง กล่า ว ถ้าได้ก ระทาต่อ ข้า ราชการหรือ ผู ้ร่ว มปฏิบัติงาน โดยการกระทานั้น ไม่ว่า จะเกิด ขึ้น ที ่ใดและผู ้ที่
ถูกกระทามิได้ยินยอมต่อการกระทาหรือทาให้ผู้ถูกกระทาเดือดร้อนราคาญ ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศตามข้อนี้แล้ว
“ข้อ ๓ (๑๐) ต้อ งไม่ด ูห มิ ่น เหยีย ดหยาม สมาชิก รัฐ สภาและประชาชนผู ้ม าติด ต่อ
ราชการ”
ข้อกาหนดข้อ นี้เป็น ข้อ กาหนดวินัยให้ข้าราชการรัฐ สภาสามัญ ประพฤติปฏิบัติต่อสมาชิก
รัฐสภาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยไม่ดูห มิ่น เหยียดหยามต่อบุคคลดังกล่าวผู้มาติดต่อราชการ
“ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ใดไม่ป ฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืน ข้อห้ามตามข้อ ๓
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย”
กฎ ก.ร. ข้อ ๕ นี้ เป็ นการกาหนดว่าหากข้าราชการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามข้อ ๓ เป็นผู้กระทาผิดวินัย ต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๓

- ๑๕ -

“ข้อ ๖ การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
กฎ ก.ร. ข้ อ ๖ นี้ ได้ ก าหนดการกระท าผิ ด วิ นั ย ในลั ก ษณะต่ อ ไปนี้ เป็ น ความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละลักษณะ ดังนี้
“(๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต”
องค์ประกอบความผิดในข้อนี้มี ๓ ประการ คือ
(๑) มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ความหมายของหน้าที่ราชการให้ดูจากองค์ประกอบ
ความผิดวินัยตาม ข้อ ๒ (๒) ซึ่งได้อธิบายไว้แล้ว
โดยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการไม่ ร วมถึ ง การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ สิ ท ธิ ข อเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ที่ทางราชการให้ สิทธิเบิ กได้ เช่น เงิน ค่าเบี้ยเลี้ ยงเดิ นทางไปราชการ หรือเงินสวัสดิการต่าง ๆ ส่ วนละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่โดย
จงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเรื่องพลั้งเผลอ หลงลืม หรือเข้าใจผิด
(๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบ คื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของ
ทางราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชา แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามธรรมนองคลองธรรม กล่าวคือ
ไม่เป็นไปตามทางที่ถูกที่ควร และหมายความรวมถึง การเรียกค่าตอบแทนโดยมิชอบในการปฏิบัติ หรือเพื่อจะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แม้เนื้อหาการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปโดยถูกต้อง
การพิจารณาว่าเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
(๑) ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้ คานึงถึงความมากน้อยตามค่าของ
เงิน เป็ นสาคัญ เช่น เสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าเสียหายร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่า
จานวนเท่ าใดจึ งจะถือว่าเป็ น ความเสี ย หายอย่างร้ายแรงหรือไม่ ร้ายแรง ให้ ผู้ มี อานาจหน้าที่ใช้ดุล พินิ จได้
ตามควรแก่กรณี
(๒) ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
เป็นเรื่อง ๆ โดยคานึงว่าเป็นกรณีที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ส่วนรวมของทางราชการ หรือต่อการ
บริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีทาการรับจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการรับ
จ่าย บัญชีการเงินไม่ทาให้เป็นปัจจุบั นเป็นเวลานาน ทาให้บัญชีและการเงินสับสนจนไม่อาจตรวจสอบได้ ไม่
สามารถจะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เงิ น ของทางราชการได้ ข าดหายไปห รื อ ไม่ เช่ น นี้ ถื อ ว่ า เป็ นพฤติ ก ารณ์
ที่ทาให้เสียหายแก่ระบบการเงินและบัญชีของทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นต้น
(๓) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
โดยทุจ ริต หมายถึง เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้ โดยชอบด้ว ยกฎหมายส าหรับ
๒๑
ตนเองหรือผู้อื่น ประโยชน์ที่มิควรได้นี้ อาจเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้
กรณี ที่ จะเป็ น ความผิดตามข้อนี้ ต้องเป็น การกระทาในหน้าที่ ราชการ ดังนั้น กรณี ที่
ข้าราชการทุจริตทารายงานการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ โดยเจตนาเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยไม่มีสิทธิหรือ

๒๑

ประมวลกฎหมายอาญา

- ๑๖ เกินสิ ทธิที่จะเบิ กได้ เป็น เรื่องการทุจริตในการใช้สิทธิโดยฉ้อโกงเงินของรัฐ ไม่ใช่ทุจริตในการปฏิบัติห น้าที่
ราชการ ไม่เป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ๒๒ แต่เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
“(๒) ละทิ้ งหรื อ ทอดทิ้ งหน้ า ที่ ร าชการโดยไม่ มี เหตุ ผ ลอั น สมควรเป็ น เหตุ ใ ห้ เสี ย หาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง”
องค์ประกอบความผิดตามข้อนี้ มี ๓ ข้อ คือ
(๑) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่จากัดเงื่อนเวลามากน้อย
(๒) โดยไม่ มี เหตุ ผ ลอั น สมควร พิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น เรื่ อ ง ๆ ไป ว่ า พฤติ ก ารณ์
ของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น มีสาเหตุอย่างไร และเป็นสาเหตุที่มีเหตุผลความจาเป็นถึงขนาดที่
จะต้องกระทาผิดหรือไม่ เหตุผลเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยปกติแล้วไม่อาจรับฟังได้
(๓) เป็ น เหตุ ให้ เสี ย หายแก่ ราชการอย่ างร้ายแรง หมายถึ ง ได้ มี ค วามเสี ยหายเกิ ด ขึ้น แก่
ราชการอย่างร้ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
การพิจารณาว่าเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
(๑) ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้ คานึงถึงความมากน้อยตามค่าของเงิน
เป็นสาคัญ เช่น เสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าเสียหายร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่าจานวน
เท่าใดจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ตามควรแก่กรณี
(๒) ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ โดยคานึงว่าเป็นกรณีที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ส่วนรวมของทางราชการ หรือต่อการ
บริห ารราชการอย่ างร้ ายแรงหรื อไม่ เช่น เจ้าหน้ าที่ การเงิน และบั ญ ชี ท าการรับ จ่ ายเงิน โดยไม่ มี ห ลั ก ฐาน
การรับจ่าย บัญชีการเงินไม่ทาให้เป็นปัจจุบันเป็นเวลานาน ทาให้บัญชีและการเงินสับสนจนไม่อาจตรวจสอบได้
ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเงินของทางราชการได้ขาดหายไปหรือไม่ เช่นนี้ ถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่ทาให้เสีย หาย
แก่ระบบการเงินและบัญชีของทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นต้น
“(๓) ละทิ้งหน้ า ที่ ร าชการติ ด ต่อ ในคราวเดีย วกัน เป็ น เวลาเกิ น สิบ ห้ า วัน โดยไม่มี เหตุ
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ”
ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ มีองค์ประกอบความผิด ๒ ข้อ คือ
(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน
หมายถึง การละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องโดยไม่ได้มาหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย
ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน
การมาลงชื่อลงเวลาเพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิ บัติราชการและละทิ้งหน้าที่ไป
โดยไม่ได้ปฏิบัติราชการเลยทั้งวัน ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการเต็มวัน
การนั บ วั น ละทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการในกรณี มี วั น หยุ ด ราชการอยู่ ในช่ ว งกลางของเวลา
ต้องนับวันหยุดราชการนั้นเป็นวันละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันด้วย ๒๓ แต่ถ้าวันหยุดราชการอยู่ก่อนเวลา
เริ่มละทิ้งหน้าที่ หรืออยู่ถัดเวลาสิ้นสุดที่ละทิ้งหน้าที่ไม่นับวันหยุดราชการนั้นเป็นวันละทิ้งหน้าที่ราชการ

๒๒

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๖) ธันวาคม ๒๕๐๖.
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เรื่อง หารือปัญหา
การนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการ
๒๓

- ๑๗ (๒) โดยไม่ มี เหตุ ผ ลอั น สมควรหรื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ อั น แสดงถึ งความจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบของทางราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีหลักการพิจารณาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นเรื่องที่
จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ในการละทิ้งหน้าที่ว่ามีเจตนา หรือจงใจฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับ
การหยุดราชการหรือการลาหรือไม่ การละทิ้งหน้าที่ เนื่องจากต้องหลบเจ้าหนี้ หรือหลบหนีคดีอาญา หรือ
หลบหนีศัตรูเนื่องจากคาดหมายว่าจะมีผู้ติดตามปองร้าย สาเหตุเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อาจนามารับฟังเป็น
เหตุอันสมควร
การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชา
ได้ดาเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษโดยไม่สอบสวน
ก็ได้ ตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัย
อย่ างร้ายแรงบางกรณี ได้มีการปรับ ปรุงมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ เกี่ยวกับการลงโทษ
ข้าราชการผู้ กระทาผิ ดวินั ยอย่ างร้ายแรงบางกรณี ได้ปรับปรุงถ้อยคาเพื่อให้ เกิดความชัดเจนจากความว่า
“ละทิ้งหน้าที่ราชการไปเลยเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” เป็น “ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน กว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย”
ดังนั้น กรณีที่จะเข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะต้องได้ความว่าข้าราชการผู้นั้นไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลย
“(๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”
พฤติกรรมอันได้ชื่อว่า “ผู้ประพฤติชั่ว” เป็นการกล่าวไว้อย่างกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่ไม่อาจกล่าวเป็นกรณี ๆ ไว้อย่างชัดเจน และนอกจากนั้น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น ความรู้สึกของ
สั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างต่อเนื่ อง จึ งไม่ ควรก าหนดกรณี ความผิ ดไว้อย่างชั ดเจนเป็นกรณี ๆ ไป อาจจะไม่
ครอบคลุมทุกกรณี
องค์ ป ระกอบความผิ ด ฐานนี้ เช่ น เดี ย วกั บ ความผิ ด ฐานประพฤติ ชั่ ว ตามข้ อ ๒ (๑๒) แต่
ความร้ า ยแรงแห่ ง กรณี ม ากกว่ า ถึ ง ขนาดซึ่ ง อาจท าให้ เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องต าแหน่ งหน้ า ที่ ร าชการ
อย่างร้ายแรงหรือสังคมรังเกียจอย่างร้ายแรงก็เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตั ว อย่ า งความผิ ด ฐานประพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง เช่ น กรณี ค วามผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ตามข้ออื่น นามาปรับบทเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ด้วย กรรมเดียวเป็นความผิดหลายบท
เช่น ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงด้วย กรณีเล่นการ
พนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาดพนันเอาทรัพย์สินกัน หมายถึงการพนันตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ระวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ๒๔ ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นต้น
๒๔

หนัง สือ ส านัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ที ่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓ ลงวัน ที ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖
เรื ่อ ง การยกเลิก มติค ณะรัฐ มนตรี เรื ่อ ง การปราบปรามข้า ราชการเล่น การพนัน สลากกิน รวบและการปรับ ปรุง
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

- ๑๘ “(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง”
องค์ประกอบความผิดจะเหมือนดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน ข้อ ๓ (๑๐) แต่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม
คือ ต้องเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง ซึ่งต้องพิจารณาพฤติการณ์เป็นราย ๆ ไป
“(๖) กระท าความผิ ด อาญ าจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก
โดยค าพิ พ ากษาถึงที่ สุด ให้ จ าคุกหรื อได้รั บโทษที่ห นั กกว่า โทษจาคุก เว้น แต่ เป็ น โทษสาหรั บ ความผิ ด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
การได้รับโทษจาคุกตามข้อนี้ หมายความว่าคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้ จาคุกโดยไม่รอ
การลงโทษ หรือยกโทษจาคุก หรือเปลี่ ยนโทษจาคุกเป็นโทษสถานอื่น และหมายความรวมถึงกรณี ที่ศาล
มีคาพิพากษาให้จาคุก โดยอ่านคาพิพากษาลับหลังจาเลย เนื่องจากจาเลยหลบหนีด้วย
“(๗) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ข้อนี้เป็นการกาหนดไว้สาหรับกรณีอื่น ๆ ซึ่งหากข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒
หรือฝ่าฝืน ข้อห้ ามตามข้อ ๓ เป็ น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กฎ ก.ร. ข้อนี้ก็ได้กาหนดให้ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย เช่นกัน

๒. การดาเนินการทางวินัย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๐ กาหนดให้หลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาเกี่ย วกับ การดาเนิน การทางวินัย และการดาเนิน การทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน
ในกรณีที ่เป็น ความผิด วิน ัย ที ่ป รากฏชัด แจ้ง ให้เป็น ไปตามที ่ก าหนดในกฎ ก.ร. มาตรา ๗๑ กาหนดให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ จะมีอานาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพีย งใด ให้เป็น ไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ร. มาตรา ๗๖
กาหนดให้ห ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ร. และมาตรา ๗๘
กาหนดให้เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาสั่งใหม่ และในคาสั่งดังกล่าวให้สั่ง
ยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ร. ดังนั้น ก.ร. จึงได้ออกกฎ ก.ร. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
และวิธีการสาหรับดาเนินการทางวินัย
โดยกระบวนการดาเนินการทางวินัยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการดาเนินการเมื่อมีการกล่าวหา
หรือ มีก รณีเ ป็น ที ่ส งสัย ว่า มีข ้า ราชการรัฐ สภาสามัญ กระท าความผิด ไปจนสิ ้น สุ ด กระบวนการคือ
มีการสั่งยุติเรื่อง หรือสั่งลงโทษ แล้วแต่กรณี รายละเอียดปรากฏตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการการดาเนิน การทางวินัยในรูปแบบของแผนภาพเพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการในภาพรวมโดยสังเขป ดังนี้

- ๑๙ -

แผนภาพที่ ๑
การพิจารณาในเบื้องต้น
มีการกล่าวหา

เป็นที่สงสัย

ผบ.ชั้นต้น
(อาจสืบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นได้)
พิจารณา
เบื้องต้น

ผู้บังคับบัญชา
ตามมาตรา ๔๒

สืบสวน/
สั่งให้สืบสวน

ไม่มีมูล

มีมูล

ไม่ร้ายแรง

หรือ

ร้ายแรง

ยุติเรื่อง

- ๒๐ -

แผนภาพที่ ๒
การดาเนินการกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ผู้บังคับบัญชา
ตามมาตรา ๔๒
เห็นว่ามีมูลวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ไม่แต่งตั้ง คกก.สอบสวน
(ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๔๕ วันนับแต่วันที่เห็นว่ามีมูล)

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

รับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา

แต่งตั้ง คกก.สอบสวน
(ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๖๐ วันนับแต่วันที่ประธานรับทราบคาสั่ง)

คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวน
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสานวนการสอบสวน และทารายงาน
การสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

การดาเนินการใด
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ให้สอบสวน
เพิ่มเติม
หรือให้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องโดยเร็ว

ผู้บังคับบัญชา
ตามมาตรา ๔๒
กระทาผิด

ไม่ได้กระทาผิด

ยุติเรื่อง

สั่งลงโทษ
- ภาคทัณฑ์
- ตัดเงินเดือน
- ลดเงินเดือน

วินัย
อย่างไม่ร้ายแรง

วินัย
อย่างร้ายแรง

สั่งงดโทษ

สอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง

(ผิดวินัยเล็กน้อย+มีเหตุอันควรงดโทษ)
- ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
- ว่ากล่าวตักเตือน

- ๒๑ -

แผนภาพที่ ๓
การดาเนินการกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๒
พิจารณาเบื้องต้น/ดาเนินการกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
เห็นว่า

มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ถูกกล่าวหา

แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว
คัดค้านกรรมการสอบสวน

กรณีตาแหน่งต่างกัน/ต่างส่วนราชการกัน
ถูกกล่าวหาร่วมกัน

แต่งตั้ง คกก.สอบสวน
แจ้งประธาน
กก.สอบสวน

องค์ประกอบ - ประธาน
- กรรมการอย่างน้อย ๒ คน
(คนหนึ่งต้องเป็ นนิติกร/ปริญญากฎหมาย/
ผ่านการอบรม/ประสบการณ์)
(คนหนึ่งเป็นเลขานุการ)

คกก.สอบสวน

แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา

ผู้ถูกกล่าวหา

ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
เพื่อแก้ข้อกล่าวหา

ประชุมครั้งแรกภายใน ๗
วัน
คกก.สอบสวนดาเนินการรวบรวม
- ข้อเท็จจริง
- ข้อกฎหมาย
- พยานหลักฐาน

ดาเนินการภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก

พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

การพิจารณาต้องพิจารณา
- ข้อเท็จจริง
- ข้อกฎหมาย
- มีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น
- เป็นความผิดวินัยกรณีใดตามกฎ ก.ร. ข้อใด ควรรับโทษ
สถานใด และมีเหตุอันควรลดหย่อนหรือไม่

กรณีกระทาผิดวินัย
ในเรื่องอื่นด้วย
กรณีการสอบสวนพาดพิง
ไปถึงข้าราชการอื่น/
จนท.ของรัฐอื่น/บุคคลอื่น

ทารายงานการสอบสวน

- กระทาผิดในเรื่องที่สอบสวน
- ไม่ได้กระทาผิดในเรื่องที่สอบสวน
- ยังไม่แน่ชัดพอจะลงโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเห็นว่า
หย่อนความสามารถ/บกพร่องในหน้าทีร่ าชการ/ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง/มีมลทินหรือมัวหมอง ถ้ารับราชการ
ต่อไปจะเสียหายแก่ราชการ

สอบสวนยังไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
- ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา/แจ้งไม่ครบถ้วน
 สั่งให้ คกก.สอบสวนดาเนินการแจ้ง/ให้ครบถ้วนโดยเร็ว

- ควรรวบรวมข้อเท็จจริง/พยานหลักฐานเพิ่มเติม
 กาหนดประเด็น/ข้อสาคัญให้ คกก.สอบสวนทาการ
สอบสวนเพิ่มเติม

- การดาเนินการไม่ถูกต้อง
 สั่งให้ คกก.สอบสวนดาเนินการให้ถกู ต้องโดยเร็ว

ผู้สั่งแต่งตั้ง
คกก.สอบสวน

สอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- ไม่ได้กระทาผิด
 ยุติเรื่อง

- กระทาผิดอย่างไม่ร้ายแรง

 ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน

- กระทาผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ
 งดโทษและทาทัณฑ์บน/ว่ากล่าวตักเตือน

- การทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ลงโทษปลดออก/ไล่ออก

- ยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษในความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่เห็นว่า

- กระทาผิดในเรื่องที่สอบสวน
- ไม่ได้กระทาผิดในเรื่องที่สอบสวน
- ยังไม่แน่ชัดพอจะลงโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเห็นว่าหย่อน
ความสามารถ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง/มีมลทินหรือมัวหมอง ถ้ารับราชการต่อไปจะเสียหายแก่ ราชการ

- ๒๒ -

แผนภาพที่ ๔

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ผบ.ตามมาตรา ๔๒ / ผู้มีอานาจตามมาตรา ๖๙
ดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

กรณีถือเป็นความผิดที่ปรากฏอย่างร้ายแรง

กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ ผบ.ตามมาตรา ๔๒
 ให้ถ้อยคารับสารภาพ + ได้มีการบันทึกถ้อยคารับ
สารภาพ ต่อผูส้ ืบสวนสอบสวน/คกก.สอบสวน
 มีหนังสือรับสารภาพ ต่อผู้สืบสวนสอบสวน/
คกก.สอบสวน

กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ ผบ.ตามมาตรา ๔๒
 ให้ถ้อยคารับสารภาพ + ได้มีการบันทึกถ้อยคา
รับสารภาพ ต่อผูส้ ืบสวนสอบสวน/คกก.สอบสวน
 มีหนังสือรับสารภาพ ต่อผู้สืบสวนสอบสวน/
คกก.สอบสวน
 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า
๑๕ วัน โดยไม่กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่อีกเลย
(แต่ต้องสืบสวนให้ได้วา่ ไม่มีเหตุผลอันสมควร/
พฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ)
 กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก/หนักว่าจาคุก
โดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุด (เว้นแต่ประมาท/เลินเล่อ)

- ๒๓ -

แผนภาพที่ ๕

อานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน

 อัตราโทษร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่ง
 เป็นเวลา
๑ เดือน
๒ เดือน
๓ เดือน
อัตราโทษร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ

- ๒๔ -

แผนภาพที่ ๖

การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ
- ทาเป็นคาสั่งตามแบบตัวอย่างที่ ก.ร. กาหนด
- แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกลงโทษทราบโดยเร็ว
- แจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้ในคาสั่งด้วย
วันมีผลของคาสั่ง
โทษภาคทัณฑ์
โทษตัดเงินเดือน

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน/เดือนที่มีคาสั่ง

โทษลดเงินเดือน
โทษปลดออก
โทษไล่ออก
โดยหลัก
ยกเว้น

เป็นไปตามระเบียบ ก.ร. ว่ าด้วยวันออกจากราชการ
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้มีผลตั้งแต่วันที่กาหนดในคาสั่ง ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกคาสั่ง
 กรณีที่มเี หตุอันสมควรต้องสั่ง ให้สงั่ ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้

(ไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น)

 กรณีที่ได้มีคาสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งตั้งแต่วันที่ต้องพักราชการหรือ

วันที่ต้องออกจากราชการไว้ก่อน
 กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบตั ิ
ราชการอีก ให้สั่งตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
 กรณีที่กระทาความผิดอาญาและได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ให้สั่งตั้งแต่วันที่
ต้องรับโทษจาคุก หรือวันที่ถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันที่ต้องรับโทษจาคุก
 กรณีที่กระทาความผิดอาญาและได้รับโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดหนักกว่าโทษจาคุก ให้สั่งตั้งแต่
วันที่ต้องคาพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่ถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันที่ต้องรับโทษจาคุก
 กรณีเปลี่ยนแปลงคาสั่ง (ไล่ออก เป็น ปลดออก) ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากราชการ
ตามคาสั่งเดิม (แต่ถ้าจะต้องสั่งเปลี่ยนแปลงวันออกจากราชการด้วย ให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึง
วันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้น)
 กรณีเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกจากราชการ เป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้น
 ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษได้ออกจากราชการไปก่อนแล้วเพราะกรณีอื่น/ลาออก
ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากราชการไปแล้วนั้น
 ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกลงโทษได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ไปก่อนแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณทีผ่ ู้นั้นมีอายุครบเกษียณอายุราชการ

- ๒๕ -

แผนภาพที่ ๗

การมีคาสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
- ให้ยกเลิกคาสั่งเดิมแล้วสั่งใหม่ตามแบบตัวอย่างที่ ก.ร. กาหนด
- วิธีการจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออก ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่ งถูกสั่งให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘
วินัยอย่างร้ายแรง

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

กรณีที่ต้องมีคาสั่งใหม่
 ให้ออกคาสั่งลงโทษใหม่
- ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- งดโทษ
- ยกโทษ
 ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
- ในตาแหน่งเดิม/ตาแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกัน
- ถ้าไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ เพราะพ้นจากราชการ
ไปก่อนแล้ว ให้แสดงเหตุไว้ และให้มีคาสั่งงดโทษ/ยุติเรื่อง
 ให้ออกคาสั่ง
- ลดโทษ
- ยกโทษ
- งดโทษ
- เพิ่มโทษ

วิธีดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
 ถ้ามิได้กระทาผิด + ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง
- จ่ายเต็ม (จ่ายตามที่ผู้มีอานาจกาหนด)
 ถ้าได้กระทาผิดหรือมีมลทิน/มัวหมอง
- จ่ายไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับในขณะออกจากราชการ ตามที่
รมต.เจ้าสังกัดกาหนด
 กรณีตายก่อนกรณีถึงที่สุด
- ให้ รมต. เจ้าสังกัดวินิจฉัยตามหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะจ่ายหรือไม่
 ลดโทษ/ลดอัตราโทษในโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน
- ให้คิดคานวณเงินในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม และคืนส่วนที่ตัด/
ลดเกินให้ผู้นั้น
 ลดโทษเป็นการภาคทัณฑ์
ให้คืนเงินทั้งหมด
 ยกโทษ
 งดโทษ
 เพิ่มโทษ/เพิ่มอัตราโทษในโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน
- ให้คิดคานวณจานวนเงินขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม
 เพิ่มโทษเป็นวินัยอย่างร้ายแรง
- ให้คืนเงินที่ตัด/ลดไปแล้ว

- ๒๖ -

แผนภาพที่ ๘
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

เหตุ

การพักราชการ
- ถูกตั้ง คกก.สอบสวน/ฟ้องคดีอาญา/ต้องหาว่ากระทาผิดอาญา
(ไม่รวมประมาท/ลหุโทษ)

- มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ระยะเวลา

- ถ้าอยู่หน้าที่ราชการต่ออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
- เรื่องการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริต ความประพฤติ/พฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ โดย พนง.อัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าคงอยู่
ในหน้าที่ราชการต่ออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
- คงอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน/ไม่สงบเรียบร้อย
- ถูกควบคุม/ขัง/จาคุก ติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน
- ถูกสอบสวนและต่อมาถูกพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดในเรื่องที่สอบสวน/
ถูกสอบสวนภายหลังที่คาพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดในเรื่องที่สอบสวนนั้น
โดยข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดว่าการกระทาผิดนั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- มีผลอยู่ตลอดเวลาที่มีคาสั่ง
- เว้นแต่ - ร้องทุกข์ตาม ม. ๘๘ และผู้มีอานาจเห็นควรสั่งให้กลับก่อนสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จ
เนื่องจาก
- พฤติการณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา
และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
- การดาเนินการทางวินัยล่วงพ้น ๑ ปีแล้วยังไม่เสร็จ
และไม่มีพฤติการณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา
และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
- ผู้มีอานาจสั่งให้กลับก่อนสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จ

การออกจากราชการไว้ก่อน
- มีเหตุถูกสั่งพักราชการ
- การสอบสวน/ดาเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

- ๒๗ การพักราชการ
วันมีผล

หลายสานวน

- มีผลตั้งแต่วันออกคาสั่ง
- เว้นแต่ - ถูกควบคุม/ขัง
นับแต่วันถูกควบคุม/ขัง/จาคุก
- ถูกจาคุก
- มีคาสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบ
ตามคาสั่งเดิม
- กรณีถูกสั่งให้ออกไว้ก่อนที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้ก่อน
นับแต่วันพักราชการ
- ให้สั่งทุกสานวน / หรือทุกคดี
- ถ้ามีสานวนเพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะการสั่งการพัก/ให้ออก
ให้สั่งทุกสานวนหรือทุกคดี

การสั่ง
ในบางตาแหน่ง
ปรากฏผล
การสอบสวน

การออกจากราชการไว้ก่อน

- บริหารระดับสูง
- วิชาการทรงคุณวุฒิ
- ผิดวินัยร้ายแรง
- ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

- มิได้กระทาผิดวินัย

สั่งลงโทษ
สั่งลงโทษ + สั่งให้กลับ
สั่งงดโทษ + ระบุเหตุที่สั่งให้กลับไม่ได้ พ้นราชการ
ถูกสั่งให้ออก
ออกจากราชการ
(ยกเว้นตาย ไปใช้ข้อ ๕๙)
สั่งยุติเรื่อง + สั่งให้กลับ
สั่งยุติเรื่อง + ระบุเหตุที่สั่งให้กลับไม่ได้
พ้นราชการ
ถูกสั่งให้ออก
ออกจากราชการ
(ยกเว้นตาย ไปใช้ข้อ ๕๙)

ให้นาความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตาแหน่ง

เหมือนกรณีการพักราชการ

- ๒๘ การพักราชการ
- กรณีถูกสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีอื่นอีกด้วย
ถ้าผลว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
รอฟังผลกรณีอื่น + ยังไม่ตอ้ งสั่งให้กลับ
ถ้าผลว่ามิได้กระทาผิดวินัย
สั่งยุติเรื่อง + แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้กลับ

การออกจากราชการไว้ก่อน
- กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นอีกด้วย
ถ้าผลว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
รอฟังผลกรณีอื่น + ยังไม่ต้องสั่งให้กลับ
ถ้าผลว่ามิได้กระทาผิดวินัย
สั่งยุติเรื่อง + แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้กลับ
- กรณีถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่นอีกด้วย
ถ้าผลว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
รอฟังผลกรณีอื่น + สั่งให้กลับเข้ารับ
ราชการแต่แสดงเหตุที่ไม่อาจกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ถ้าผลว่ามิได้กระทาผิดวินัย
สั่งยุติเรื่อง + สั่งให้กลับเข้ารับราชการ
แต่แสดงเหตุที่ไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้

- ๒๙ -

ปรากฏ
ผลแห่งคดี
ถึงที่สุด

- ถึงที่สุดให้จาคุก/หนักกว่าจาคุก
(เว้นแต่ประมาท/ลหุโทษ)

การพักราชการ
สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่ต้องสั่งให้กลับ

การออกจากราชการไว้ก่อน

- จาคุกในความผิดประมาท/ลหุโทษ
- จาคุกโดยคาสั่งของศาล

แต่งตั้ง คกก.สอบสวนวินัยอย่าร้ายแรง หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ

- รอการลงโทษ/โทษอื่น

สั่งให้กลับ + ดาเนินการทางวินัยต่อไป
กรณีการพักราชการ
(ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/
ออกจากราชการเหตุอื่นไปแล้ว/มีกรณี
กสั่งพักหรือให้ออกไว้ก่อน ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย)

- ศาลมิได้วินิจฉัยว่าผิดอาญา/มิได้ฟ้อง

สั่งให้กลับ + ถ้ามีมูลวินัยก็ให้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
การออกจากราชการไว้ก่อน
กรณีการพักราชการ
(ถ้ามีกรณีอื่นที่ถูกสั่งพักราชการด้วย ให้สั่งให้
(ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ออก
กลับเข้ารับราชการ โดยแสดงเหตุว่ายังไม่อาจกลับ
จากราชการเหตุอื่นไปแล้ว/มีกรณีถูกสั่งพัก
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
หรือให้ออกไว้ก่อน ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ แต่
(ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ออกจาก
ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย)
ราชการเหตุอื่นไปแล้ว/มีกรณีถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน
ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย)

การออกจากราชการไว้ก่อน
(ถ้ามีกรณีอื่นที่ถูกสั่งพักราชการด้วย ให้สั่งให้
กลับเข้ารับราชการ โดยแสดงเหตุว่ายังไม่อาจกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
(ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ออกจาก
ราชการเหตุอื่นไปแล้ว/มีกรณีถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน
ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย)

- ๓๐ การพักราชการ
ปรากฏ
- ผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ถึงที่สุดให้จาคุกหรือหนักกว่าจาคุก
ผลการสอบสวน/ (เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ)
คดีถึงที่สุด
ในเรื่องอื่น
- ผิดวินัยไม่อย่างร้ายแรง
ที่มิได้สั่งให้พัก/
ให้ออกไว้ก่อน
- ให้ออกจากราชการ ตาม ม. ๘๓ (๖), (๗) หรือ (๘)
- มิได้กระทาผิดวินัยในเรื่องนั้น

การออกจากราชการไว้ก่อน
สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
ให้รอการดาเนินการทางวินยั อย่างไม่ร้ายแรงไว้ก่อน
จนกว่าจะปรากฏผลสอบสวน/คดีถึงที่สุดในกรณีอื่นนั้น
ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้สั่งยุติเรื่องนั้น

บทที่ ๒
กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
และกรณีตัวอย่างการกระทาผิดของหน่วยงานต่าง ๆ
๑. กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๖๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ร. ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๓
มาตรา ๖๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้น
แต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
๒) กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
...
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และ
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
...
(๕) ต้องปฏิบัติห น้าที่ราชการให้เกิดผลดีห รือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
...
(๑๒) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่กระทาการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
...
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้อ งไม่ก ระท าการหรือ ยอมให้ผู ้อื ่น กระท าการหาผลประโยชน์อัน อาจท าให้เสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
...

- ๓๒ ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓ ผู้นั้น
เป็นผู้กระทาผิดวินัย
ข้อ ๖ การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
...
(๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) ละเว้น การกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๓) ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕) ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖) หนังสือ ก.ร. ที่ ๒๘/๒๕๓๗ (ว ๘) ลงวันที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๓๗ เรื่อง การลงโทษ
ข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี
ตามหนังสือดังกล่าว ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการสั งกัดรัฐสภานามติคณะรัฐมนตรี
ตามหนั งสื อส านั กงานเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวั นที่ ๒๔ ธั นวาคม ๒๕๓๖ เรื ่อ ง
ขอปรับ ปรุงมติค ณะรัฐ มนตรีเกี่ย วกับ การลงโทษข้า ราชการผู ้ก ระท าผิด วินัย อย่างร้า ยแรง มาถือ ปฏิบ ัติ
โดยอนุโลม โดยกรณีที่เกี่ยวข้องคือ กรณีการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานี
อื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
ตัวอย่างข้อกาหนดตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังกรณีต่า ง ๆ
๑) วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
หลัก การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค
ยกเว้น กรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบานาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
(ข้อ ๔๓ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๒) การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน
(๑) การจ่ ายเงิน ให้ แก่เจ้าหนี้ ห รือผู้ มี สิ ทธิรับเงิน ในกรณี ซื้อทรัพ ย์สิ น /จ้างทาของ/เช่า
ทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีด
คร่อมด้วย
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้

- ๓๓ (๓) ในกรณี สั่งจ่ า ยเงิน เพื่ อ ขอรั บ เงิน สดมาจ่า ย ให้ ออกเช็ ค สั่งจ่า ยในนามเจ้า หน้ า ที่
การเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน
วันที่ออกเช็ค และจานวนเงินที่สั่งจ่าย
การเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิด
เส้น และชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือ
พิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคาว่า “หรือผู้ถือ”
โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
(ข้อ ๔๔ – ๔๕ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๓) การส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย
กาหนดเวลากรณีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) กรณี เดิ น ทางไปประจาต่ า งสานั ก งาน/เดิน ทางกลั บ ภู มิ ลาเนาเดิ ม ให้ ส่ งแก่ส่ ว น
ราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/ธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปตามประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน
ในกรณีผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว มีเหตุต้องทักท้วง ให้แจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง
หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้
ให้ยืมดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วง
(ข้อ ๕๗ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลั ง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผู้อานวยการสานักการคลัง
และงบประมาณเรีย กให้ ช ดใช้เงิน ยืมตามเงื่อนไขในสั ญญาการยืมเงินให้ เสร็จสิ้ นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้ผู้อานวยการสานักการคลังและงบประมาณรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป
(ข้อ ๕๙ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิ น
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- ๓๔ ๒. ตัวอย่างกรณีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สถิติการกระทาผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ในที่นี้จะกล่าวถึงสถิติการกระทาผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
การคลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ โดยแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมที่กระทาความผิดวินัย ได้ดังนี้
ตารางแสดงลักษณะพฤติกรรมที่กระทาความผิดวินัย
สถิติการกระทาผิดในแต่ละปี พ.ศ.
ลักษณะพฤติกรรมที่กระทาความผิดวินัย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
ยืม เงิน ทดรองราชการไปใช้ไม่ถูก ต้อ ง หรือ ไม่ ๑
๒
๑
๒
ส่งคืนเงินทดรองราชการ
สั่งการหรือดาเนินการไปโดยไม่มีอานาจหรือไม่
๑
๑
๒
เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ของทาง
ราชการหรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ
รวม
๑
๒
๒
๓
๒
ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแนวทางการลงโทษของ ก.ร. ที่ผ่านมา ดังนี้
ตัวอย่างที่ ๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะเดินทางในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการเดินทาง จานวน
๑,๙๖๖,๗๑๗ บาท บุคคลดังกล่าวได้ทาสัญญายืมเงินงบประมาณ แต่ปรากฏว่าไม่นาส่งใบสาคัญคู่จ่ายและเงินคืน
สานักการคลังและงบประมาณภายในกาหนดเวลาตามระเบียบของทางราชการ แม้ภายหลังได้นาเงินมาชาระ
คืนจนครบถ้วน แต่ก็เป็นเวลาที่พ้นกาหนด ๑๕ วัน ตามระเบียบฯ ไปแล้ว ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๐ (๒) ประกอบกับในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเงินนอกราชการซึ่งเป็นเงินของสมาชิกและ
ผู้ติดตาม ซึ่งข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจั ดการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่า มี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงน้อยกว่าจานวนเงินที่ได้รับจากสมาชิกและผู้ติดตาม เป็นหน้าที่ที่ต้องคืนเงิน
ส่วนที่เหลือแก่สมาชิกและผู้ติดตาม แต่ปรากฏว่าข้าราชการดังกล่าวมิได้ดาเนินการคืนเงินในส่วนที่เหลือจ่ายคืน
สมาชิกและผู้ติดตามโดยเร็ว กลับปล่อยให้ ระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อสานักการคลังและงบประมาณมีหนังสือทวงถาม ก็รีบนาส่งเอกสารหลักฐานและมีการนาเงิน
สดมาฝากไว้ที่ตู้นิรภัยของสานักการคลังและงบประมาณ
ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ และแบบธรรมเนียมของทางราชการตามข้อ ๒ (๓) และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษา
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามข้อ ๒ (๑๒) ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
ตัวอย่างที่ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์
กระทาความผิด หลายกรณี
๑. ยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ในการเดินทาง
ไปเยือนต่างประเทศแต่มิได้นาเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังภายในกาหนดตามระเบียบของทางราชการ

- ๓๕ ๒. ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเบิกเงินในบัญชี สมุดเงินฝากบุคคลอื่น โดยไม่มีอานาจ
กระทาการดังกล่าว
๓. กระทาความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และศาลได้มีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก
๔. กระทาความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการและรับของโจร
ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทาอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามข้อ ๓ (๓) วรรคหนึ่ง และข้อ ๓ (๑๗) วรรคสอง ของกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ว่าด้วย
วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
กรณีนี้ในส่วนของความผิดที่เกี่ยวกับการเงินการคลังคือมิได้ นาเงินเหลือจ่ายส่งคืนสานักการคลัง
และงบประมาณภายในกาหนดตามระเบียบของทางราชการ ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ และระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่มีพฤติการณ์การกระทา
ความผิ ด ที่ ร้ ายแรงกรณี อื่ น ด้ ว ย คื อ ปลอมเอกสาร และกระท าความผิ ด อาญาฐานลั ก ทรั พ ย์ แ ละศาลได้
มีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก
ตั ว อย่ า งที่ ๓ ข้ าราชการรั ฐ สภาสามั ญ กระท าผิ ด วิ นั ย กรณี บ กพร่อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการจากการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ดังนี้
๑. ออกเดินทางล่าช้าจากกาหนดการเดินทาง ๑ วัน อันเกิดจากการจาวันเดินทางผิด
๒. มิ ได้ ส่ งเงิ น เหลื อ จ่ า ยคื น ส านั ก การคลั ง ฯ ภายในวั น ท าการถั ด จากวั น เดิ น ทางกลั บ ถึ ง
สานั กงาน และไม่ส่งใบสาคัญคู่จ่ายภายใน ๓๐ วันนับแต่ครบกาหนดตามสัญญายื มเงิน และสานักการคลั ง
และงบประมาณ ได้มีหนังสือทวงถามถึง ๔ ครั้ง จึงได้นาเงินเหลือจ่ายมาคืน
๓. จัดทารายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยรายงานค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ย
และค่าที่ พัก ๕ วัน และ ๔ วัน ตามล าดับ ผิดไปจากความจริงที่มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ ยงได้เพียง ๔ วัน และ ๓ วัน
ตามลาดับ เนื่องจากเดินทางไปล่าช้าจากกาหนดการ ๑ วัน อีกทั้งยังใช้สิทธิเบิกค่ายานพาหนะมากกว่าผู้ร่วม
เดินทางคนอื่นมาก เป็นการรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและทาให้ราชการเสียหาย
อย่างร้ายแรง
๔. รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาทาให้ได้รับประโยชน์จากเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินค่าที่พัก รวมทั้งเงินส่วนต่างค่ายานพาหนะเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ร่วมคณะ โดยไม่มีสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์ที่ ๑ เป็นความผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการและประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการ พฤติการณ์ที่ ๒
เป็นความผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ พฤติการณ์ที่ ๓ เป็น
ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และพฤติการณ์ที่ ๔ เป็น
ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และมีความผิดฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ วอย่างร้ายแรง
ลงโทษไล่ออกจากราชการ

- ๓๖ ตัวอย่างที่ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทาสัญญาการยืม
เงินจากสานักการคลังและงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จานวน ๒ ฉบับ
และเมื่อเดินทางกลับมาถึงสานักงาน ก็มิได้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกาหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทางราชการจนถูกสานักการคลังและงบประมาณทวงถาม โดยมีการส่งคืนเพียงบางส่วน
และมีเงินเหลือค้างคืน และสานักงานได้ดาเนินการหักเงินเดือน โดยเมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่วันครบกาหนดที่ต้อง
ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปในสัญญาการยืมเงินฉบับที่ ๑ และสัญญาการยืมเงินฉบับที่ ๒ จนถึง
วัน ที่มีการส่งรายงานค่าใช้จ่ ายในการเดินทางของสั ญญาการยืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ ให้ สานักการคลั งฯ แล้ ว รวม
ระยะเวลากว่า ๘ เดือน
ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ และแบบธรรมเนียมของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานไม่
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความก้ า วหน้ า แก่ ร าชการด้ ว ยความตั้ ง ใจ อุ ต สาหะ เอาใจใส่
และรักษาประโยชน์ของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ลงโทษปลดออก
กรณีนี้แม้ส่วนราชการจะได้ดาเนินการหักเงินเดือนเพื่อชดใช้ตามสัญญายืมแล้วก็ตาม ก็ไม่ทาให้
พ้ น ความรั บ ผิ ด ทางวิ นั ย และกรณี นี้ ถื อ เป็ น การกระท าผิ ด วินั ย อย่ างร้ายแรงฐานไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และแบบธรรมเนียมของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ
ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามข้อ ๒ (๓) และ (๕) ข้อ ๕ และข้อ ๖ (๗) ของกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั วอย่ างที่ ๕ ข้ าราชการรัฐสภาสามั ญท าสั ญ ญายื ม เงิน จากส านั ก การคลั งและงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาและคณะ เมื่อเดินทาง
กลับมาถึงสานักงาน และครบกาหนดตามสัญญาการยืมเงินแล้ว มิได้ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
สานักการคลั งฯ ได้มีบั นทึกทวงถามสองครั้ง แต่ข้าราชการรายดังกล่ าว ก็ไม่ดาเนินการใดและไม่แจ้งเหตุผลให้
สานักการคลังฯ ทราบ และมีการหักเงินเดือน เพื่อชดใช้สัญญาการยืมเงิน ก็ยังไม่ได้ดาเนินการส่งหลักฐานการ
จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือติดต่อให้สานักการคลังและงบประมาณทราบ จึงมีการดาเนินการทางวินัยแก่
บุคคลดังกล่าว ในระหว่างที่ถูกสอบสวน ได้นาส่งรายงานค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการจ่ายให้สานักการคลังและ
งบประมาณตรวจสอบ นับจากวันครบกาหนดสัญญาการยืมเงินระยะเวลาได้ล่วงเลยไปเนิ่นนานถึง ๒ ปี ๘ เดือน
และสานักการคลังและงบประมาณ ได้นาเงินที่หักจากเงินเดือน มาชดใช้สัญญายืมเงินจนครบตามจานวนหนี้
ค้างชาระแล้ว
ฐานความผิด และระดั บโทษ จงใจไม่ปฏิบัติห น้าที่ราชการให้ เป็ นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และเพิกเฉย ไม่มุ่งมั่น ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ลงโทษปลดออก
ตัวอย่างที่ ๖ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้กระทาผิดวินัยกรณีโอนเงินค่าบารุงสมาชิกองค์การ
ระหว่างประเทศ ๓ รายการ ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยนาเงินยืมราชการที่เบิกมาแต่ละรายการไปใช้
โดยผิ ดวัตถุประสงค์และปราศจากอานาจตามกฎหมาย และนาเงินยืมราชการไปหรือนาไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

- ๓๗ ฐานความผิดและระดับโทษ ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ และเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ประกอบหนังสือ ก.ร. ที่ ๒๘/๒๕๓๗ (ว ๘)
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ซึ่งให้นามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงฐานทุ จ ริ ต ต่ อหน้ าที่ ร าชการซึ่งควรลงโทษไล่ ออก แม้ จะได้ น าเงินที่ ทุ จริตไปแล้ วมาคืนก็ ไม่ เป็ นเหตุ
ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออก ตามหนังสื อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๓๖ ลงโทษไล่ออก
กรณีนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบีย บของทางราชการ และไม่ป ฏิบั ติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามข้อ ๒ (๓) ประกอบข้อ ๕
ของกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามข้อ ๖ (๑) ของกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือ ก.ร. ที่ ๒๘/๒๕๓๗ (ว ๘) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ซึ่งให้นามติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งควรลงโทษไล่ออก
แม้จะได้นาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออก ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
ตัวอย่างที่ ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้กระทาผิดวินัยกรณีส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือ
จ่ายจากการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการคืน สานักการคลังและงบประมาณ ล่าช้าเป็นเวลาทั้งสิ้น ๘
เดือน ๙ วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๕๖ (๒) ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและ
การน าเงิน ส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้ ผู้ ยืมส่ งหลั กฐานการจ่ายเงินและเงินเหลื อจ่ายที่ยืม ไปในกรณี
เดินทางไปราชการอื่นแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง
ฐานความผิด และระดั บโทษ ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติห น้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ สมควร
ได้รับโทษ ลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ ๔
กรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๕๖ (๒) ได้กาหนดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืม
ไป (ถ้ามี) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมภายในสิบ ห้าวันนับ จากวัน กลับ มาถึง ซึ่งมีห ลักการเดียวกับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลั ง
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ตัวอย่างที่ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่ปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมี
พฤติการณ์จ่ายเงินโดยไม่มีผู้รับเงินและไม่มีใบสาคัญคู่จ่าย ตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) และรับคืนเงินโดยไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน ตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) โดยนาเงินราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวทาให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย

- ๓๘ ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
และกระท าผิ ดวินั ย อย่ างร้ายแรงฐานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการโดยทุ จริต และฐานกระท าการอัน ได้ชื่ อว่าเป็ น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตัวอย่างที่ ๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่ปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
กรณีที่ ๑ การรับเงินโดยจัดทาสาเนาใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าเงินที่ได้รับจริง
กรณีที่ ๒ การจ่ายเงินโดยมิได้จ่ายจริงให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) สัญญา
การยืมเงิน และ
กรณีที่ ๓ การจ่ายเงินโดยไม่มีใบสาคัญคู่จ่ายตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) สัญญาการยืมเงิน
โดยนาเงินราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวทาให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
อีกทั้งมีการปลอมใบเสร็จรับเงินและออกใบรับใบสาคัญโดยไม่มีใบสาคัญคู่จ่ายจริง
ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิ บัติตามแบบธรรมเนี ยมของทาง
ราชการ และกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ
๓. กรณีหน่วยงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๓.๑ ข้าราชการพลเรือน๒๕
ตัวอย่าง ๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
ไม่ จั ด ท าบั ญ ชีให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ไม่ ท ารายงานการใช้ จ่ายเงิน และงบเดื อน ส่ งให้ ส านั กงานตรวจเงิน แผ่ น ดิ น
ตรวจสอบ ไม่ล งทะเบี ยนคุมเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญ ชี วางฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีการตรวจสอบ
ใบสาคัญให้ถูกต้องก่อนนาใบสาคัญไปวางฎีกาเบิกจ่าย วางฎีกาซ้าซ้อน รับเงินแต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ฐานความผิดและระดับโทษ ปฏิบัติห น้าที่ราชการโดยประมาทเลิ นเล่อเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง และมาตรา ๘๕
วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบพระราชบัญญั ติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๓ ลงโทษไล่ออก
ตัวอย่าง ๒ พนักงานธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้เขียนเช็ค
สั่งจ่ายเงินสดเงินค่าอาหารเสริม (นม) จานวน ๓๖๙,๖๓๕ บาท โดยไม่ระบุชื่อเจ้าหนี้ ไม่ขีดคร่อม หรือขีดฆ่าคาว่า
“หรือผู้ถือ” ออก เมื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อในเช็ดดังกล่าวแล้ว จึงได้นาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วนาไปหมุน
ใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ลงโทษไล่ออก
๒๕

ส านัก งานข้า ราชการพลเรือ น, แนวทางการลงโทษข้า ราชการพลเรือ นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕, กรกฎาคม ๒๕๕๒

- ๓๙ ตัวอย่างที่ ๓ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ลงนามในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็ค จานวนเงิน
๓๖๙,๖๓๕ บาท ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่สหกรณ์โคนม ผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนว่าเช็คที่ลงนามไม่ได้ระบุชื่อสหกรณ์โคนม ไม่มีการขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก แต่เป็น
เช็คระบุว่าจ่าย “สด” โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นเหตุให้เจ้าพนั กงานธุรการ ๔ ทุจริตยักยอกนาเช็คดังกล่าว
ไปเบิกเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่ภายหลังได้ดาเนินการให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ผู้นี้นาเงินที่ทุจริต
ไปชดใช้คืนให้แก่สหกรณ์โคนมแล้ว
ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และไม่ปฏิบัติ
หน้ าที่ ราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ลงโทษ ภาคทัณฑ์
ตั วอย่า งที่ ๔ เจ้ าหน้ าที่ บ ริห ารสาธารณสุ ข ๖ มีห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ยวกับ การเงิน
ไม่ได้จัดทาระบบบัญชีและทะเบียนทางการเงินทุกวันทาการ และให้เป็นปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้การบันทึกการรับเงิน
ในสมุดเงินสดผิดพลาด รวมทั้งได้จัดเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักโต๊ะทางานของตนในที่ทางาน โดยไม่จัดหาตู้นิรภัย
จัดเก็บ บางครั้งหรือบางวันเก็บเงินสดไว้เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยไม่นาไปฝากธนาคาร ตลอดจน
ว่างเว้นการนาสมุดเงินฝากธนาคารไปปรับดอกเบี้ยทาให้ยอดเงินในสมุดฝากเงินกับสมุดเงินสดไม่สัมพันธ์กัน
ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบี ย บของทางราชการ มติค ณะรั ฐ มนตรี และนโยบายของรัฐ บาลโดยไม่ให้ เสี ยหายแก่ราชการ ลงโทษ
ภาคทัณฑ์
ตัวอย่างที่ ๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ ยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายเพื่อจะเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัด แล้วของดการเดินทาง เพราะราษฎรเดินขบวนประท้วงและปิดกั้นถนนก่อน และในวันที่
จะออกเดินทางไปจังหวัดดังกล่าว แล้วไม่คืนเงินยืมล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาและ
ไม่ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน
๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
ตัวอย่างที่ ๖ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ รับผิดชอบงานการเงินของสถานีอนามัย
และเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้เก็บเงินสดที่ได้จากการรักษาพยาบาลไว้ในกล่องนิรภัยเกินกว่าที่ระเบียบ
ของทางราชการกาหนด กล่าวคือ ให้เก็บได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เก็บเงินสดไว้ในกล่องนิรภั ย
เป็นจานวนมากและต่อเนื่องกันหลายครั้ง ทาให้ทางราชการไม่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากต้น
เงินส่วนที่เกินวงเงินเก็บรักษาดังกล่าว
ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบี ย บของทางราชการ มติค ณะรั ฐ มนตรี และนโยบายของรัฐ บาลโดยไม่ให้ เสี ยหายแก่ราชการ ลงโทษ
ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๒๖

๒๖

สานักงาน ก.ค.ศ., คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑), มกราคม ๒๕๖๐.

- ๔๐ ตั วอย่าง ๑ นาย ฉ ตาแหน่ งผู้ อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้ อานวยการช านาญการ
พิเศษ สั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา กระท าผิ ดวินัยในเรื่องยืมเงินงบประมาณออกมาใช้จานวน ๒๔
สัญญารวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน ๘๔๐,๒๖๑ บาท โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการยืม และไม่มีการส่งใช้เงินยืม
ทั้งที่เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึกแย้งแล้วว่าไม่สามารถยืมได้ และไม่ปรากฏว่าได้นาเงินยืมไปใช้จ่ายในราชการ
แต่อย่างใด ภายหลังปรากฏว่านาย ฉ ได้นาเงินที่ยืมจากทางราชการทยอยมาคืนให้กับทางราชการ
ฐานความผิดและระดับโทษ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โทษ ลดขั้นเงินเดือน ต่อมา
ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ เดือน เป็นโทษไล่ออกจากราชการ
ตัวอย่าง ๒ นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทาผิดวินัย
เรื่องยืมเงินทดรองราชการจานวน ๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ แล้วไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกาหนดเวลา จนมีหนังสือแจ้งเตือนจากผู้บังคับบัญชาจึงส่งใช้เงินยืม
ฐานความผิด และระดั บโทษ ไม่ป ฏิ บัติ ตามคาสั่ งของผู้ บั งคับ บั ญ ชาซึ่งสั่ งในหน้ าที่
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน
ตั วอย่า ง ๓ นาง ข. ตาแหน่งบริห ารงานทั่ วไป สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงในเรื่ อ งละเลยต่ อ หน้ า ที่ ไม่ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม รั บ – จ่ า ย ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ซึ่งผู้บั งคับ บัญชาได้สั่งให้จัดทาทะเบียนคุมรับ – จ่าย แต่ไม่ปฏิบัติตามและไม่ดูแลรักษาเอกสารสาคัญและ
ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปลอดภัย ทาให้บุคคลอื่นนาใบเสร็จรับเงินไปใช้โดยพลการ
ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล และกรณีไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ตัวอย่าง ๔ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทาผิดวินัยในเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้ในการปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่าย
เงิ น สวั ส ดิ ก ารการศึ ก ษาบุ ต ร โดยการเบิ ก จ่ า ยเงิน สวั ส ดิ ก ารการศึ ก ษาบุ ต รตั้ งแต่ เดื อ นมกราคม ๒๕๔๙
ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นจานวนเงินที่วางฎีกาเบิกสูงกว่าจานวนเงินที่พึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ และเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ไม่ได้ขอเบิกโดยไม่มีการเรียกคืน แล้วนาเงินส่วนเกินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองจานวนเงิน
๒,๗๔๖,๘๓๓ บาท
ความผิ ด และระดั บ โทษ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตั ว อย่ า ง ๕ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการช านาญการพิ เศษ
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา กระท าผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ งรั บ มอบเงิ น สวั ส ดิ ก ารครู แ ละ
ค่าเปอร์เซ็นต์จากการจาหน่ายหนังสือแล้วไม่นาไปลงบัญชีนอกงบประมาณและใช้จ่ายเงินดังกล่าวโดยไม่มีหลักฐาน
ให้ตรวจสอบ
ความผิ ด และระดั บ โทษ ไม่ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ
แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
ตัวอย่าง ๖ ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระทาผิดวินัยในเรื่องเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียน โดยไม่มีหลักฐานการจ่ายทาให้เงินขาดบัญชี
ไปจานวน ๘๒๕,๘๑๗.๙๘ บาท

- ๔๑ ความผิ ด และระดั บ โทษ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบ
เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น ได้ รั บ ประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ เป็ น การทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการ กรณี จ งใจไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานทางการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย
ของทางราชการ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตัวอย่าง ๗ ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระท าผิ ด วินั ย ในเรื่ อ งเบิ กถอนเงิน โครงการอาหารกลางวั น ของนั ก เรีย น และเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ได้ รับ จัด สรร
ตามโครงการเรียนฟรีไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ความผิ ด และระดั บ โทษ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๔. ตัวอย่างคาพิพากษาศาลปกครอง๒๗
ตัวอย่างที่ ๑ เจ้าหน้าที่ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) รับชาระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
และลงนามในใบเสร็จรับเงินได้ทาการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบการเงินรับ (MIS ๒) และไม่ได้บันทึกข้อมูล
ในใบเสร็จรับเงินด้วยมือ (บ. ๑๑) เข้าในระบบ ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
มิได้ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและไม่ได้บันทึกข้อมูลในใบเสร็จรับเงินด้วยมือเข้าในระบบการเงินรับ
(MIS ๒) แต่ระบบการบริหารงานเกี่ยวกับการเงินและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีความบกพร่อง
นามาหักส่วนความรับผิดจากการกระทาละเมิด
หลักกฎหมายและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่
เกี่ย วกับ งานบั ญ ชี งบประมาณและการเงิน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง หั ว หน้ ากลุ่ ม งานและหั ว หน้ าฝ่ ายการคลั ง
นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ในฐานะผู้บั งคับบั ญชายังมีหน้ าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลและตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สูงกว่า ไม่เอาใจใส่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่นาเงินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้อง
รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาละเมิดของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๒๓๑/๒๕๕๙)
ตัวอย่างที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณและการบัญชีที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งผู้อานวยการกองคลัง ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อในเช็ค เจ้าหน้าที่ ผู้ทาหน้าที่เขียนเช็ค
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุมัติ เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่รายงานงบเดือน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ยักยอกเงินงบประมาณไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ลงลายมือชื่อ
สั่งจ่ายเช็คโดยไม่สั่งจ่ายเจ้าหนี้ อนุมัติให้ยืมเงินราชการทั้งที่มีเงินคงค้างและเกินเวลาคืนเงินราชการ อนุมัติซื้อ
และจ่ายเงินโดยไม่ได้ทาสัญญายืมเงิน
หลักกฎหมายและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์ ที่ จะให้ ความเป็ นธรรมกับเจ้าหน้ าที่ผู้ ท าละเมิด โดยให้ คานึงถึง
๒๗

สานักงานศาลปกครอง, พฤติการณ์หรือการกระทาผิด “ละเมิด – วินัย” : เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน – บัญชีและการคลัง, กันยายน ๒๕๖๒.

- ๔๒ ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจานวน
ความเสียหาย และถ้าการละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวม
ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ทั้งในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนก็มิให้นาหลัก
เรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๓/๒๕๕๕)
ตัวอย่างที่ ๓ พฤติการณ์และการกระทามีการลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกา
หรือจานวนเงินเกินกว่าจานวนเงินในฎีกา ลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจาวัน ในฐานะเป็นกรรมการ
เก็บรักษาเงินโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการจริงเท็จอย่างไร ลงนามในใบถอนเงิน และเช็คเบิกเงินโดยมอบ
ให้บุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ไม่เคยตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินกาหนดขึ้นเพื่อให้
ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและ
ไม่ให้มีการทุจริตเงินของทางราชการ
การทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไม่เพียงแต่จะทาให้ผู้กระทาต้องรับผิดทางวินัยเท่านั้น
ยังต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิดอีกด้ วย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แม้จะมิได้เป็นผู้ร่วมกระทาการทุจริตด้วย หากการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นโอกาสทุจริต
ยักยอกเงินหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการก่อให้ เกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการ ก็จะต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๘๕/๒๕๕๖)
ตัวอย่างที่ ๔ นักวิชาการเงินและการบัญชีเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุน เพื่อจ่ายให้ กับ
นักวิจัย แต่ไม่ได้โอนเงิน ให้ ทัน ที กลับ น าเงินที่เหลือไปฝากเข้าบัญ ชีธนาคารส่วนตัว จนล่วงเลยถึง ๕๖ วัน
และจ่ายให้นักวิจัยในภายหลัง
การนาเงินราชการฝากเข้าพักไว้ในบัญชีส่วนตัว เป็นการดาเนินการนอกเหนือจากที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติ ราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการเงินและการบัญชีด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าหน้าที่ที่ปฏิบัติในราชจะเป็นภารกิจประจา
หรื อ เป็ น งานที่ ได้ รั บ มอบหมายพิ เศษเป็ น คราว ๆ ไปก็ ตาม ถือ เป็ น การปฏิบั ติ ห น้ าที่ จึงต้ องปฏิ บั ติห น้ าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด การเก็บรักษาเงินราชการ
ไว้ในบัญชีเงินฝากส่วนตัวโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกาหนดไว้ให้กระทาได้ ย่อมเป็นการกระทาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือระเบียบ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๔/๒๕๕๗)
ตัวอย่าง ๕ ผู้อานวยการโรงเรียนได้รับเงินบริจาคโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาค
และไม่ได้นาเงินบริจาคเข้าบัญชีการเงินของโรงเรียนตามระเบียบของทางราชการ อนุมัติ ให้นาเงินบริจาคไปใช้
โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นการกระทาละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แต่การอนุ มัติให้น าเงินบริจาคไปใช้จ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางโรงเรียน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ประกอบกับหลักฐานการใช้ จ่ายเงินที่ถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และไม่เบิก
ซ้าซ้อนกับเงินของทางราชการที่จะทาให้ราชการเสียหาย
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การที่ฝ่ายปกครองได้ใช้อานาจตามกฎหมาย
ออกคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องแสดงเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้รับคาสั่งได้เข้าใจข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีอีกด้วย การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- ๔๓ การเบิกจ่ายหรือการใช้เงินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการนั้น แม้จะมิใช่เงินงบประมาณของแผ่นดิน
แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจาเป็นต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์หรือวิธีการดาเนินการที่ระเบียบของทางราชการ
กาหนดไว้อย่างละเอียดและรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด (คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ อ. ๔๘๗/๒๕๕๘)
ตัวอย่าง ๖ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปเบิกเงินที่จังหวัด ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยได้นา
เช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารและนาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าเอกสารและระหว่างเดินทางกลับได้แวะรับประทานอาหารกลางวัน
ประมาณ ๒๐ นาที ซึ่งจอดไว้ที่ริมฟุตบาทห่างจากร้านประมาณ ๒๕ เมตร การเก็บกระเป๋าไม่สามารถมองเห็นได้
จากภายนอกว่าในกระเป๋าใส่เงินไว้ และนากระเป๋าใส่เงินเก็บไว้ในรถและล็อคประตูรถไว้ รถยนต์ถูกงัดและกระเป๋า
ที่ใส่เงินหายไป พฤติการณ์แม้ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การกระทาที่จะถือเป็นการกระทาด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องเป็นการกระทาโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทาซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่า
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายขึ้น และหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย แม้กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการจะไม่ได้
กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินไว้เป็นการเฉพาะ การปฏิบัติหน้าที่ ก็จาเป็นต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างมาก เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ แม้พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับเงินรวมถึงดูแลรักษาเงินจะไม่ถือเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ก็ทาให้ราชการ
ได้รับความเสียหาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๒๑/๒๕๕๘)
ตัวอย่าง ๗ เจ้าหน้ าที่ การเงินของหน่วยงานของรัฐเขียนเช็คสั่ งจ่ายเงิน ค่าซื้อสิน ค้าให้ กับ
เจ้าหนี้จานวน ๒๓ ฉบับ แต่ไม่ได้ขีดคร่อมและไม่ได้ขีดฆ่าคาว่า หรือ “ผู้ถือ” ออก และมอบเช็คให้ผู้แทนของเจ้าหนี้
ทาให้ มีผู้น าไปขึ้น เงิน สดจากธนาคารเป็ นเหตุ ให้ เจ้าหนี้ไม่ได้รับเงิน ความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรง
จากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นการกระทา
ละเมิดต่อเจ้าหนี้ ไม่เป็นการกระทาโดยประสงค์ต่อผลหรือกระทาด้วยความจงใจ แต่เป็นการกระทาซึ่งบุคคล
พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกัน
มิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น พฤติการณ์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินของแผ่นดินว่าจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการหรือแม้กระทั่งกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ อย่างเคร่งครัดเพราะกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิ บั ติ ต่าง ๆ ที่ ฝ่ ายปกครองเป็ น ผู้ ก าหนดขึ้ น ล้ ว นมีผ ลผู ก พั น ฝ่ ายปกครองหรือ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ มี ผ ลต่ อ
ความคาดหวังของประชาชนที่จ ะได้รับ ความคุ้มครองจากกฎหมายหรือระเบียบที่ฝ่ ายปกครองกาหนดขึ้น
สาหรับใช้ในการปฏิบัติราชการและมีผลต่อความเชื่อโดยสุจริตของประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๙/๒๕๕๕)
ตั ว อย่ า ง ๘ คณะกรรมการตรวจสอบการรั บ – จ่ า ยเงิ น ประจ าวั น ไม่ ใส่ ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการ อาศัย โอกาสที่คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจาวันไม่ตรวจสอบหลั กฐาน
การจ่ายเงินในแต่ละวัน และไม่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้มีการประทับตราจ่ายเงินนาใบเสร็จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลที่มีผู้ใช้สิทธิเบิกแล้วกลับไปใช้เบิกเงินซ้าอีกแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของตนและพวก นาเหตุว่า

- ๔๔ หลั กฐานการจ่ายเงิน แต่ล ะวัน มีเป็ น จ านวนมากมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ตรวจสอบไม่ได้ พฤติการณ์ ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่โดยตรง
หรือได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง
และหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน โดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือส่อว่าจะมีการทุจริต
เกิดขึ้น ก็จะต้องนาหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบโดยไม่ชักช้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจาวันต้องไม่ละเลยที่จะตรวจสอบหลักฐานการรับ
– จ่ายเงินทุกสิ้นวันทาการอย่างละเอียด แม้หลักฐานดังกล่าวจะมีจานวนมากน้อยเพียงใดก็ตาม เพื่อมิให้ เป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๘๒/๒๕๖๐)
ตัวอย่าง ๙ ผู้ ใต้บังคับ บัญชาที่มีหน้าที่เขียนเช็ค แต่เขียนเช็คที่กรอกข้อความไม่ครบถ้ว น
ไม่ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของเจ้าหนี้ ไม่ขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่มีการขีดคร่อมเช็ค
ผู้บั งคับ บั ญ ชาเป็ น หั วหน้ างานการเงิน มีห น้ าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และเป็ นหนึ่ งในสามของผู้ มีอานาจ
ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็ค ลงนามในเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงิน โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ ของเช็ค
หน่วยงานของรัฐทิ้งช่วงการตรวจสอบนานเกินสมควร ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในถือเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการได้ง่ายขึ้น พฤติการณ์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การกระทาที่ถือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง อันจะมีผลทาให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดต้องรับผิดชดใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้สัมพันธ์กับระดับการลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด และการพิจารณา
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเฉพาะแต่เพียงความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้
แต่จะต้องคานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรม และหากการทาละเมิดนั้นมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐด้วยแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องนาเหตุ
ดังกล่าวมาหักส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ออกด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและในฐานะผู้บังคับบัญชานอกจากจะต้องยึดหลักเกณฑ์
ตามระเบียบของทางราชการเป็นสาคัญ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังมากกว่า
ปกติธรรมดาแล้ว ยังต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นได้อาศัยโอกาสในหน้าที่หรือความบกพร่องของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๕)
ตัวอย่าง ๑๐ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม มีหน้าที่
เป็นนายทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบเงินรายวันปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๒๖ ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ทา
การตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมประจาวันจากใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้ว เงินสดหรือเช็ค สมุดเงินสด
มิได้ตรวจสอบยันยอดกับหลักฐานใบสั่งชาระเงินที่แนบกับคาขอและสาเนาคาขอ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับชาระเงินค่าธรรมเนียม ร่วมกันทุจริต พฤติการณ์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หลั ก กฎหมาย/บรรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ ร าชการ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการมี ค วามส าคั ญ
ต่อประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน การบัญญัติกฎหมายหรือการกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ

- ๔๕ ราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นเครื่องมื อในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อื่นอาศัยโอกาสในหน้าที่ทุจริตหรือกระทาการใด ๆ ในทางที่จะทาให้ราชการได้รับ
ความเสียหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่ าวอย่ างเคร่ งครั ด รวมทั้ งต้ อ งไม่ เตรีย มการใด ๆ ไว้ล่ ว งหน้ าที่ สุ่ ม เสี่ ย งที่ จะท าให้ เกิด ความเสี ย หาย
แก่ราชการ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๕/๒๕๖๐)

บทที่ ๓
สาเหตุและสภาพปัญหาการกระทาผิดวินัย
จากสถิติการกระทาผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญและแนวทางการลงโทษของ ก.ร.
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ พบว่าสาเหตุและสภาพปัญหาการกระทาผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ที่ เกี่ ย วกั บ การเงิน การคลั ง คื อ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การยื ม เงิน ทดรองราชการไปใช้ ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรือ ไม่ ส่ งคื น
เงินทดรองราชการ ซึ่งสาเหตุของการกระทาผิดเกิดจากข้าราชการที่ทาสัญญายื มเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการไม่ดาเนินการส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ มีลักษณะเป็นการ
เพิกเฉยไม่ใส่ใจที่จะดาเนินการใด ๆ อีกทั้งมีกรณีที่ข้าราชการไม่ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบนั้น ปล่อยให้
เวลาล่ ว งเลยไปเนิ่ น นาน ท าให้ เกิด ความเสี ยหายแก่ การตรวจสอบระบบการเงินการคลั ง เป็น การกระท า
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒ (๓) และ (๕) และข้อ ๖ (๗) ของกฎ ก.ร.
ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงโทษไล่ออกหรือปลดออก อีกทั้ง ก.ร. ได้มีข้อสังเกตให้
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันกาหนดแนวทางกรณีการทาสัญญายืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก เพื่อให้มีระบบการควบคุมที่ดี
เกี่ยวกับการดาเนินการคืนเงินเหลือจ่ายตามสัญญายืมเงิ นราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้มีกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน จากคลั ง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และปฏิบั ติหน้ าที่ราชการโดยทุจริต เนื่องจากผู้บังคับบัญ ชาไม่มีความเข้มงวดเพียงพอ
ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการวางฎีกา การทาสัญญายืมเงิน และการ
รับคืนเงิน และไม่มีระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการวางฎีกา การทาสัญญายืมเงิน การเบิกจ่ายเงินและการ
รับเงินคืน

บทที่ ๔
แนวทางการป้องกันและข้อเสนอแนะ
วินั ยถือเป็ น ข้อกาหนดพฤติกรรมความประพฤติของข้าราชการรัฐสภาสามัญ การป้องกัน
มิให้ข้าราชการกระทาผิดวินัยจึงเป็นการกากับพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้
อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องและเป็นที่ต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑. แนวทางป้องกันการกระทาผิดวินัย
แนวทางป้องกันมิให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญกระทาผิดวินัย จาแนกออกได้เป็น ๔ มาตรการ
ดังนี้
๑) ปลู ก จิ ต ส านึ ก การต่ อ ต้ านการกระท าผิ ดวิ นั ย ปรับ เปลี่ ย นฐานความคิ ด ของทุ ก คน
ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคดีที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการกระทาผิดวินัย
โดยให้ข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะปลูกจิตสานึกและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในองค์กร โดยการรณรงค์อาจจัดทาเอกสารแผ่นพับ จัดบอร์ดนิทรรศการ จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail, Line, Facebook เป็นต้น หรือการเผยแพร่ทาง Intranet
- จัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และกาหนดให้เป็น
วิชาหลักในการฝึกอบรมทุกโครงการ
การก าหนดให้ มี ห ลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การรัก ษาวิ นั ย เป็ น วิ ช าหลั ก ในการฝึ ก อบรม
เป็นการปลูกฝังค่านิยมและกระตุ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคล
ในวงงานรัฐสภาตระหนัก โดยถือว่าอย่างน้อยการให้ได้รับการฝึกอบรมบ่อยครั้งก็จะทาให้เข้ารับการฝึกอบรม
มีค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานรัฐสภาที่ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
- เผยแพร่พฤติกรรมที่เป็นการกระทาความผิดวินัยเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานรัฐสภา พึงระวังในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงินการคลังตามระเบียบของทางราชการ โดยรวบรวมพฤติกรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐต่าง ๆ
ที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลในวงงานรัฐสภาเพื่อให้ตระหนักถึง
ผลของการกระทาผิดวินัย และเป็นการป้องปรามให้ผู้ที่จะกระทามีความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระทาผิด
อาจรวบรวมเป็นกรณีตัวอย่างแล้วเผยแพร่เป็นเอกสารข่าวหรือเอกสารแทรกตามเอกสารฝึ กอบรมหรือเอกสาร
การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น
- ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
๒) ขจัดเงื่อนไขที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดการกระทาผิดวินัย มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
- ศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดวินั ย
และดาเนินการแก้ไขปรับปรุง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การกาหนดกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของฝ่ายรัฐสภาโดยอิสระ ทาให้ข้อกาหนดหรือข้อปฏิบัติบางประการแตกต่างจากฝ่ายบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในการดาเนินการ จึงควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่า

- ๔๘ ควรกาหนดข้อกาหนดหรือข้อปฏิบัติให้แตกต่างหรือไม่ และมีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่
กาหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอานาจนั้ น อาจเป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยได้ จึงสมควรมีการ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
- เพิ่ มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเงินการคลั ง
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทาผิดโดยไม่ตั้งใจ กระทาไปโดยผิดหลง
ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีวิธีการ
ดาเนินการ ดังนี้
- กาหนดคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องการเงินการคลังโดยละเอียด เนื่องด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
ก็มีกระบวนการทางานแตกต่างกันตามแต่เรื่องที่ปฏิบัติ ในบางกรณีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
อาจกาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นมีดุลพินิจในการตัดสินใจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง การกาหนดให้มี
คู่มือการปฏิบัติงานโดยละเอียดเพื่อกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ นั้น จะเป็นการจากัดการใช้
ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันความผิดหลงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้วยอีกทางหนึ่ง
- กาชับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
โดยปกติ แ ล้ ว กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ มั ก ก าหนดหลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ไว้ แ ล้ ว
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะไม่เกิดการกระทาผิดวินัย กรณีการกระทาผิดวินัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
มักเกิดจากการกระทาที่ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ การกาชับให้ต้ องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดจึงเป็นปัจจัยที่จะทาให้การกระทาผิดวินัย
ลดน้อยลงได้
- เมื่อพบเห็ นการกระทาผิดวินัยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนและลงโทษต่อไป
๔) บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรัก ษาวินัย ตามมาตรา ๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินั ยและป้ องกันมิให้ ผู้ อยู่ใต้บั งคับ บั ญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. ซึ่ง ก.ร.
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ดั งกล่ า วแล้ ว ตามหนั ง สื อ ก.ร. ที่ ๘๔/๒๕๕๖ (ว ๒๘) ลงวั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๖
มีรายละเอียดดังนี้
(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
(๑.๑) กาหนดเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยไว้ในยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยกาหนดให้มีแผนการสร้างผู้นาทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเตรียม
ความพร้ อมและสร้ างผู้ น าที่ เป็ น ต้ น แบบที่ ดี ในหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ด ท าระบบข้ อมู ล
ที่เกีย่ วข้องและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
(๑.๒) ให้ มีการกาหนดเป้าหมาย กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม
ผลการดาเนิน การ เสริมสร้างและพัฒ นาให้ ผู้อยู่ตั้งบังคับบัญ ชามีวินัย และป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบั ญชา
กระทาผิดวินัยเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ

- ๔๙ (๑.๓) จัดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ บังคับบัญ ชากับผู้ แทนข้าราชการ
ในสั งกั ดในการกาหนดองค์ ค วามรู้ และแนวทางในการเสริม สร้างและพั ฒ นาให้ ผู้ อยู่ใต้ บั งคั บ บั ญ ชามี วินั ย
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
(๑.๔) กาหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมในการบริหาร
และการเป็ น ผู้ น าที่เป็ น ต้น แบบที่ดี การกากับดูแลผู้ อยู่ใต้บังคับบัญ ชาให้ ประพฤติปฏิบั ติตามระเบียบวินั ย
โดยการสอดแทรกหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไว้ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากาหนดขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม ๑.๑ และการฝึกอบรมข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามหลักสูตรที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากาหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้ งการฝึ ก อบรมข้ าราชการรัฐ สภาสามั ญ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารหรื อ
ผู้มีประสบการณ์ตลอดจนผู้ทาหน้าที่บริหารด้วย
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยด้วยวิธีการที่เหมาะสมนับตั้งแต่การสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารน าองค์ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน และการติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็ นข้าราชการที่ดี
มีวินัย และการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสรุปรายงานประจาปีในภาพรวมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาในการเสริมสร้างและพัฒ นาให้ ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญ ชามีวินัยและป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญ ชา
กระทาผิดวินัยเสนอ ก.ร. เพื่อทราบ
๒. ข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาจากสาเหตุและสภาพปัญหาการกระทาผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับการเงินการคลังตามระเบียบของทางราชการแล้ว แนวทางการป้องกันการกระทาผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญและพฤติกรรมที่เป็นกรณีการกระทาความผิดวินัย
ที่เคยเกิดขึ้น การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังของ
ส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐ สภา เพื่ อเป็ น การลดความเสี่ ย งในการกระท าความผิ ดของข้าราชการรัฐ สภาสามั ญ
เพราะปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ รวมทั้งการมอบหมายงาน
ควรมอบหมายโดยพิจารณาถึงระดับตาแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ได้รับมอบหมายให้
เหมาะกับงานด้วย
ในส่วนของกรณีการยืมเงินทดรองราชการไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ส่งคืนเงินทดรองราชการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ควรมีการกาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และผู้บังคับบัญชา
ควรที่จะต้องกากับดูแลการใช้จ่ายเงินและการส่งคืนเงินทดรองราชการให้เรียบร้อย หากพบว่าผู้บังคับบัญชาละเลย
ก็อาจถูกพิจารณาดาเนินการทางวินัยด้วย ในส่วนของสานักการคลังและงบประมาณควรมีระบบการตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะ
เกิดการกระทาผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังได้อีกทางหนึ่ง

- ๕๐ -
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