


ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ของ 
ฝ่ำยนิติบัญญัติในด้ำนกำรตรำกฎหมำย กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรให้ควำมเห็นชอบเรื่องส ำคัญ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน และท ำหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเป็นส่วนรำชกำรซึ่ งอยู่ใน
สังกัดของรัฐสภำ มีอิสระในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ และมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร
ประจ ำทั่วไปของสภำผู้แทนรำษฎรและรัฐสภำ ปฏิบัติงำนรองรับภำรกิจของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ และสมำชิกรัฐสภำชุดต่ำง ๆ ของประเทศ 

 คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) เป็นองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำ ก ำหนดหลักเกณฑ์ ออกกฎ ระเบียบ ก ำกับ 
ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ ก.ร. จะต้องด ำเนินกำรให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ  
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำสนองตอบต่อภำรกิจของฝ่ำยนิติบัญญัติตำมท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด 

 โดยส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ท ำหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งกลุ่มงำนพัฒนำกฎ ระเบียบ มีภำรกิจในควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนด้ำนระเบียบและกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำและกำรบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กฎ ระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงวินัย กำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย มำตรฐำนกำรลงโทษ รวมถึง
กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 ต่อมำในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๐  
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัยและ
กำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมกฎระเบียบของทำง
รำชกำร 

 ดังนั้น เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. โดยกลุ่มงำนพัฒนำกฎ ระเบียบ จึงได้
จัดท ำค ำอธิบำยวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำง
รำชกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ฯ ตลอดจนกำรรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยของบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ฯ ที่ก ำหนดไว้ 



 โดยเอกสำรฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหำ คือ บทที่ ๑ วินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นกำรอธิบำยควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย องค์ประกอบของวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 
ตำมกฎ ก.ร. ว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยใน
รูปแบบแผนภำพเพ่ือให้เข้ำใจในภำพรวมของขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำม
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๒ กฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง 
และกรณีตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง
ที่ เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงำน บทที่  ๓ สำเหตุและสภำพปัญหำกำรกระท ำผิดวินัย  และบทที่  ๔  
แนวทำงกำรป้องกันและข้อเสนอแนะ 

 ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. หวังว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 



สำรบัญ 

 

   หน้า 

บทท่ี ๑ วินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ๑ 

บทท่ี ๒ กฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังและ ๓๑ 
 กรณีตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดของหน่วยงำนต่ำง ๆ 

บทท่ี ๓ สำเหตุและสภำพปัญหำกำรกระท ำผิดวินัย ๔๖ 

บทท่ี ๔ แนวทำงกำรป้องกันและข้อเสนอแนะ ๔๗ 

บรรณำนุกรม 

 



บทที่ ๑ 
วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
และการด าเนินการทางวินัย 

 
ความหมายของวินัย 

ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของค าว่า 
“วินัย” หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ, เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั ่นในวินัย ; 
สิกขาบทของพระสงฆ์๑ 

ความหมายในแง ่น ิต ิธรรม ว ิน ัย  ค ือ กฎ ข ้อบ ังค ับ  แบบแผน ความประพฤต ิหร ือ  
ข้อปฏิบัติ 

ความหมายในแง่พฤติกรรม วินัย คือ ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น การควบคุมตนเอง การปฏิบัติตามการน า การอยู่ในระเบียบแบบแผน การมีความเป็นระเบียบ  

ว ิน ัยข ้าราชการร ัฐสภาสาม ัญ  หมายถ ึง ข ้อบ ังค ับที ่ก าหนดข ้อปฏ ิบ ัต ิและข ้อห ้าม 
ของข้าราชการรัฐสภาสาม ัญเพื ่อควบคุมความประพฤติให ้เป ็นไปตามระเบ ียบ แบบแผน หากผู ้ใด  
ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ผู ้นั ้นต้องได้รับโทษ ซึ ่งข้อบังคับที ่ก าหนดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ คือ  
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกฎที่ออกตามความในมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ความส าคัญของวินัย 

ในฐานะที่ข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการและบริการต่อสมาชิกรัฐสภา
และประชาชน ข้าราชการรัฐสภาสามัญจึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ รวมทั้งเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน  เมื่อข้าราชการเป็นผู ้มีวินัยดี ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธา ส่งผลให้
ประชาชนศรัทธาในหน่วยงานโดยส่วนรวม 

จุดมุ่งหมายของวินัย 

(๑) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ 
(๒) ความเจริญของประเทศ 
(๓) ความมั่นคงของชาติ 
(๔) ความผาสุกของประชาชน 

ผู้รักษาวินัย 

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

                                                 
๑ ราชบัณฑ ิตยสถาน, พจนาน ุกรม ฉบับราชบ ัณฑ ิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉล ิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, 
กรุงเทพ : ๒๕๕๖, น. ๑๑๒๑. 



- ๒ - 

เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. ก าหนด ซึ่ง ก.ร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๘๔/๒๕๕๖ (ว ๒๘) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

การรักษาวินัยข้าราชการ 

(๑) ส่งเสริมหรือเสริมสร้างให ้ผู ้ใต ้บ ังคับบัญชามีว ิน ัยโดยสร้างค ุณธรรม, จริยธรรม, 
อุดมการณ์, เกียรติศักดิ์, ความรับผิดชอบ, ขวัญและก าลังใจ 

(๒) ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าผิดวินัย 
 - ขจัดความไม่รู้ ขจัดอิทธิพลที่บังคับชักน าให้ท าผิด 
 - ขจัดโอกาสและแนวทาง 
(๓) ปราบปรามลงโทษเมื่อกระท าผิดโดยยึดหลัก ความยุติธรรม ความเป็นกลาง และความรวดเร็ว 

โทษทางวินัย 

โทษทางว ิน ัยที ่ข ้าราชการร ัฐสภาสาม ัญ ซึ ่งฝ ่าฝ ืนหร ือ ไม ่ปฏ ิบ ัต ิต ามจะได ้ร ับนั ้น  
มี ๕ สถาน๒ โดยแบ่งสถานโทษตามระดับความร้ายแรง ดังนี้ 

(๑) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง๓ 
 (๑.๑) ภาคทัณฑ์ ให้ลงโทษได้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย  ในกรณีกระท าผิด

วินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้๔ 
 (๑.๒) ตัดเงินเดือน ลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ 

ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน๕ 
 (๑.๓) ลดเงินเดือน ลงโทษลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ 

ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ๖ 
 ทั้งนี้ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษ

ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดทิ้ง๗ 

(๒) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๒ บัญญัติว่า 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่ง
กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ ากว่าปลดออก 

                                                 
๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๓ 
๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“มาตรา ๗๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง

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

 กฎ ก.ร. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ (๓) 
๗

 กฎ ก.ร. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ วรรคสอง 
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จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว ่า กรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษที ่จะลงแก่ผู ้กระท าผิด คือ  
ปลดออกและไล่ออกเท่านั้น 

 (๒.๑) ปลดออก ผู ้ถูกลงโทษปลดออก มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู ้นั ้น
ลาออกจากราชการ๘ 

 (๒.๒) ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

นอกจากนี ้ การถูกลงโทษทางวินัยยังมีผลต่อสิทธิในการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย กล่าวคือ กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  กรณีถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลด
เงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเวลา ๓ เดือน และในกรณีถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับระยะเวลาดังกล่าว๙ 

ข้อค านึงเกี่ยวกับวินัย 

๑) ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ กล่าวคือ แม้จะกระท าผิดวินัยไว้นานเท่าใดก็ตาม หาก
ปรากฏความผิดขึ ้น ผู ้บังคับบัญชาสามารถลงโทษได้ ซึ ่งต่างกับอายุความฟ้องร้องในทางอาญา หากไม่
ฟ้องร้องภายในก าหนดอายุความแล้วจะฟ้องร้องด าเนินคดีไม่ได้ 

๒) การลงโทษทางวินัยต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  กล่าวคือ ต้องมีการ
สอบสวนกรณีที ่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวน แจ้ งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานเท่าที่มีให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสน าพยานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา ต้องน าเรื่องเสนอ 
ก.ร. เพ่ือพิจารณารายงานการลงโทษหรือรายงานการด าเนินการทางวินัยด้วย 

๓) ผู้สั ่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงโทษได้ ทั้งนี ้ เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

๔) สภาพการเป็นข้าราชการ กรณีที่จะเป็นความผิดทางวินัย จะต้องเป็นการกระท าขณะที่
เป็นข้าราชการ จะน าเหตุที่เคยกระท าผิดก่อนเป็นข้าราชการมาลงโทษทางวินัยไม่ได้ แต่อาจถูกสั่งให้ออก
เพราะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการได้ 

นอกจากนี้ หากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท าหรือละ
เว้นกระท าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มี
หน ้าที ่ส ืบสวนหร ือตรวจสอบตามกฎหมายหร ือระเบ ียบของทางราชการ หร ือเป ็นการกล ่าวหา  
โดยผู้บังคับบัญชาของผู ้นั ้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา อันมิใช่เป็น

                                                 
๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๒ วรรคสาม 
๙ ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรืออยู่ระหว่าง

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับระยะเวลาดังกล่าว  
  ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่มี

นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเดือน 
  ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน 
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ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู ้นั ้นจะออกจาก
ราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา 
และด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี ้ต่อไปได้เสมือนว่าผู ้นั ้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั ้งนี้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ  ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ๑๐ 

วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

   โดยที ่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๑ ก าหนดให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ร.  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั ้น
กระท าผิดวินัย ดังนั้น ก.ร. จึงได้ออกกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อก าหนด
ลักษณะและความร้ายแรงของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 ๑. วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๑ สาระส าคัญ 
    (๑) ลักษณะของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
      (๑.๑) การกระท าอันเป็นข้อปฏิบัติ (ข้อ ๒) 
     (๑.๒) การกระท าอันเป็นข้อห้าม (กฎ ก.ร. ข้อ ๓ และข้อ ๔) 
   (๒) ระดับความร้ายแรงของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
     (๒.๑) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง (กฎ ก.ร. ข้อ ๕) 
       การไม่ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อปฏิ บั ติ ห รือการฝ่ าฝื นข้ อห้ าม  และ เกิ ด 
ความเสียหายแก่ราชการไม่ร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
     (๒.๒) วินัยอย่างร้ายแรง (กฎ ก.ร. ข้อ ๖) 
      การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือการฝ่าฝืนข้อห้าม และเกิดความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      นอกจากนี้  ยั งได้ ก าหนดลั กษ ณ ะ อ่ืน  ๆ  ที่ เป็ น ความผิ ด วินั ย 
อย่างร้ายแรงไว้อีก ๖ ประการ ดังนี้ 
      (๒.๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
      (๒.๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
      (๒.๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
      (๒.๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
      (๒.๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายสมาชิกรัฐสภา 
หรือประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 

                                                 
๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๕ 
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      (๒.๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษ
จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   ๑.๒ ค าอธิบาย 
    จากที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของหลักการและเหตุผลของกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัย
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) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีวินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ (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. ได้ก าหนดวินัยข้าราชการรัฐสภาในลักษณะ
ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภา

สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามล าดับ ดังนี้ 

“ข้อ ๒ (๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” 

ลักษณะการก าหนดกฎ ก.ร. 

การกระท าที่เป็นความผดิวินัย 
อย่างรา้ยแรง (ขอ้ ๖) 

ต้องไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม 
(ข้อ ๓) 

ให้กระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ 
(ข้อ ๒) 

ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 

ข้อ ๓ เป็นผู้กระท าผิดวินัย (ข้อ ๕) 



- ๖ - 

สนับสนุน คือ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
มีข้อสังเกตว่า การไม่เลื่อมใสจะท าให้เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามมาตรา ๓๗ ก. (๓) 

“ข้อ ๒ (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม” 
“ซื่อสัตย์” คือ ตรงไปตรงมา, ไม่คดโกง, ไม่หลอกลวง 
“สุจริต” คือ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจดีและชอบตามคลองธรรม 
“เที่ยงตรง” คือ ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง 
“หน้าที่ราชการ” หมายถึง หน้าที่ราชการโดยตรงเท่านั้น  การปฏิบัติราชการแม้นอกสถานที่

ราชการ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด ถือว่ามีหน้าที่ด้วย  โดยการพิจารณาว่าข้าราชการมีหน้าที่ราชการหรือไม่
พิจารณาได้จาก 

(๑) กฎหมายหรือระเบียบราชการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น 

(๒) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่ง ก.ร. ได้จัดท าไว้ 
(๓) ค าสั่ งหรือการมอบหมายจากผู้บั งคับบัญชาให้ปฏิบั ติภายในกรอบหน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือมอบหมายงานอ่ืนที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาก็ได้ 

(๔) พฤตินัย คือ พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นเรื่อง ๆ ไปว่าตามพฤตินัย
เพียงพอที่จะถือว่าผู้นั้นมีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นได้หรือไม่ 

“ข้ อ  ๒  (๓ ) ต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ ร าชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย 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

เนียมของทางราชการต้องเป็นระเบียบแบบธรรมเนียมทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เช่น ระเบียบลงชื่อ 
มาปฏิบัติราชการ ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการลา แบบแผนในการเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

“ข้อ ๒ (๔) ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ  และต้ องป้องกันภยันตราย ซึ่ งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ” 

ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ แยกองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
(๑) ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย และ 
(๒) ไม่ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
กฎ ก.ร. ข้อนี้ ก าหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษในการปฏิบัติ 

ตามข้อก าหนดดังกล่าว นอกเหนือจากหน้าที่ราชการปกติ 

“ข้อ ๒ (๕) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ” 



- ๗ - 

กฎ ก.ร. ข้อนี้ถือเอาผลงาน คือ งานเกิดผลดี หรืองานก้าวหน้า  ส าหรับความตั้งใจ อุตสาหะ 
เอาใจใส่ และการรักษาประโยชน์ของทางราชการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี 

“ข้อ ๒ (๖) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ 
ตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว  
ถ้าผู้บังคับบัญชายนืยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม” 

องค์ประกอบความผิดของกฎ ก.ร. ข้อนี้ มี ๔ ประการ คือ 
(๑) มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 “ค าสั่ง” หมายถึง ข้อความที่บอกให้ท าหรือให้ปฏิบัติ ค าสั่งในที่นี้ไม่จ าเป็นต้องสั่งเป็น

หนังสือเสมอไป อาจเป็นการสั่งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ 
 “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย คือ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มี

กฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจาก  
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนด
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ วรรคสี่๑๑  และหลักเกณฑ์ที่มอบหมายหรือมอบอ านาจการ
เป็นผู้บังคับบัญชาได้  คือ ระเบี ยบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ ซึ่งก าหนดให้การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือ 

(๒) เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 กล่าวคือ ต้องเป็นค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 

ของทางราชการที่จะสั่งได้ คือ เป็นการสั่งภายในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และไม่ใช่เป็นการสั่งให้
กระท าผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

(๓) เป็นการสั่งให้ปฏิบัติราชการ 
 ต้องเป็นการสั่งให้ปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

กรณีมอบหมายให้ไปท าธุระส่วนตัว เช่น จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ เช่นนี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด 
(๔) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 เป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง กรณีที่

ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่งเพราะพลั้งเผลอ หลงลืม ส าคัญผิด หรือมีเหตุอ่ืนใดขัดขวางท าให้ไม่อาจปฏิบัติได้ ยังไม่เข้า
องค์ประกอบข้อนี้ 

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  “มาตรา ๑๐ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ

สภาผู้แทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ...” 
  “มาตรา ๑๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของวุฒิสภา  

มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ...” 
  “มาตรา ๑๒ วรรคสี่ ส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้มีอ านาจหน้าที ่ตามที ่ก าหนดไว้  

ให ้เป ็นหน ้าที ่ของส ่วนราชการนั ้น  ๆ โดยให ้ม ีผู ้อ านวยการส าน ัก  หร ือห ัวหน ้าส ่วนราชการที ่เร ียกชื ่ออย ่างอื ่น  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ” 



- ๘ - 

กฎ ก.ร. ข้อ ๒ (๖) นี้ มีข้อยกเว้นว่าสามารถโต้แย้งค าสั่งผู้บังคับบัญชาได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ถ้าปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ  

ทางราชการ 
(๒) เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันท ี
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น 
(๔) แต่ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ค าสั่งนั้นมีความรอบคอบ ชัดเจน 

และเป็นการคุ้มครองผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ 

“ข้อ ๒ (๗) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้” 
“อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ” หมายถึง ต้องอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมดปฏิบัติราชการ 

ตามที่ทางราชการต้องการ รวมทั้งเวลานอกเหนือจากเวลาปฏิบัติราชการตามปกติในกรณีที่ทางราชการ  
มีงานเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องใช้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา 

“ละทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มายังสถานที่
ราชการเพ่ือปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือเพ่ือให้ผู้บั งคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ  รวมทั้ ง  
การมายังสถานที่ราชการแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน ละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ท่ีควรอยู่ 

“ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง มาอยู่ในสถานที่ราชการ แต่ไม่สนใจเป็นธุระ ไม่ปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ปล่อยให้งานคั่งค้าง 

“ข้อ ๒ (๘) ต้องรักษาความลับของทางราชการ” 
“ความลับ” หมายถึง เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก าหนดชั้นความลับของ 

ทางราชการไว้ ๓ ชั้น คือ ลับที่สุด (Top Secret)๑๒ ลับมาก (Secret)๑๓ และลับ (Confidential)๑๔ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้ทราบความลับของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการทราบมา  

โดยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หรือโดยทางอ่ืนใด และไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือไม่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับเรื่อ ง
นั้นก็ตาม ผู้นั้นต้องรักษาความลับนั้นไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ 

“ข้อ ๒ (๙) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ” 

การจะเป็นความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ต้องเป็นการ 
(๑) ไม่รักษาความสุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๒) ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๓) ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 

                                                 
๑๒ ข้อ ๑๓ ล ับที ่ส ุด หมายความถึง ข้อม ูลข่าวสารล ับซึ ่งหากเป ิดเผยทั ้งหมดหรือเพียงบางส่วน  

จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
๑๓ ข ้อ ๑๔ ล ับมาก หมายความถึง ข ้อม ูลข่าวสารล ับซึ ่งหากเปิดเผยทั ้งหมดหรือเพ ียงบางส ่วน  

จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
๑๔ ข้อ ๑๕ ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 
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ผู้ร่วมปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา  
และมีหมายความรวมถึงข้าราชการอ่ืนที่ต้องติดต่อประสานงานราชการด้วย 

“ข้อ ๒ (๑๐) ต้องต้อนรับ และให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย” 

การจะเป็นความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ต้องเป็นการ 
(๑) ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชน  
(๒) กระท าแก่สมาชิกรัฐสภา คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือกระท าแก่

ประชาชนผู้ติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
ความหมายของค าว่า “ประชาชน” นอกจากจะมีความหมายว่าประชาชนทั่วไปแล้ว ยังให้

หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการด้วย  
เนื ่องจากลักษณะการปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญที ่ต ้องปฏิบัติงานบริการ  

แก่สมาชิกรัฐสภาโดยตรง จึงต้องก าหนดข้อปฏิบัติที ่ต ้องปฏิบัติต ่อสมาชิกรัฐสภาไว้แตกต่างจากวิน ัย  
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงก าหนดข้อปฏิบัติต่อสมาชิกและประชาชนที่มาติดต่อไว้ในข้อเดียวกัน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติต่อสมาชิกรัฐสภาและประชาชนต้องปฏิบัติอย่างเดียวกัน 

การต้อนรับและให้ความสะดวกนั้น ได้ขยายความไว้ตอนท้ายความว่า “ต้องไม่ชักช้าและด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย” จึงถือว่ามีความหมายครอบคลุมความว่า “ให้ความเป็นธรรม” ซึ่งหมายถึง การให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลังอยู่แล้ว จึงไม่ได้ก าหนดไว้ท านองเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และส าหรับถ้อยค าว่า 
“ให้การสงเคราะห์” เนื่องจากการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานประชุมและบริการอื่น ๆ ที่ต้องบริการ
ตลอดระยะเวลาประชุม ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปฏิบัติราชการโดยปกติและไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง 
ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ท านองเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญอีก  

“ข้อ ๒ (๑๑) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 
ก าหนดไว้เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งต้องปฏิบัติราชการกับสมาชิกรัฐสภาวางตัว 

เป็นกลางทางการเมือง ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ปฏิบัติราชการได้ส าเร็จลงด้วยดี ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลง  
ทางการเมือง และไม่ฝักใฝ่ต่อการเมือง 

“ข้อ ๒ (๑๒) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว” 

ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ มีแนวทางในการพิจารณาว่าการกระท าใดจะถือเป็นความผิด  
ฐานประพฤติชั่ว ดังนี้ 

(๑) เกียรติของข้าราชการรัฐสภาสามัญ กล่าวคือ จะพิจารณาว่าเป็นการกระท าที่ท าให้ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่ 

(๒) ความรู้สึกของสังคม คือ พิจารณาว่าเป็นการกระท าที่ท าให้สังคมรู้สึกรังเกียจหรือไม่  
โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือของข้าราชการทั่วไป ความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยได ้

(๓) เจตนาในการกระท า (มีจิตส านึกในการกระท า) พิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระท าว่า
เป็นการกระท าท่ีเกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ 
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“ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ซึ่งมีรายละเอียด 
แต่ละข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๓ (๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย” 

ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) มีการรายงาน การรายงาน หมายถึง การบอกเรื่องราวที่ไปท า ไปรู้ หรือไปเห็นมา  

อาจเป็นการรายงานด้วยวาจา หรือหนังสือ หรือวิธีอ่ืนใด และจะเป็นการรายงานเพ่ือพิจารณา วินิจฉัย 
ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือเพ่ือทราบ ก็เป็นการรายงานทั้งสิ้น 

(๒) รายงานเป็นเท็จ คือ รายงานที่ไม่เป็นความจริง และผู้รายงานรู้อยู่แล้วว่ารายงานนั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่เป็นความจริง นอกจากนี้การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้ง ก็ถือว่าเป็นการรายงาน
เท็จอีกด้วย 

 อย่างไรจะถือว่าเป็นการรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้งเป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ของการรายงานประกอบกับข้อความที่ปกปิดไว้นั้น เช่น ถ้าแจ้งข้อความนั้นไว้  
ในรายงานด้วยแล้ว อาจจะท าให้ผลการพิจาณาของผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

(๓) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา คือ เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ซึ่งได้กล่าว
มาแล้วใน ข้อ ๒ (๖) 

“ข้อ ๓ (๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว” 

ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) มีหน้าที่ราชการ 
(๒) การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
แต่มีข้อยกเว้น กรณีที่การปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน แต่ไม่เป็นความผิดวินัย  

ตามมาตรานี้จะต้องเข้าลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า 
(๒) ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

 “ข้อ ๓ (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน” 

ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ คือ ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ
กระท าการหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะกระท าเองหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท า 

“ข้อ ๓ (๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ” 
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลั้งเผลอ 

หลงลืม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการ จะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความ
เสี ยห าย การประมาท เลิ น เล่ อนี้ มี ได้ ทั้ งลั กษณ ะที่ เป็ น การกระท าและละเว้นการกระท า  และ  
เป็นความผิดวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของความเสียหายที่ทางราชการได้รับ 
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ทั้งนี้  ก าหนดเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญจะต้องใช้ 
ความระมัดระวังซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนั้น จะต้องมีตามระดับต าแหน่งของตนส าหรับพฤติการณ์นั้น  
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ทางราชการ 

“ข้อ ๓ (๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้ 
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน” 

องค์ประกอบของความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ คือ 
(๑) กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ 
 หมายถึง ต้องเป็นเรื่องการหาผลประโยชน์โดยกระท าด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่นกระท า 
(๒) อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ของตน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 (๒.๑) อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
   ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ราชการที่กระท า หรือยอมให้

ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์นั้นว่า มีอ านาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นอย่างไร และเป็นการหาผลประโยชน์ 
ในเรื่องที่ผู้นั้นมีอ านาจหน้าที่ราชการหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีอ านาจหน้าที่ราชการ ก็ย่อมท าให้บุคคลทั่วไป
รู้สึกได้ว่าผู้นั้นอาจกระท าไปโดยไม่เที่ยงธรรม ล าเอียงหรือเข้าข้ างตนเองหรือผู้ที่ตนยอมให้กระท าการ 
หาผลประโยชน์ได้ ก็ต้องด้วยองค์ประกอบข้อนี้ โดยไม่จ าต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้เกิดความไม่เที่ยงธรรม 
หรือปฏิบัติโดยความล าเอียงเกิดขึ้นแล้ว 

 (๒.๒) อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
   เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ 

ตามต าแหน่งหน้าที่ราชการ ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ  
ให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในหน้าที่ราชการและ 
วงสังคมทั่วไป ตามต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละต าแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้๑๕ 

   การที่จะพิจารณาว่า การหาผลประโยชน์ใดอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ราชการของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่กระท า หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์นั้นว่าด ารงอยู่ในฐานะอย่างไรเป็น
ราย ๆ ไป และตามความรู้สึกของสังคมในวงการทั่วไป ตลอดจนวงราชการเองว่ามีความรู้ สึกรังเกียจ 
ต่อการที่ข้าราชการผู้มีต าแหน่งหน้าที่ราชการนั้น ๆ กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์นั้น
หรือไม ่

“ข้อ ๓  (๖ ) ต้องไม่ เป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในพรรคการเมือง” 

กฎ ก.ร. ข้อนี้ มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
เพ่ือจะได้ปฏิบัติ งานของราชการได้ส าเร็จลงด้วยดี  ไม่หวั่น ไหวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
และสามารถเข้ากับพรรคการเมืองพรรคต่าง ๆ ได้ทุกพรรคการเมืองโดยไม่เกิดอุปสรรคอันจะท าให้ราชการ

                                                 
๑๕ ส านักงานข้าราชการพลเรือน, คู่มือการด าเนินการทางวินัย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙, น. ๓๗. 
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ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกรัฐสภา  
ยิ่งต้องมีความระมัดระวังไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เป็นพิเศษ 

“ข้อ ๓ (๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใด 
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” 

ก าหนดห้ามข้าราชการรัฐสภาสามัญด ารงต าแหน่งในลักษณะที่ต้องเข้าไปบริหารจัดการ 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพ่ือมิให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจ จึงห้ามด ารงต าแหน่ง 
ที่มีหน้าที่จัดการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งอาจเป็นต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต าแหน่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันด้วย และไม่ห้ามในกรณีมีต าแหน่งในมูลนิธิ 

การพิจารณาว่าต าแหน่งใดมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันกับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้จัดการนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป ว่าต าแหน่งที่เรียกชี่ออย่างอ่ืน เช่น 
กรรมการผู้อ านวยการ หรือผู้อ านวยการ มีลักษณะงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเดียวกัน  
หรือคล้ายคลึงกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือไม่ ถ้าคล้ายคลึงกันก็ย่อมต้องห้าม และที่บัญญัติเช่นนี้
ก็ เพ่ือเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ ยงกฎหมายด้วยการใช้ชื่อให้ผิดเพ้ียนหรือ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิ ง  
แต่ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้ การเป็นผู้ถือหุ้น  
ในบริษัท หรือเป็นผู้มีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยมิได้เข้าไปจัดการงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ไม่เป็นการ
ต้องห้ามตามข้อนี้ 

“ข้อ ๓ (๘) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ” 

ข้อนี้เป็นข้อก าหนดวินัยให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญประพฤติปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยกัน คือ  
ไม่กระท าการใดที่ เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่  
ความสงบเรียบร้อย ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานกัน ยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

“ข้อ ๓ (๙) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๔” กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

“ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ใดกระท าการประการใดประการหนึ ่งดังต่อไปนี้ 
ต ่อข ้าราชการด ้วยก ันหร ือผู ้ร ่วมปฏ ิบ ัต ิราชการ ไม ่ว ่าจะเก ิดขึ ้น ในหร ือนอกสถานที ่ราชการ  
โดยผู ้ถ ูกกระท ามิได้ย ินยอมด้วยต่อการกระท านั ้น หรือท าให้ผู ้ถ ูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ถือว่า  
เป็นการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามข้อ ๓ (๙) 

(๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที ่ม ีล ักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ  
การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

(๒ ) กระท าการด ้วยวาจาที ่ส ่อ ไป ในทางเพ ศ  เช ่น  ว ิพ ากษ ์ว ิจ ารณ ์ร ่า งกาย  
พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น 

(๓) กระท าการด ้วยอาก ัปกิร ิยาที ่ส ่อไปในทางเพศ เช ่น การใช้สายตาลวนลาม  
การท าสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น 

(๔) การแสดงหรือสื ่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที ่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามก
อนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน เป็นต้น 
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(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที ่ส่อไปในทางเพศ ซึ ่งผู ้ถ ูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือ
เดือดร้อนร าคาญ” 

ความผิดวินัยตามกฎ ก.ร. ข้อ ๔ นี้ เป็นหลักการเดียวกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการ 
อันเป ็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓๑๖ โดยลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศ 
ตามกฎ ก.ร. ข้อ ๔ คือ เป็นการกระท าตามข้อใดข้อหนึ่งตาม (๑) – (๕) 

การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นการ
ละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของบุคคล ปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ  
ไม่ว ่าจะเป็นการกระท าระหว่างผู ้บ ังคับบัญชากับผู ้อยู ่ใต ้บ ังคับบัญชาหรือระหว่างข้าราชการด้วยกัน  
มักปรากฏการร้องเรียนพฤติกรรมในทางเพศที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการอยู่เสมอ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบข้าราชการพลเรือนตั ้งแต่ป ี พ.ศ. ๒๔๗๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้บ ัญญัติให ้การล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศเป็นความผิดวินัยไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด แต่เมื่อมีผู้กระท าความผิดในลักษณะนี้ มั กจะ
ถูกจัดเป็นความผิดฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว๑๗ 

ความหมายและลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
กฎหมายไทยยังไม่มีการให้นิยามของ “การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” ไว้โดยตรง 

แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาจากกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๓  จะเห ็น ได ้ว ่า เป ็นการมุ ่งบ ัญ ญ ัต ิถ ึง  “ล ักษณ ะของการกระท า”  ที ่เข ้าข ่าย เป ็นความผ ิด 
ไว้อย่างกว้าง มิได้ให้นิยามแก่ถ้อยค าแต่อย่างใด เนื่องจากหากบัญญัตินิยามของค าดังกล่าวไว้ชัดเจนตายตัว  
อาจท าให้ไม่สามารถปรับใช้กฎในทางปฏิบัติได้ยืดหยุ่นเท่าที่ควร เมื่อค านึงถึงข้อที่ว่าการกระท าผิดกรณีนี้ต้อง
ดูจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมเป็นกรณี ๆ ไปเป็นส าคัญด้วย ๑๘ แต่ก ็ได ้มีการศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จึงพอจะกล่าวถึงนิยามอย่างกว้างของ “การล่วงละเมิดทางเพศ” และ “การคุกคาม
ทางเพศ” ได้ ดังนี้ 

“ล่วงละเมิดทางเพศ”๑๙ หมายความว่า พฤติกรรมการล่วงเกินส่อไปในทางเพศอันไม่ 
พึงประสงค์หรือไม่พึงปรารถนา หรือพฤติกรรมที่แสดงอาการเกินสมควรต่อผู ้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี  
หรือจรรยามารยาท เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับการสัมผัสทางกายหรือได้รับการสื่อสารในเรื่องเกี่ ยวกับ
เพศส ัมพ ัน ธ ์ห ร ือความแตกต ่างระหว ่างเพศ รวมถ ึงพฤต ิกรรม อื ่นซึ ่ง เกี ่ยวก ับ เพศส ัมพ ันธ ์ห ร ือ  
ความแตกต่างระหว่างเพศ ที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของบุคคลในการท างาน ไม่ว่าจะแสดงออกทางกาย 
วาจา หรือท่าทาง โดยผู ้กระท ามุ่งหมายที่จะเอาเปรียบ แสวงหาประโยชน์ หรือสนองกามารมณ์แห่งตน  
และผู้ถูกกระท าไม่ยินยอมให้กระท าหรือจ ายอมให้กระท าด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่พอใจต่อการกระท านั้น  

“การคุกคามทางเพศ”๒๐ หมายความว่า การกระท าหรือการเรียกร้องใด ๆ ทางเพศอันไม่
เป็นที่พึงประสงค์หรือไม่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะกระท าโดยทางกาย วาจา หรืออากัปกิริยาท่าทางอย่างใด ๆ  

                                                 
๑๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 
๑๗ ส านักงาน ก.พ. , ค าอธิบายกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยตาม
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ลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอาจกระท าได้โดยทางกาย ทางวาจา  
หรืออากัปกิริยาท่าทาง 

 การกระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่จะถือเป็นความผิดวินัยอาจเกิดขึ ้น  
ในสถานที่ท างานหรือนอกสถานที่ท างานก็ได้ เช่น การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 

 ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอาจเป็นข้าราชการรัฐสภา
สามัญหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน จึงจะเป็นความผิดวินัยในกรณีนี้ 

 ไม่แบ่งแยกว่ากระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องเป็นการกระท าที่เกิดขึ้น
ระหว่างเพศที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพศเดียวกันกระท าต่อกันก็ได้ 

 อนึ่ง หากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื ่องกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ แต่มี  
ความร้ายแรงเกินกว่าพฤติการณ์ตามข้อ ๔ นี ้ อาจถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่บัญญัติไว้ใน 
ข้อ ๖ (๔) “กระท าการอันได้ชื ่อว่าเป็นผู ้ประพฤติชั ่วอย่างร้ายแรง” หรือข้อ ๖ (๗) ละเว้นการกระท า 
หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง 

มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เป็นผู้กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
จะต้องกระท าประการหนึ่ งประการใดใน ๕ ประการ ต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติงานเท่านั้น  
หากท ากับประชาชนทั่วไปหรือผู้มาติดต่อราชการ จะไม่เป็นความผิดวินัยฐานกระท าการอันเป็นการ  
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามข้อ ๔ นี้ แต่จะเป็นความผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
ตามข้อ ๒ (๑๒) หรือฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖ (๔)  ส าหรับการกระท าต่อผู้ร่วมปฏิบัติงานคือการ
กระท าต่อบุคคลต่าง ๆ เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า นักศึ กษาที่มาฝึกงาน เป็นต้น อีกทั้ ง 
กฎ ก.ร. ข้อนี้ไม่ได้ก าหนดว่าผู้ถูกกระท าจะต้องเป็นเพศใด ดังนั้น หากข้าราชการรัฐสภาสามัญหญิงกระท าต่อ
ชาย หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญชายกระท าต่อข้าราชการชายด้วยกัน หากการกระท านั้นมีลักษณะ  
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศแล้ว ก็มีความผิดฐานนี้ได้ 

นอกจากนี้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน ๕ ลักษณะ
ดังกล่าว ถ้าได้กระท าต่อข้าราชการหรือผู ้ร่วมปฏิบัติงาน โดยการกระท านั ้นไม่ว่าจะเกิดขึ ้นที ่ใดและผู ้ที่  
ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการกระท าหรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศตามข้อนี้แล้ว 

“ข้อ ๓ (๑๐) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู ้มาติดต่อ
ราชการ” 

ข้อก าหนดข้อนี้เป็นข้อก าหนดวินัยให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญประพฤติปฏิบัติต่อสมาชิก
รัฐสภาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามต่อบุคคลดังกล่าวผู้มาติดต่อราชการ 

“ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓  
ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย” 

กฎ ก.ร. ข้อ ๕ นี้ เป็นการก าหนดว่าหากข้าราชการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม 
ตามข้อ ๓ เป็นผู้กระท าผิดวินัย ต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๓ 
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“ข้อ ๖ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
กฎ ก.ร. ข้อ ๖ นี้  ได้ก าหนดการกระท าผิดวินัยในลักษณะต่อไปนี้  เป็นความผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละลักษณะ ดังนี้ 

“(๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต” 

องค์ประกอบความผิดในข้อนี้มี ๓ ประการ คือ 
(๑) มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ความหมายของหน้าที่ราชการให้ดูจากองค์ประกอบ 

ความผิดวินัยตาม ข้อ ๒ (๒) ซึ่งได้อธิบายไว้แล้ว 
 โดยการปฏิบัติหน้าที่ ราชการไม่รวมถึงการปฏิบัติ ในการใช้สิทธิขอเบิกจ่ายเงิน 

ที่ทางราชการให้สิทธิเบิกได้ เช่น เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ หรือเงินสวัสดิการต่าง ๆ ส่วนละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่โดย
จงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเรื่องพลั้งเผลอ หลงลืม หรือเข้าใจผิด 

(๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
 การปฏิบัติหน้ าที่ ราชการโดยมิชอบ คือ ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 

ทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามธรรมนองคลองธรรม กล่าวคือ 
ไม่เป็นไปตามทางที่ถูกที่ควร และหมายความรวมถึง การเรียกค่าตอบแทนโดยมิชอบในการปฏิบัติ หรือเพ่ือจะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แม้เนื้อหาการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปโดยถูกต้อง 

 การพิจารณาว่าเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 (๑) ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้ ค านึงถึงความมากน้อยตามค่าของ

เงินเป็นส าคัญ เช่น เสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าเสียหายร้ายแรง  ทั้งนี้ ไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่า
จ านวนเท่าใดจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้  
ตามควรแก่กรณี 

 (๒) ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
เป็นเรื่อง ๆ โดยค านึงว่าเป็นกรณีที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ส่วนรวมของทางราชการ หรือต่อการ
บริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีท าการรับจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการรับ
จ่าย บัญชีการเงินไม่ท าให้เป็นปัจจุบันเป็นเวลานาน ท าให้บัญชีและการเงินสับสนจนไม่อาจตรวจสอบได้ ไม่
สามารถจะพิ สู จน์ ได้ ว่ า เงิน ของทางราชการได้ ขาดหายไปหรือไม่  เช่ นนี้  ถื อว่ า เป็ นพฤติ การณ์  
ที่ท าให้เสียหายแก่ระบบการเงินและบัญชีของทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นต้น 

(๓) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
 โดยทุจริต หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น๒๑ ประโยชน์ที่มิควรได้นี้ อาจเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ 
 กรณีที่จะเป็นความผิดตามข้อนี้ ต้องเป็นการกระท าในหน้าที่ราชการ ดังนั้น กรณีที่

ข้าราชการทุจริตท ารายงานการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ โดยเจตนาเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยไม่มีสิทธิหรือ

                                                 
๒๑ ประมวลกฎหมายอาญา 
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เกินสิทธิที่จะเบิกได้ เป็นเรื่องการทุจริตในการใช้สิทธิโดยฉ้อโกงเงินของรัฐ ไม่ใช่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ไม่เป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ๒๒ แต่เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

“(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ราชการอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบความผิดตามข้อนี้ มี ๓ ข้อ คือ 
(๑) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่จ ากัดเง่ือนเวลามากน้อย 
(๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ว่าพฤติการณ์ 

ของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น มีสาเหตุอย่างไร และเป็นสาเหตุที่มีเหตุผลความจ าเป็นถึงขนาดที่
จะต้องกระท าผิดหรือไม่ เหตุผลเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยปกติแล้วไม่อาจรับฟังได ้

(๓) เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หมายถึง ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่
ราชการอย่างร้ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น 

การพิจารณาว่าเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
(๑) ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้ ค านึงถึงความมากน้อยตามค่าของเงิน 

เป็นส าคัญ เช่น เสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าเสียหายร้ายแรง  ทั้งนี้ ไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่าจ านวน
เท่าใดจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ตามควรแก่กรณี 

(๒) ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ โดยค านึงว่าเป็นกรณีที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ส่วนรวมของทางราชการ หรือต่อการ
บริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีท าการรับจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน 
การรับจ่าย บัญชีการเงินไม่ท าให้เป็นปัจจุบันเป็นเวลานาน ท าให้บัญชีและการเงินสับสนจนไม่อาจตรวจสอบได้ 
ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเงินของทางราชการได้ขาดหายไปหรือไม่ เช่นนี้ ถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่ท าให้เสียหาย
แก่ระบบการเงินและบัญชีของทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นต้น 

“(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” 

ความผิดตามกฎ ก.ร. ข้อนี้ มีองค์ประกอบความผิด ๒ ข้อ คือ 
(๑) ละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน 
 หมายถึง การละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องโดยไม่ได้มาหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย

ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน 
 การมาลงชื่อลงเวลาเพ่ือที่จะให้เป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิบัติราชการและละทิ้งหน้าที่ไป 

โดยไม่ได้ปฏิบัติราชการเลยทั้งวัน ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการเต็มวัน 
 การนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการในกรณีมีวันหยุดราชการอยู่ในช่วงกลางของเวลา  

ต้องนับวันหยุดราชการนั้นเป็นวันละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันด้วย๒๓ แต่ถ้าวันหยุดราชการอยู่ก่อนเวลา
เริ่มละทิ้งหน้าที่ หรืออยู่ถัดเวลาสิ้นสุดที่ละทิ้งหน้าที่ไม่นับวันหยุดราชการนั้นเป็นวันละทิ้งหน้าที่ราชการ 

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

การนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการ 
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(๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีหลักการพิจารณาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น 
 โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นเรื่องที่

จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ในการละทิ้งหน้าที่ว่ามีเจตนา หรือจงใจฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับ
การหยุดราชการหรือการลาหรือไม่  การละทิ้งหน้าที่ เนื่องจากต้องหลบเจ้าหนี้ หรือหลบหนีคดีอาญา หรือ
หลบหนีศัตรูเนื่องจากคาดหมายว่าจะมีผู้ติดตามปองร้าย สาเหตุเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อาจน ามารับฟังเป็น
เหตุอันสมควร 

 การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชา
ได้ด าเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษโดยไม่สอบสวน
ก็ได้ ตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงบางกรณี ได้มีการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ เกี่ยวกับการลงโทษ
ข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี ได้ปรับปรุงถ้อยค าเพ่ือให้เกิดความชัดเจนจากความว่า  
“ละทิ้งหน้าที่ราชการไปเลยเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” เป็น “ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ 
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย” 
ดังนั้น กรณีท่ีจะเข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะต้องได้ความว่าข้าราชการผู้นั้นไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลย 

“(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” 
พฤติกรรมอันได้ชื่อว่า “ผู้ประพฤติชั่ว” เป็นการกล่าวไว้อย่างกว้าง เพ่ือให้ครอบคลุมพฤติกรรม

ต่าง ๆ ที่ไม่อาจกล่าวเป็นกรณี ๆ ไว้อย่างชัดเจน และนอกจากนั้น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น ความรู้สึกของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ควรก าหนดกรณีความผิดไว้อย่างชัดเจนเป็นกรณี ๆ ไป อาจจะไม่
ครอบคลุมทุกกรณี 

องค์ประกอบความผิดฐานนี้ เช่นเดียวกับความผิดฐานประพฤติชั่วตามข้อ ๒ (๑๒) แต่ 
ความร้ายแรงแห่งกรณีมากกว่าถึงขนาดซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
อย่างร้ายแรงหรือสังคมรังเกียจอย่างร้ายแรงก็เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ตัวอย่างความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เช่น กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ตามข้ออ่ืน น ามาปรับบทเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ด้วย กรรมเดียวเป็นความผิดหลายบท 
เช่น ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงด้วย กรณีเล่นการ
พนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาดพนันเอาทรัพย์สินกัน หมายถึงการพนันตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ  
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ระวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ๒๔ ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นต้น 
                                                 

๒๔ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓ ลงวันที ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖  
เรื ่อง การยกเล ิกมติคณะรัฐมนตรี เรื ่อง การปราบปรามข้าราชการเล ่นการพนันสลากกินรวบและการปรับปร ุง  
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา  
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“(๕) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบความผิดจะเหมือนดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน ข้อ ๓ (๑๐) แต่มีองค์ประกอบเพ่ิมเติม
คือ ต้องเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง ซึ่งต้องพิจารณาพฤติการณ์เป็นราย ๆ ไป 

“(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนั กกว่าโทษจ าคุก  
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 

การได้รับโทษจ าคุกตามข้อนี้ หมายความว่าคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้จ าคุกโดยไม่รอ 
การลงโทษ หรือยกโทษจ าคุก หรือเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นโทษสถานอ่ืน และหมายความรวมถึงกรณีที่ศาล  
มีค าพิพากษาให้จ าคุก โดยอ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย เนื่องจากจ าเลยหลบหนีด้วย 

“(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืน 
ข้อห้ามตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” 

ข้อนี้เป็นการก าหนดไว้ส าหรับกรณีอ่ืน ๆ ซึ่งหากข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ 
หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กฎ ก.ร. ข้อนี้ก็ได้ก าหนดให้เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย เช่นกัน 

 
๒. การด าเนินการทางวินัย 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๐ ก าหนดให้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาเกี ่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และการด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน  
ในกรณีที ่เป ็นความผิดวินัยที ่ปรากฏชัดแจ้ง ให้เป็นไปตามที ่ก าหนดในกฎ ก.ร. มาตรา ๗๑ ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ จะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ร. มาตรา ๗๖ 
ก าหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา  
ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ร. และมาตรา ๗๘ 
ก าหนดให้เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั ่งมีค าสั ่งใหม่ และในค าสั ่งดังกล่าวให้สั ่ง
ยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎ ก.ร. ดังนั้น ก.ร. จึงได้ออกกฎ ก.ร. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
และวิธีการส าหรับด าเนินการทางวินัย 
 โดยกระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการด าเนินการเมื่อมีการกล่าวหา
หรือมีกรณีเป ็นที ่สงสัยว่ามีข ้าราชการรัฐสภาสามัญกระท าความผิด ไปจนสิ ้นสุดกระบวนการคือ 
มีการสั่งยุติเรื่อง หรือสั่งลงโทษ แล้วแต่กรณี รายละเอียดปรากฏตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการการด าเนินการทางวินัยในรูปแบบของแผนภาพเพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการในภาพรวมโดยสังเขป ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๑ 
การพิจารณาในเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

มีการกล่าวหา 

ผู้บังคับบัญชา 

ตามมาตรา ๔๒ 

ผบ.ชั้นต้น 
(อาจสืบสวนข้อเท็จจริง

เบื้องต้นได้) 

สืบสวน/ 
สั่งให้สืบสวน 

มีมูล ไม่มีมูล 

เป็นที่สงสัย 

พิจารณา 
เบื้องต้น 

ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง ยุติเรื่อง 



- ๒๐ - 

แผนภาพที่ ๒ 
การด าเนินการกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นว่ามีมูลวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

แต่งตั้ง คกก.สอบสวน 
(ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  

๖๐ วันนับแต่วันที่ประธานรับทราบค าสั่ง) 
 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

รับฟังค าช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหา 

ไม่แต่งตั้ง คกก.สอบสวน 
(ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
๔๕ วันนับแต่วันที่เห็นว่ามีมูล) 

กระท าผิด 

วินัย 
อย่างไม่ร้ายแรง 

วินัย 
อย่างร้ายแรง 

- ภาคทัณฑ์ 
- ตัดเงินเดือน 
- ลดเงินเดือน 

สั่งลงโทษ 

- ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
- ว่ากล่าวตักเตือน 

สั่งงดโทษ 
(ผิดวินัยเล็กน้อย+มีเหตุอันควรงดโทษ) 

ยุติเรื่อง 

ไม่ได้กระท าผิด 

สอบสวนวินัย 
อย่างร้ายแรง 

ผู้บังคับบัญชา 

ตามมาตรา ๔๒ 

คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวน 
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงาน

การสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

ให้สอบสวน
เพิ่มเติม 

หรือให้ด าเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

การด าเนินการใด 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ผู้บังคับบัญชา 

ตามมาตรา ๔๒ 



- ๒๑ - 

แผนภาพที่ ๓ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๒ 
พิจารณาเบื้องต้น/ด าเนินการกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

คกก.สอบสวน 

แจ้งประธาน  
กก.สอบสวน 

ประชุมครั้งแรกภายใน ๗ 
วัน 

คกก.สอบสวนด าเนินการรวบรวม 
- ข้อเท็จจริง - ข้อกฎหมาย  
- พยานหลักฐาน 
ด าเนินการภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก 

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

 

กรณีการสอบสวนพาดพิง 
ไปถึงข้าราชการอื่น/ 

จนท.ของรัฐอื่น/บุคคลอื่น  

กรณีกระท าผดิวินัย 
ในเรื่องอื่นด้วย 

สอบสวนยังไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
- ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา/แจ้งไม่ครบถ้วน 

 สั่งให้ คกก.สอบสวนด าเนินการแจ้ง/ให้ครบถ้วนโดยเร็ว 
- ควรรวบรวมข้อเท็จจริง/พยานหลักฐานเพิ่มเติม 

 ก าหนดประเดน็/ขอ้ส าคัญให้ คกก.สอบสวนท าการ
สอบสวนเพิ่มเติม 

- การด าเนินการไม่ถูกต้อง 
 สั่งให้ คกก.สอบสวนด าเนินการให้ถกูตอ้งโดยเร็ว 

 
 
 

สอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
- ไม่ได้กระท าผิด 

 ยุติเรื่อง 
- กระท าผิดอย่างไม่ร้ายแรง 

 ลงโทษภาคทณัฑ์/ตัดเงนิเดอืน/ลดเงนิเดอืน 
- กระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ 

 งดโทษและท าทัณฑ์บน/ว่ากล่าวตักเตอืน 
- การท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ลงโทษปลดออก/ไล่ออก 
- ยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษในความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง แต่เห็นว่า 
 
 
 
 

- กระท าผิดในเรื่องที่สอบสวน 
- ไม่ได้กระท าผิดในเรื่องที่สอบสวน 
- ยังไม่แน่ชัดพอจะลงโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเห็นว่าหย่อน

ความสามารถ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง/มีมลทินหรือมัวหมอง ถ้ารับราชการต่อไปจะเสียหายแก่ราชการ 

 

 

เห็นว่า 

แต่งตั้ง คกก.สอบสวน ผู้ถูกกล่าวหา 
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว 

คัดค้านกรรมการสอบสวน 

กรณีต าแหน่งต่างกัน/ต่างส่วนราชการกัน 
ถูกกล่าวหาร่วมกัน 

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

แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐาน 

ที่สนับสนนุขอ้กล่าวหา 

ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน 
เพื่อแก้ข้อกล่าวหา 

ผู้ถูกกล่าวหา 

ผู้สั่งแต่งตั้ง 
คกก.สอบสวน 

การด าเนินการกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ท ารายงานการสอบสวน 
- กระท าผิดในเร่ืองที่สอบสวน 
- ไม่ได้กระท าผิดในเร่ืองที่สอบสวน 
- ยังไม่แน่ชัดพอจะลงโทษในความผิดวนิัยอยา่งร้ายแรง ถา้เห็นวา่

หย่อนความสามารถ/บกพร่องในหน้าทีร่าชการ/ประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง/มีมลทินหรือมวัหมอง ถา้รับราชการ
ต่อไปจะเสียหายแก่ราชการ 

 



- ๒๒ - 

แผนภาพที่ ๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ผบ.ตามมาตรา ๔๒ / ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๖๙  

ด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้  

กรณีถือเป็นความผิดท่ีปรากฏอย่างร้ายแรง 

กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 รับสารภาพเปน็หนังสือต่อ ผบ.ตามมาตรา ๔๒ 
 ให้ถ้อยค ารับสารภาพ + ได้มีการบันทึกถ้อยค ารับ

สารภาพ ต่อผูส้ืบสวนสอบสวน/คกก.สอบสวน 
 มีหนังสือรับสารภาพ ต่อผู้สืบสวนสอบสวน/ 

คกก.สอบสวน 

กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 รับสารภาพเปน็หนังสือต่อ ผบ.ตามมาตรา ๔๒ 
 ให้ถ้อยค ารับสารภาพ + ได้มีการบันทึกถ้อยค า 

รับสารภาพ ต่อผูส้ืบสวนสอบสวน/คกก.สอบสวน 
 มีหนังสือรับสารภาพ ต่อผู้สืบสวนสอบสวน/ 

คกก.สอบสวน 
 ละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 

๑๕ วัน โดยไม่กลับมาปฏิบตัิหนา้ที่อีกเลย 
(แต่ต้องสืบสวนให้ได้วา่ ไม่มีเหตุผลอันสมควร/ 
พฤติการณ์จงใจไม่ปฏบิัติตามระเบียบของทาง
ราชการ) 

 กระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก/หนักว่าจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด (เว้นแตป่ระมาท/เลินเล่อ) 



- ๒๓ - 

แผนภาพที่ ๕ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อัตราโทษร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน  
ที่ผู้นั้นไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่ง  

 เป็นเวลา ๑ เดือน 
 ๒ เดือน 
 ๓ เดือน 

อัตราโทษร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน 
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 

อ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน 



- ๒๔ - 

แผนภาพที่ ๖ 

 

 

- ท าเป็นค าสั่งตามแบบตัวอย่างที่ ก.ร. ก าหนด 

- แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกลงโทษทราบโดยเร็ว 

- แจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันมีผลของค าสั่ง 

การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน/เดือนที่มีค าสั่ง 

โทษภาคทัณฑ์ 

โทษตัดเงินเดือน 

โทษลดเงินเดือน 

เป็นไปตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการ 
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โทษปลดออก 

โทษไล่ออก 

โดยหลัก 

 กรณีที่มเีหตุอันสมควรต้องสั่ง ให้สัง่ย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ 
(ไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษน้ัน) 

 กรณีที่ได้มีค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งตั้งแต่วันท่ีต้องพักราชการหรือ
วันท่ีต้องออกจากราชการไว้ก่อน 

 กรณลีะทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดยีวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวนัและไม่กลับมาปฏิบตัิ
ราชการอีก ให้สั่งตั้งแต่วันท่ีละทิ้งหน้าท่ีราชการนั้น 

 กรณีที่กระท าความผิดอาญาและได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ให้สั่งตั้งแต่วันท่ี
ต้องรับโทษจ าคุก หรือวันท่ีถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันท่ีต้องรับโทษจ าคุก 

 กรณีที่กระท าความผิดอาญาและได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดหนักกว่าโทษจ าคุก ให้สั่งตั้งแต่
วันท่ีต้องค าพิพากษาถึงที่สุด หรือวันท่ีถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันท่ีต้องรับโทษจ าคุก 

 กรณีเปลี่ยนแปลงค าสั่ง (ไล่ออก เป็น ปลดออก) ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการ
ตามค าสั่งเดิม (แต่ถ้าจะต้องสั่งเปลี่ยนแปลงวันออกจากราชการด้วย ให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึง
วันท่ีควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้น) 

 กรณีเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกจากราชการ เป็นลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกจากราชการ  
ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษได้ออกจากราชการไปก่อนแล้วเพราะกรณีอื่น/ลาออก  
ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการไปแล้วนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกลงโทษไดพ้้นจากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ไปก่อนแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณทีผู่้นั้นมีอายุครบเกษียณอายรุาชการ 

ยกเว้น 

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ก าหนดในค าสั่ง ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่ง  



- ๒๕ - 

 

แผนภาพที่ ๗ 
 
 
 

- ให้ยกเลิกค าสั่งเดิมแล้วสั่งใหม่ตามแบบตัวอย่างที่ ก.ร. ก าหนด 

- วิธีการจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออก ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก  
หรือไล่ออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 กรณีที่ต้องมีค าสั่งใหม่ วิธีด าเนินการเกี่ยวกับโทษท่ีได้รับไปแล้ว 
วินัยอย่างร้ายแรง  ให้ออกค าสั่งลงโทษใหม่ 

- ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
- งดโทษ 
- ยกโทษ 

 ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 
- ในต าแหน่งเดิม/ต าแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกัน 
- ถ้าไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ เพราะพ้นจากราชการ 

ไปก่อนแล้ว ให้แสดงเหตุไว้ และให้มีค าสั่งงดโทษ/ยุติเรื่อง 

 ถ้ามิได้กระท าผิด + ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง 
- จ่ายเต็ม (จ่ายตามที่ผู้มีอ านาจก าหนด) 

 ถ้าได้กระท าผิดหรือมีมลทิน/มัวหมอง 
- จ่ายไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับในขณะออกจากราชการ ตามที่ 

รมต.เจ้าสังกัดก าหนด 
 กรณีตายก่อนกรณีถึงที่สุด 

- ให้ รมต. เจ้าสังกัดวินิจฉัยตามหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะจ่ายหรือไม่ 

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ออกค าสั่ง 
- ลดโทษ 
- ยกโทษ 
- งดโทษ 
- เพ่ิมโทษ 

 ลดโทษ/ลดอัตราโทษในโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน 
- ให้คิดค านวณเงินในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม และคืนส่วนที่ตัด/ 
ลดเกินให้ผู้นั้น 

 ลดโทษเป็นการภาคทัณฑ์ 
 ยกโทษ 
 งดโทษ 
 เพ่ิมโทษ/เพ่ิมอัตราโทษในโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน 

- ให้คิดค านวณจ านวนเงินขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม 
 เพ่ิมโทษเป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

- ให้คืนเงินที่ตัด/ลดไปแล้ว 

การมีค าสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 

ให้คืนเงินทั้งหมด 



- ๒๖ - 

 

แผนภาพที่ ๘ 
 
 
 
 
 

 การพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน 

เหตุ - ถูกตั้ง คกก.สอบสวน/ฟ้องคดีอาญา/ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา 
(ไม่รวมประมาท/ลหุโทษ) 

 
 
 
- มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
 
 

- มีเหตุถูกสั่งพักราชการ 
- การสอบสวน/ด าเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จ

โดยเร็ว 

ระยะเวลา - มีผลอยู่ตลอดเวลาที่มีค าสั่ง 
- เว้นแต่ - ร้องทุกข์ตาม ม. ๘๘ และผู้มีอ านาจเห็นควรสั่งให้กลับก่อนสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จ
   เนื่องจาก - พฤติการณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา 
    และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
  - การด าเนินการทางวินัยล่วงพ้น ๑ ปีแล้วยังไม่เสร็จ 
    และไม่มีพฤติการณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา 
    และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 

- ผู้มีอ านาจสั่งให้กลับก่อนสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จ 

 

การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

- ถ้าอยู่หน้าที่ราชการต่ออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
- เรื่องการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริต ความประพฤติ/พฤติการณ์ 

อันไม่น่าไว้วางใจ โดย พนง.อัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าคงอยู่ 
ในหน้าที่ราชการต่ออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

- คงอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน/ไม่สงบเรียบร้อย 
- ถูกควบคุม/ขัง/จ าคุก ติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน 
- ถูกสอบสวนและต่อมาถูกพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดในเรื่องที่สอบสวน/ 

ถูกสอบสวนภายหลังที่ค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดในเรื่องที่สอบสวนนั้น  
โดยข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดว่าการกระท าผิดนั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



- ๒๗ - 

 

 การพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน 

วันมีผล - มีผลตั้งแต่วันออกค าสั่ง 
- เว้นแต่ - ถูกควบคุม/ขัง  
 - ถูกจ าคุก  
 - มีค าสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ ตามค าสั่งเดิม 
 - กรณีถูกสั่งให้ออกไว้ก่อนที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้ก่อน นับแต่วันพักราชการ 

 

หลายส านวน - ให้สั่งทุกส านวน / หรือทุกคดี 
- ถ้ามีส านวนเพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะการสั่งการพัก/ให้ออก                  ให้สั่งทุกส านวนหรือทุกคดี 

 

การสั่ง 
ในบางต าแหน่ง 

 - บริหารระดับสูง 
- วิชาการทรงคุณวุฒิ 
 

ปรากฏผล 
การสอบสวน 

- ผิดวินัยร้ายแรง สั่งลงโทษ  
- ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง สั่งลงโทษ + สั่งให้กลับ  
 สั่งงดโทษ + ระบุเหตุที่สั่งให้กลับไม่ได้ พ้นราชการ 
  ถูกสั่งให้ออก 
  ออกจากราชการ 
  (ยกเว้นตาย ไปใช้ข้อ ๕๙) 
- มิได้กระท าผิดวินัย สั่งยุติเรื่อง + สั่งให้กลับ  
 สั่งยุติเรื่อง + ระบุเหตุที่สั่งให้กลับไม่ได้ พ้นราชการ 
  ถูกสั่งให้ออก 
  ออกจากราชการ 
  (ยกเว้นตาย ไปใช้ข้อ ๕๙) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้น าความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง 

นับแต่วันถูกควบคุม/ขัง/จ าคุก 

เหมือนกรณีการพักราชการ 



- ๒๘ - 

 

 การพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน 

 - กรณีถูกสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีอ่ืนอีกด้วย 
ถ้าผลว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง รอฟังผลกรณีอ่ืน + ยังไม่ตอ้งสั่งให้กลับ 
  ถ้าผลว่ามิได้กระท าผิดวินัย  สั่งยุติเรื่อง + แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้กลับ 
 

- กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืนอีกด้วย 
ถ้าผลว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 รอฟังผลกรณีอ่ืน + ยังไม่ต้องสั่งให้กลับ 
  ถ้าผลว่ามิได้กระท าผิดวินัย  
 สั่งยุติเรื่อง + แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้กลับ 

  - กรณีถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืนอีกด้วย 
 ถ้าผลว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 รอฟังผลกรณีอ่ืน + สั่งให้กลบัเข้ารับ

ราชการแต่แสดงเหตุที่ไม่อาจกลับ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

  ถ้าผลว่ามิได้กระท าผิดวินัย  
 สั่งยุติเรื่อง + สั่งให้กลับเข้ารับราชการ

แต่แสดงเหตุที่ไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ 



- ๒๙ - 

 

 การพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน 

ปรากฏ 
ผลแห่งคดี 
ถึงท่ีสุด 

- ถึงที่สุดให้จ าคุก/หนักกว่าจ าคุก  สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่ต้องสั่งให้กลับ 
  (เว้นแต่ประมาท/ลหุโทษ) 
  

- จ าคุกในความผิดประมาท/ลหุโทษ  แต่งตั้ง คกก.สอบสวนวินัยอย่าร้ายแรง หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี 
- จ าคุกโดยค าสั่งของศาล  โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ 
 
- รอการลงโทษ/โทษอ่ืน  สั่งให้กลับ + ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
  
  
 
 
 
 
 
- ศาลมิได้วินิจฉัยว่าผิดอาญา/มิได้ฟ้อง  สั่งให้กลับ + ถ้ามีมูลวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

กรณีการพักราชการ 
     (ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ 
ออกจากราชการเหตุอ่ืนไปแล้ว/มีกรณี 
กสั่งพักหรือให้ออกไว้ก่อน ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ 
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย) 
 

การออกจากราชการไว้ก่อน 

     (ถ้ามีกรณีอ่ืนที่ถูกสั่งพักราชการด้วย ให้สั่งให้
กลับเข้ารับราชการ โดยแสดงเหตุว่ายังไม่อาจกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
     (ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ออกจาก
ราชการเหตุอ่ืนไปแล้ว/มีกรณีถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน  
ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย) 
 

กรณีการพักราชการ 
     (ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ออก
จากราชการเหตุอ่ืนไปแล้ว/มีกรณีถูกสั่งพัก
หรือให้ออกไว้ก่อน ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ แต่
ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย) 
 

การออกจากราชการไว้ก่อน 

     (ถ้ามีกรณีอ่ืนที่ถูกสั่งพักราชการด้วย ให้สั่งให้
กลับเข้ารับราชการ โดยแสดงเหตุว่ายังไม่อาจกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
     (ถ้าพ้นจากราชการ/ถูกสั่งให้ออก/ออกจาก
ราชการเหตุอ่ืนไปแล้ว/มีกรณีถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน  
ก็ไม่ต้องสั่งให้กลับ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งด้วย) 
 



- ๓๐ - 

 

 การพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน 

ปรากฏ 
ผลการสอบสวน/ 

คดีถึงท่ีสุด 
ในเรื่องอ่ืน 

ที่มิได้สั่งให้พัก/ 
ให้ออกไว้ก่อน 

- ผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือหนักกว่าจ าคุก  สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
  (เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ) 
 
- ผิดวินัยไม่อย่างร้ายแรง  ให้รอการด าเนินการทางวินยัอย่างไม่ร้ายแรงไว้ก่อน 
 จนกว่าจะปรากฏผลสอบสวน/คดีถึงที่สุดในกรณีอ่ืนนั้น 
 
- ให้ออกจากราชการ ตาม ม. ๘๓ (๖), (๗) หรือ (๘)  ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 
- มิได้กระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น  ให้สั่งยุติเรื่องนั้น 
 

 

 



บทที่ ๒ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

และกรณีตัวอย่างการกระท าผิดของหน่วยงานต่าง ๆ 
 
๑. กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 ๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  มาตรา ๖๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ร. ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๓ 
  มาตรา ๖๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย 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 ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ... 
  (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
  (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และ
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
  ... 
  (๕) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
  ... 
  (๑๒) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
  ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ... 
  (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  (๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  (๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู ้อื ่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย  
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
  ... 
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  ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓ ผู้นั้น
เป็นผู้กระท าผิดวินัย 
  ข้อ ๖ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  
  ... 
  (๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืน 
ข้อห้ามตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 ๓) ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๔) ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๕) ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๖) หนังสือ ก.ร. ที่ ๒๘/๒๕๓๗ (ว ๘) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง การลงโทษ
ข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี 
 ตามหนังสือดังกล่าว ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน ามติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื ่อง  
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู ้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาถือปฏิบัติ  
โดยอนุโลม โดยกรณีที่เกี่ยวข้องคือ กรณีการลงโทษผู้กระท าผิดว ินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานี
อ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 
 ตัวอย่างข้อก าหนดตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังกรณีต่าง ๆ 
 ๑) วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
  หลัก การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค 
  ยกเว้น กรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  
จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  (ข้อ ๔๓ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 ๒) การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 
  (๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของ/เช่า
ทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีด
คร่อมด้วย 
  (๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
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  (๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่
การเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
  ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน 
วันที่ออกเช็ค และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 
  การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิด
เส้น และชิดค าว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือ
พิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดค าว่า “หรือผู้ถือ” 
โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมได้ 
  (ข้อ ๔๔ – ๔๕ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 ๓) การส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย 
  ก าหนดเวลากรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
  (๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน/เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/ธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 
  (๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปตามประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 
  (๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 
  ในกรณีผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้แจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง  
หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้
ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วง 
  (ข้อ ๕๗ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
  ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการส านักการคลัง
และงบประมาณเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 
  ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้ผู้อ านวยการส านักการคลังและงบประมาณรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 
  (ข้อ ๕๙ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
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๒. ตัวอย่างกรณีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
สถิติการกระท าผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

   ในที่นี้จะกล่าวถึงสถิติการกระท าผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
การคลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ โดยแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมที่กระท าความผิดวินัย ได้ดังนี้ 

 
ตารางแสดงลักษณะพฤติกรรมที่กระท าความผิดวินัย 

ลักษณะพฤติกรรมที่กระท าความผิดวินัย 
สถิติการกระท าผิดในแต่ละปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ยืมเงินทดรองราชการไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ส่งคืนเงินทดรองราชการ 

๑  ๒ ๑ ๒  

สั่งการหรือด าเนินการไปโดยไม่มีอ านาจหรือไม่
เป ็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบ ียบ ของทาง
ราชการหรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

   ๑ ๑ ๒ 

รวม ๑  ๒ ๒ ๓ ๒ 
 ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแนวทางการลงโทษของ ก.ร. ที่ผ่านมา ดังนี้ 

 ตัวอย่างที่ ๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะเดินทางในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการเดินทาง จ านวน 

๑,๙๖๖,๗๑๗ บาท บุคคลดังกล่าวได้ท าสัญญายืมเงินงบประมาณ แต่ปรากฏว่าไม่น าส่งใบส าคัญคู่จ่ายและเงินคืน
ส านักการคลังและงบประมาณภายในก าหนดเวลาตามระเบียบของทางราชการ  แม้ภายหลังได้น าเงินมาช าระ
คืนจนครบถ้วน แต่ก็เป็นเวลาที่พ้นก าหนด ๑๕ วัน ตามระเบียบฯ ไปแล้ว ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๐ (๒) ประกอบกับในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เป็นเงินนอกราชการซึ่งเป็นเงินของสมาชิกและ
ผู้ติดตาม ซึ่งข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เมื่อปรากฏว่า มี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงน้อยกว่าจ านวนเงินที่ได้รับจากสมาชิกและผู้ติดตาม เป็นหน้าที่ท่ีต้องคืนเงิน
ส่วนที่เหลือแก่สมาชิกและผู้ติดตาม แต่ปรากฏว่าข้าราชการดังกล่าวมิได้ด าเนินการคืนเงินในส่วนที่เหลือจ่ายคืน
สมาชิกและผู้ติดตามโดยเร็ว กลับปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อส านักการคลังและงบประมาณมีหนังสือทวงถาม ก็รีบน าส่งเอกสารหลักฐานและมีการน าเงิน
สดมาฝากไว้ที่ตู้นิรภัยของส านักการคลังและงบประมาณ 
 ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ 
ทางราชการ และแบบธรรมเนียมของทางราชการตามข้อ ๒ (๓) และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษา 
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามข้อ ๒ (๑๒) ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน  
 ตัวอย่างที่ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์
กระท าความผิด หลายกรณี 
 ๑. ยืมเงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ในการเดินทาง
ไปเยือนต่างประเทศแต่มิได้น าเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังภายในก าหนดตามระเบียบของทางราชการ 



- ๓๕ - 
 

 
 

 ๒. ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเบิกเงินในบัญชีสมุดเงินฝากบุคคลอ่ืน โดยไม่มีอ านาจ
กระท าการดังกล่าว 
 ๓. กระท าความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และศาลได้มีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก 
 ๔. กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการและรับของโจร 
 ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระท าอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามข้อ ๓ (๓) วรรคหนึ่ง และข้อ ๓ (๑๗) วรรคสอง ของกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ว่าด้วย
วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 
 กรณีนี้ในส่วนของความผิดที่เกี่ยวกับการเงินการคลังคือมิได้น าเงินเหลือจ่ายส่งคืนส านักการคลัง
และงบประมาณภายในก าหนดตามระเบียบของทางราชการ ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ และระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่มีพฤติการณ์การกระท า
ความผิดที่ร้ายแรงกรณีอ่ืนด้วย คือ ปลอมเอกสาร และกระท าความผิดอาญาฐานลักทรัพย์และศาลได้ 
มีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก 
 
 ตัวอย่างที่ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญกระท าผิดวินัยกรณีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการจากการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ดังนี้ 
 ๑. ออกเดินทางล่าช้าจากก าหนดการเดินทาง ๑ วัน อันเกิดจากการจ าวันเดินทางผิด 
 ๒. มิได้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนส านักการคลังฯ  ภายในวันท าการถัดจากวันเดินทางกลับถึง
ส านักงาน และไม่ส่งใบส าคัญคู่จ่ายภายใน  ๓๐ วันนับแต่ครบก าหนดตามสัญญายืมเงิน และส านักการคลัง 
และงบประมาณ ได้มีหนังสือทวงถามถงึ ๔ ครั้ง จึงได้น าเงินเหลือจ่ายมาคืน 
 ๓. จัดท ารายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  โดยรายงานค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ย
และค่าที่พัก ๕ วัน และ ๔ วัน ตามล าดับ ผิดไปจากความจริงที่มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้เพียง ๔ วัน และ ๓ วัน 

ตามล าดับ เนื่องจากเดินทางไปล่าช้าจากก าหนดการ ๑ วัน อีกทั้งยังใช้สิทธิเบิกค่ายานพาหนะมากกว่าผู้ร่วม
เดินทางคนอ่ืนมาก เป็นการรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและท าให้ราชการเสียหาย
อย่างร้ายแรง 
 ๔. รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาท าให้ได้รับประโยชน์จากเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินค่าที่พัก รวมทั้งเงินส่วนต่างค่ายานพาหนะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมคณะ โดยไม่มีสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์ที่ ๑ เป็นความผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ พฤติการณ์ที่ ๒ 

เป็นความผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  พฤติการณ์ที่ ๓ เป็น
ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และพฤติการณ์ที่ ๔ เป็น
ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และมีความผิดฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ลงโทษไล่ออกจากราชการ  



- ๓๖ - 
 

 
 

 ตัวอย่างที่ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีท าสัญญาการยืม
เงินจากส านักการคลังและงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จ านวน ๒ ฉบับ  
และเมื่อเดินทางกลับมาถึงส านักงาน ก็มิได้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทางราชการจนถูกส านักการคลังและงบประมาณทวงถาม โดยมีการส่งคืนเพียงบางส่วน
และมีเงินเหลือค้างคืน และส านักงานได้ด าเนินการหักเงินเดือน โดยเมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่วันครบก าหนดที่ต้อง
ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปในสัญญาการยืมเงินฉบับที่ ๑ และสัญญาการยืมเงินฉบับที่ ๒ จนถึง
วันที่มีการส่งรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสัญญาการยืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ ให้ส านักการคลังฯ แล้ว รวม
ระยะเวลากว่า ๘ เดือน 
 ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ และแบบธรรมเนียมของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานไม่
ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการให้ เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้ งใจ  อุตสาหะ  เอาใจใส่  
และรักษาประโยชน์ของทางราชการจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ลงโทษปลดออก  
 กรณีนี้แม้ส่วนราชการจะได้ด าเนินการหักเงินเดือนเพ่ือชดใช้ตามสัญญายืมแล้วก็ตาม ก็ไม่ท าให้
พ้นความรับผิดทางวินัย และกรณีนี้ถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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 
 
 ตัวอย่างที่ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญท าสัญญายืมเงินจากส านักการคลังและงบประมาณ  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาและคณะ เมื่อเดินทาง
กลับมาถึงส านักงาน และครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงินแล้ว มิได้ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
ส านักการคลังฯ ได้มีบันทึกทวงถามสองครั้ง แต่ข้าราชการรายดังกล่าว ก็ไม่ด าเนินการใดและไม่แจ้งเหตุผลให้
ส านักการคลังฯ ทราบ และมีการหักเงินเดือน เพ่ือชดใช้สัญญาการยืมเงิน ก็ยังไม่ได้ด าเนินการส่งหลักฐานการ
จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือติดต่อให้ส านักการคลังและงบประมาณทราบ จึงมีการด าเนินการทางวินัยแก่
บุคคลดังกล่าว ในระหว่างที่ถูกสอบสวน ได้น าส่งรายงานค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการจ่ายให้ส านักการคลังและ
งบประมาณตรวจสอบ นับจากวันครบก าหนดสัญญาการยืมเงินระยะเวลาได้ล่วงเลยไปเนิ่นนานถึง ๒ ปี ๘ เดือน 

และส านักการคลังและงบประมาณ ได้น าเงินที่หักจากเงินเดือน มาชดใช้สัญญายืมเงินจนครบตามจ านวนหนี้
ค้างช าระแล้ว 
 ฐานความผิดและระดับโทษ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และเพิกเฉย ไม่มุ่งมั่น ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ลงโทษปลดออก  
 ตัวอย่างที่ ๖ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้กระท าผิดวินัยกรณีโอนเงินค่าบ ารุงสมาชิกองค์การ
ระหว่างประเทศ ๓ รายการ ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยน าเงินยืมราชการที่เบิกมาแต่ละรายการไปใช้
โดยผิดวัตถุประสงค์และปราศจากอ านาจตามกฎหมาย  และน าเงินยืมราชการไปหรือน าไปใช้เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 



- ๓๗ - 
 

 
 

 ฐานความผิดและระดับโทษ ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ และเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ประกอบหนังสือ ก.ร. ที ่๒๘/๒๕๓๗ (ว ๘) 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ซึ่งให้น ามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งควรลงโทษไล่ออก แม้จะได้น าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออก ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๓๖  ลงโทษไล่ออก 
 
 กรณีนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ 

ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ  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 ซึ่งให้น ามติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งควรลงโทษไล่ออก   
แม้จะได้น าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออก  ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
 
 ตัวอย่างท่ี ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้กระท าผิดวินัยกรณีส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือ
จ่ายจากการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการคืน ส านักการคลังและงบประมาณ ล่าช้าเป็นเวลาทั้งสิ้น ๘ 

เดือน ๙ วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๕๖ (๒) ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปในกรณี
เดินทางไปราชการอ่ืนแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง  
 ฐานความผิดและระดับโทษ ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ สมควร
ได้รับโทษ ลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ ๔ 
 กรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังที่มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน  
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๕๖ (๒) ได้ก าหนดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืม
ไป (ถ้ามี) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการ 
ผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง ซึ่งมีหลักการเดียวกับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 ตัวอย่างที่ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่ปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมี
พฤติการณ์จ่ายเงินโดยไม่มีผู้รับเงินและไม่มีใบส าคัญคู่จ่าย ตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) และรับคืนเงินโดยไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน ตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) โดยน าเงินราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย  



- ๓๘ - 
 

 
 

 ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
และกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  และฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 ตัวอย่างที่ ๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่ปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การรับเงินโดยจัดท าส าเนาใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าเงินที่ได้รับจริง 

 กรณีที่ ๒ การจ่ายเงินโดยมิได้จ่ายจริงให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) สัญญา
การยืมเงิน และ 

 กรณีท่ี ๓ การจ่ายเงินโดยไม่มีใบส าคัญคู่จ่ายตามเอกสารขอเบิก (ฎีกา) สัญญาการยืมเงิน 

 โดยน าเงินราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
อีกท้ังมีการปลอมใบเสร็จรับเงินและออกใบรับใบส าคัญโดยไม่มีใบส าคัญคู่จ่ายจริง 

 ฐานความผิดและระดับโทษ พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ และกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

๓. กรณีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
 ๓.๑ ข้าราชการพลเรือน๒๕ 
   ตัวอย่าง ๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน  
ไม่จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ไม่ท ารายงานการใช้จ่ายเงินและงบเดือน ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ ไม่ลงทะเบียนคุมเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี วางฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีการตรวจสอบ
ใบส าคัญให้ถูกต้องก่อนน าใบส าคัญไปวางฎีกาเบิกจ่าย วางฎีกาซ้ าซ้อน รับเงินแต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน 
   ฐานความผิดและระดับโทษ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  
หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง และมาตรา ๘๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๓ ลงโทษไล่ออก 
   ตัวอย่าง ๒ พนักงานธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้เขียนเช็ค 
สั่งจ่ายเงินสดเงินค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน ๓๖๙,๖๓๕ บาท โดยไม่ระบุชื่อเจ้าหนี้ ไม่ขีดคร่อม หรือขีดฆ่าค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก เมื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในเช็ดดังกล่าวแล้ว จึงได้น าเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วน าไปหมุน
ใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
   ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ลงโทษไล่ออก 

                                                 
๒๕ ส าน ักงานข ้าราชการพลเร ือน , แนวทางการลงโทษข ้าราชการพลเร ือนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕, กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



- ๓๙ - 
 

 
 

   ตัวอย่างที่ ๓ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ได้ลงนามในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็ค จ านวนเงิน 
๓๖๙,๖๓๕ บาท ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่สหกรณ์โคนม ผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนว่าเช็คที่ลงนามไม่ได้ระบุชื่อสหกรณ์โคนม ไม่มีการขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก แต่เป็น
เช็คระบุว่าจ่าย “สด” โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ทุจริตยักยอกน าเช็คดังกล่าว 
ไปเบิกเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่ภายหลังได้ด าเนินการให้เจ้าพนักงานธุรการ ๔ ผู้นี้น าเงินที่ทุจริต 
ไปชดใช้คืนให้แก่สหกรณ์โคนมแล้ว 
   ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ลงโทษ ภาคทัณฑ์ 
   ตัวอย่างที่ ๔ เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข ๖ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  
ไม่ได้จัดท าระบบบัญชีและทะเบียนทางการเงินทุกวันท าการ และให้เป็นปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้การบันทึกการรับเงิน
ในสมุดเงินสดผิดพลาด รวมทั้งได้จัดเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักโต๊ะท างานของตนในที่ท างาน โดยไม่จัดหาตู้นิรภัย
จัดเก็บ บางครั้งหรือบางวันเก็บเงินสดไว้เกินกว่าที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่น าไปฝากธนาคาร ตลอดจน
ว่างเว้นการน าสมุดเงินฝากธนาคารไปปรับดอกเบี้ยท าให้ยอดเงินในสมุดฝากเงินกับสมุดเงินสดไม่สัมพันธ์กัน 
   ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ลงโทษ 
ภาคทัณฑ์ 
   ตัวอย่างที่ ๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ ยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายเพ่ือจะเดินทาง 
ไปราชการต่างจังหวัด แล้วของดการเดินทาง เพราะราษฎรเดินขบวนประท้วงและปิดกั้นถนนก่อน และในวันที่
จะออกเดินทางไปจังหวัดดังกล่าว แล้วไม่คืนเงินยืมล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาและ 
ไม่ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ 
   ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน 
๕% เป็นเวลา ๒ เดือน 
   ตัวอย่างที่ ๖ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ รับผิดชอบงานการเงินของสถานีอนามัย
และเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้เก็บเงินสดที่ได้จากการรักษาพยาบาลไว้ในกล่องนิรภัยเกินกว่าที่ระเบียบ  
ของทางราชการก าหนด กล่าวคือ ให้เก็บได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เก็บเงินสดไว้ในกล่องนิรภัย
เป็นจ านวนมากและต่อเนื่องกันหลายครั้ง ท าให้ทางราชการไม่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากต้น
เงินส่วนที่เกินวงเงินเก็บรักษาดังกล่าว 
   ฐานความผิดและระดับโทษ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ลงโทษ  
ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน 
 ๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๒๖ 

                                                 
๒๖ ส านักงาน ก.ค.ศ., คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑), มกราคม ๒๕๖๐. 
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   ตัวอย่าง ๑ นาย ฉ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระท าผิดวินัยในเรื่องยืมเงินงบประมาณออกมาใช้จ านวน ๒๔ 
สัญญารวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๘๔๐,๒๖๑ บาท โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการยืม และไม่มีการส่งใช้เงินยืม 
ทั้งที่เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึกแย้งแล้วว่าไม่สามารถยืมได้ และไม่ปรากฏว่าได้น าเงินยืมไปใช้จ่ายในราชการ  
แต่อย่างใด ภายหลังปรากฏว่านาย ฉ ได้น าเงินที่ยืมจากทางราชการทยอยมาคืนให้กับทางราชการ 
   ฐานความผิดและระดับโทษ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โทษ ลดขั้นเงินเดือน ต่อมา  
ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ เดือน เป็นโทษไล่ออกจากราชการ 
   ตัวอย่าง ๒ นักทรัพยากรบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระท าผิดวินัย 
เรื่องยืมเงินทดรองราชการจ านวน ๗๖,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ แล้วไม่ส่งใช้เงินยืมภายในก าหนดเวลา จนมีหนังสือแจ้งเตือนจากผู้บังคับบัญชาจึงส่งใช้เงินยืม 
   ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ 
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน 
   ตัวอย่าง ๓ นาง ข. ต าแหน่งบริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในเรื่องละเลยต่อหน้าที่  ไม่จัดท าทะเบียนคุมรับ – จ่าย ใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้จัดท าทะเบียนคุมรับ – จ่าย แต่ไม่ปฏิบัติตามและไม่ดูแลรักษาเอกสารส าคัญและ
ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปลอดภัย ท าให้บุคคลอื่นน าใบเสร็จรับเงินไปใช้โดยพลการ 
   ฐานความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล และกรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
   ตัวอย่าง ๔ นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระท าผิดวินัยในเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้ในการปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่าย 
เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๙  
ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นจ านวนเงินที่วางฎีกาเบิกสูงกว่าจ านวนเงินที่พึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ และเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ไม่ได้ขอเบิกโดยไม่มีการเรียกคืน แล้วน าเงินส่วนเกินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองจ านวนเงิน 
๒,๗๔๖,๘๓๓ บาท 
   ความผิดและระดับโทษ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
   ตัวอย่าง ๕ ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กระท าผิดวินัยในเรื่องรับมอบเงินสวัสดิการครูและ  
ค่าเปอร์เซ็นต์จากการจ าหน่ายหนังสือแล้วไม่น าไปลงบัญชีนอกงบประมาณและใช้จ่ายเงินดังกล่าวโดยไม่มีหลักฐาน
ให้ตรวจสอบ 
   ความผิดและระดับโทษ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน 
   ตัวอย่าง ๖ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กระท าผิดวินัยในเรื่องเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียน โดยไม่มีหลักฐานการจ่ายท าให้เงินขาดบัญชี
ไปจ านวน ๘๒๕,๘๑๗.๙๘ บาท 
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   ความผิดและระดับโทษ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีจงใจไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานทางการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย
ของทางราชการ ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
   ตัวอย่าง ๗ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กระท าผิดวินัยในเรื่องเบิกถอนเงินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร 
ตามโครงการเรียนฟรีไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
   ความผิดและระดับโทษ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 
๔. ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครอง๒๗ 

 ตัวอย่างที่ ๑ เจ้าหน้าที่ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) รับช าระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และลงนามในใบเสร็จรับเงินได้ท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบการเงินรับ (MIS ๒) และไม่ได้บันทึกข้อมูล
ในใบเสร็จรับเงินด้วยมือ (บ. ๑๑) เข้าในระบบ  ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
มิได้ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและไม่ได้บันทึกข้อมูลในใบเสร็จรับเงินด้วยมือเข้าในระบบการเงินรับ 
(MIS ๒) แต่ระบบการบริหารงานเกี่ยวกับการเงินและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีความบกพร่อง
น ามาหักส่วนความรับผิดจากการกระท าละเมิด 
 หลักกฎหมายและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับงานบัญชีงบประมาณและการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายการคลัง 
นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ในฐานะผู้บังคับบัญชายังมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลและตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สูงกว่า ไม่เอาใจใส่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ 
เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่น าเงินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้อง
รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าละเมิดของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๒๓๑/๒๕๕๙) 
 ตัวอย่างที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณและการบัญชีที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งผู้อ านวยการกองคลัง ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในเช็ค เจ้าหน้าที่ ผู้ท าหน้าที่เขียนเช็ค 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุมัติ เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รายงานงบเดือน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ 
การน าเงินส่งคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ยักยอกเงินงบประมาณไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ลงลายมือชื่อ
สั่งจ่ายเช็คโดยไม่สั่งจ่ายเจ้าหนี้ อนุมัติให้ยืมเงินราชการทั้งที่มีเงินคงค้างและเกินเวลาคืนเงินราชการ อนุมัติซื้อ
และจ่ายเงินโดยไม่ได้ท าสัญญายืมเงิน 
 หลักกฎหมายและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิด โดยให้ค านึงถึง 

                                                 
๒๗ ส านักงานศาลปกครอง, พฤติการณ์หรือการกระท าผิด “ละเมิด – วินัย” : เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน – บัญชีและการคลัง, กันยายน ๒๕๖๒. 
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ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจ านวน
ความเสียหาย และถ้าการละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม 
ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ทั้งในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนก็มิให้น าหลัก
เรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๓/๒๕๕๕) 
 ตัวอย่างที่ ๓ พฤติการณ์และการกระท ามีการลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกา
หรือจ านวนเงินเกินกว่าจ านวนเงินในฎีกา ลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจ าวัน ในฐานะเป็นกรรมการ  
เก็บรักษาเงินโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการจริงเท็จอย่างไร ลงนามในใบถอนเงิน และเช็คเบิกเงินโดยมอบ
ให้บุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ไม่เคยตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินก าหนดขึ้นเพ่ือให้ 
ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและ
ไม่ให้มีการทุจริตเงินของทางราชการ 
 การทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไม่เพียงแต่จะท าให้ผู้กระท าต้องรับผิดทางวินัยเท่านั้น  
ยังต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แม้จะมิได้เป็นผู้ร่วมกระท าการทุจริตด้วย หากการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นโอกาสทุจริต
ยักยอกเงินหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการ ก็จะต้องรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นด้วย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๘๕/๒๕๕๖) 
 ตัวอย่างที่ ๔ นักวิชาการเงินและการบัญชีเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุน เพ่ือจ่ายให้กับ
นักวิจัย แต่ไม่ได้โอนเงินให้ทันที กลับน าเงินที่เหลือไปฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว จนล่วงเลยถึง ๕๖ วัน  
และจ่ายให้นักวิจัยในภายหลัง 
 การน าเงินราชการฝากเข้าพักไว้ในบัญชีส่วนตัว เป็นการด าเนินการนอกเหนือจากที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
การจัดการเงินและการบัญชีด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าหน้าที่ที่ปฏิบัติในราชจะเป็นภารกิจประจ า
หรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นคราว ๆ ไปก็ตาม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่  
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด การเก็บรักษาเงินราชการ
ไว้ในบัญชีเงินฝากส่วนตัวโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้ให้กระท าได้ ย่อมเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายหรือระเบียบ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๔/๒๕๕๗) 
 ตัวอย่าง ๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับเงินบริจาคโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาค  
และไม่ได้น าเงินบริจาคเข้าบัญชีการเงินของโรงเรียนตามระเบียบของทางราชการ  อนุมัติให้น าเงินบริจาคไปใช้ 
โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  แต่การอนุมัติให้น าเงินบริจาคไปใช้จ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางโรงเรียน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ประกอบกับหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และไม่เบิก
ซ้ าซ้อนกับเงินของทางราชการที่จะท าให้ราชการเสียหาย 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การที่ฝ่ายปกครองได้ใช้อ านาจตามกฎหมาย
ออกค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องแสดงเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้รับค าสั่งได้เข้าใจข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีอีกด้วย การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การเบิกจ่ายหรือการใช้เงินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการนั้น แม้จะมิใช่เงินงบประมาณของแผ่นดิน  
แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจ าเป็นต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์หรือวิธีการด าเนินการที่ระเบียบของทางราชการ
ก าหนดไว้อย่างละเอียดและรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ อ. ๔๘๗/๒๕๕๘) 
 ตัวอย่าง ๖ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปเบิกเงินที่จังหวัด ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยได้น า
เช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารและน าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าเอกสารและระหว่างเดินทางกลับได้แวะรับประทานอาหารกลางวัน
ประมาณ ๒๐ นาที ซึ่งจอดไว้ที่ริมฟุตบาทห่างจากร้านประมาณ ๒๕ เมตร  การเก็บกระเป๋าไม่สามารถมองเห็นได้
จากภายนอกว่าในกระเป๋าใส่เงินไว้ และน ากระเป๋าใส่เงินเก็บไว้ในรถและล็อคประตูรถไว้ รถยนต์ถูกงัดและกระเป๋า 
ที่ใส่เงินหายไป  พฤติการณ์แม้ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การกระท าที่จะถือเป็นการกระท าด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องเป็นการกระท าโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระท าซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่า
อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย แม้กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการจะไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินไว้เป็นการเฉพาะ การปฏิบัติหน้าที่ก็จ าเป็นต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างมาก เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ แม้พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับเงินรวมถึงดูแลรักษาเงินจะไม่ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ก็ท าให้ราชการ
ได้รับความเสียหาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๒๑/๒๕๕๘) 
 ตัวอย่าง ๗ เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของรัฐเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้กับ
เจ้าหนี้จ านวน ๒๓ ฉบับ แต่ไม่ได้ขีดคร่อมและไม่ได้ขีดฆ่าค าว่า หรือ “ผู้ถือ” ออก และมอบเช็คให้ผู้แทนของเจ้าหนี้  
ท าให้มีผู้น าไปขึ้นเงินสดจากธนาคารเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับเงิน ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง 
จากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นการกระท า
ละเมิดต่อเจ้าหนี้ ไม่เป็นการกระท าโดยประสงค์ต่อผลหรือกระท าด้วยความจงใจ แต่เป็นการกระท าซึ่งบุคคล
พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกัน  
มิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น พฤติการณ์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินของแผ่นดินว่าจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการหรือแม้กระทั่งกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ อย่างเคร่งครัดเพราะกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ก าหนดขึ้นล้วนมีผลผูกพันฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลต่อ 
ความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหรือระเบียบที่ฝ่ายปกครองก าหนดขึ้น
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการและมีผลต่อความเชื่อโดยสุจริตของประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๙/๒๕๕๕) 
 ตัวอย่าง ๘ คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวันไม่ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ 
และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  
ของข้าราชการ อาศัยโอกาสที่คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวันไม่ตรวจสอบหลักฐาน 
การจ่ายเงินในแต่ละวัน และไม่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้มีการประทับตราจ่ายเงินน าใบเสร็จรับเงิน  
ค่ารักษาพยาบาลที่มีผู้ใช้สิทธิเบิกแล้วกลับไปใช้เบิกเงินซ้ าอีกแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของตนและพวก น าเหตุว่า
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หลักฐานการจ่ายเงินแต่ละวันมีเป็นจ านวนมากมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ตรวจสอบไม่ได้ พฤติการณ์ ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่โดยตรง 
หรือได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการเงินของหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน โดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือส่อว่าจะมีการทุจริต
เกิดขึ้น ก็จะต้องน าหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบโดยไม่ชักช้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวันต้องไม่ละเลยที่จะตรวจสอบหลักฐานการรับ 
– จ่ายเงินทุกสิ้นวันท าการอย่างละเอียด แม้หลักฐานดังกล่าวจะมีจ านวนมากน้อยเพียงใดก็ตาม เพ่ือมิให้ เป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๘๒/๒๕๖๐) 
 ตัวอย่าง ๙ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่เขียนเช็ค แต่เขียนเช็คที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน  
ไม่ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของเจ้าหนี้ ไม่ขีดฆ่าค าว่า “หรือตามค าสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่มีการขีดคร่อมเช็ค 
ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและเป็นหนึ่งในสามของผู้มีอ านาจ  
ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็ค ลงนามในเช็คเพ่ือสั่งจ่ายเงิน โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเช็ค  
หน่วยงานของรัฐทิ้งช่วงการตรวจสอบนานเกินสมควร ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในถือเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการได้ง่ายขึ้น พฤติการณ์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การกระท าที่ถือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง อันจะมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิดชดใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้สัมพันธ์กับระดับการลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด และการพิจารณา 
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเฉพาะแต่เพียงความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้  
แต่จะต้องค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม และหากการท าละเมิดนั้นมีสาเหตุ  
ส่วนหนึ่งมาจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐด้วยแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องน าเหตุ
ดังกล่าวมาหกัส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ออกด้วย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและในฐานะผู้บังคับบัญชานอกจากจะต้องยึดหลักเกณฑ์  
ตามระเบียบของทางราชการเป็นส าคัญ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังมากกว่า
ปกติธรรมดาแล้ว ยังต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องเช่นกัน  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน 
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่คนอ่ืนได้อาศัยโอกาสในหน้าที่หรือความบกพร่องของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๕) 
 ตัวอย่าง ๑๐ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม มีหน้าที่
เป็นนายทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบเงินรายวันปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบ  
กรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๒๖  ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ท า
การตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมประจ าวันจากใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้ว เงินสดหรือเช็ค สมุดเงินสด   
มิได้ตรวจสอบยันยอดกับหลักฐานใบสั่งช าระเงินที่แนบกับค าขอและส าเนาค าขอ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับช าระเงินค่าธรรมเนียม ร่วมกันทุจริต พฤติการณ์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความส าคัญ 
ต่อประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน การบัญญัติกฎหมายหรือการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
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ราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ก็เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวมทั้ง 
เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อ่ืนอาศัยโอกาสในหน้าที่ทุจริตหรือกระท าการใด ๆ ในทางที่จะท าให้ราชการได้รับ  
ความเสียหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องไม่เตรียมการใด ๆ ไว้ล่วงหน้าที่สุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหาย  
แก่ราชการ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๕/๒๕๖๐) 



บทที่ ๓ 
สาเหตุและสภาพปัญหาการกระท าผิดวินัย 

 
 จากสถิติการกระท าผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญและแนวทางการลงโทษของ ก.ร.  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ พบว่าสาเหตุและสภาพปัญหาการกระท าผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง คือ ความผิดเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ส่งคืน  
เงินทดรองราชการ ซึ่งสาเหตุของการกระท าผิดเกิดจากข้าราชการที่ท าสัญญายืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการไม่ด าเนินการส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ มีลักษณะเป็นการ
เพิกเฉยไม่ใส่ใจที่จะด าเนินการใด ๆ อีกทั้งมีกรณีที่ข้าราชการไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบนั้น ปล่อยให้
เวลาล่วงเลยไปเนิ่นนาน ท าให้เกิดความเสียหายแก่การตรวจสอบระบบการเงินการคลัง เป็นการกระท 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 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันก าหนดแนวทางกรณีการท าสัญญายืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้มีระบบการควบคุมที่ดี
เกี่ยวกับการด าเนินการคืนเงินเหลือจ่ายตามสัญญายืมเงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 นอกจากนี้มีกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่มีความเข้มงวดเพียงพอ  
ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการวางฎีกา การท าสัญญายืมเงิน และการ
รับคืนเงิน และไม่มีระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการวางฎีกา การท าสัญญายืมเงิน การเบิกจ่ายเงินและการ 
รับเงินคืน 



บทที่ ๔ 
แนวทางการป้องกันและข้อเสนอแนะ 

 
 วินัยถือเป็นข้อก าหนดพฤติกรรมความประพฤติของข้าราชการรัฐสภาสามัญ การป้องกัน 
มิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัยจึงเป็นการก ากับพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้
อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องและเป็นที่ต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๑. แนวทางป้องกันการกระท าผิดวินัย 
  แนวทางป้องกันมิให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญกระท าผิดวินัย จ าแนกออกได้เป็น ๔ มาตรการ 
ดังนี้ 
  ๑) ปลูกจิตส านึกการต่อต้านการกระท าผิดวินัย ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของทุกคน 
ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
   - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างทัศนคดีที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
โดยให้ข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษ 
    การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่จะปลูกจิตส านึกและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในองค์กร โดยการรณรงค์อาจจัดท าเอกสารแผ่นพับ จัดบอร์ดนิทรรศการ จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail, Line, Facebook เป็นต้น หรือการเผยแพร่ทาง Intranet 
   - จัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และก าหนดให้เป็น
วิชาหลักในการฝึกอบรมทุกโครงการ 
    การก าหนดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาวินัยเป็นวิชาหลักในการฝึกอบรม  
เป็นการปลูกฝังค่านิยมและกระตุ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคล
ในวงงานรัฐสภาตระหนัก โดยถือว่าอย่างน้อยการให้ได้รับการฝึกอบรมบ่อยครั้งก็จะท าให้เข้ารับการฝึกอบรม  
มีค่านิยมที่ดีเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   - ยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานรัฐสภาที่ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
   - เผยแพร่พฤติกรรมที่เป็นการกระท าความผิดวินัยเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานรัฐสภา พึงระวังในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงินการคลังตามระเบียบของทางราชการ โดยรวบรวมพฤติกรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลในวงงานรัฐสภาเพ่ือให้ตระหนักถึง  
ผลของการกระท าผิดวินัย และเป็นการป้องปรามให้ผู้ที่จะกระท ามีความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าผิด 
อาจรวบรวมเป็นกรณีตัวอย่างแล้วเผยแพร่เป็นเอกสารข่าวหรือเอกสารแทรกตามเอกสารฝึกอบรมหรือเอกสาร
การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น 
   - ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๒) ขจัดเงื่อนไขที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดการกระท าผิดวินัย มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
   - ศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดวินัย 
และด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ  การก าหนดกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ของฝ่ายรัฐสภาโดยอิสระ ท าให้ข้อก าหนดหรือข้อปฏิบัติบางประการแตกต่างจากฝ่ายบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในการด าเนินการ จึงควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่า
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ควรก าหนดข้อก าหนดหรือข้อปฏิบัติให้แตกต่างหรือไม่ และมีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่
ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจนั้น อาจเป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยได้ จึงสมควรมีการ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
   - เพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระท าผิดโดยไม่ตั้งใจ กระท าไปโดยผิดหลง
ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
  ๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   - ก าหนดคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องการเงินการคลังโดยละเอียด เนื่องด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  
ก็มีกระบวนการท างานแตกต่างกันตามแต่เรื่องที่ปฏิบัติ ในบางกรณีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
อาจก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นมีดุลพินิจในการตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง การก าหนดให้มี
คู่มือการปฏิบัติงานโดยละเอียดเพ่ือก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ นั้น จะเป็นการจ ากัดการใช้
ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันความผิดหลงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้วยอีกทางหนึ่ง 
   - ก าชับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
โดยปกติแล้วกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มักก าหนดหลักการและวิธีปฏิบัติไว้แล้ว  
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะไม่เกิดการกระท าผิดวินัย กรณีการกระท าผิดวินัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
มักเกิดจากการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ การก าชับให้ต้ องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดจึงเป็นปัจจัยที่จะท าให้การกระท าผิดวินัย  
ลดน้อยลงได้ 
   - เมื่อพบเห็นการกระท าผิดวินัยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนและลงโทษต่อไป 
  ๔) บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย ตามมาตรา ๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
มีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. ซึ่ง ก.ร. 
ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๘๔/๒๕๕๖ (ว ๒๘) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  
มีรายละเอียดดังนี้ 
   (๑)  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
     (๑.๑) ก าหนดเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยไว้ในยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยก าหนดให้มีแผนการสร้างผู้น าทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและสร้างผู้น าที่เป็นต้นแบบที่ดีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จัดท าระบบข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
     (๑.๒) ให้มีการก าหนดเป้าหมาย ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม 
ผลการด าเนินการ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ตั้งบังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัยเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ 
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     (๑.๓) จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้แทนข้าราชการ 
ในสังกัดในการก าหนดองค์ความรู้และแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     (๑.๔) ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมในการบริหาร
และการเป็นผู้น าที่เป็นต้นแบบที่ดี การก ากับดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
โดยการสอดแทรกหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไว้ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม ๑.๑ และการฝึกอบรมข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามหลักสูตรที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งการฝึกอบรมข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ปฏิบัติการหรือ 
ผู้มีประสบการณ์ตลอดจนผู้ท าหน้าที่บริหารด้วย 
   (๒)  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วยวิธีการที่เหมาะสมนับตั้งแต่การสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดโอกาสให้มีการน าองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็ นข้าราชการที่ดี 
มีวินัย และการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   (๓)  ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสรุปรายงานประจ าปีในภาพรวมของส่วนราชการ  
สังกัดรัฐสภาในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัยเสนอ ก.ร. เพื่อทราบ 
 ๒. ข้อเสนอแนะ 
  เมื่อพิจารณาจากสาเหตุและสภาพปัญหาการกระท าผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับการเงินการคลังตามระเบียบของทางราชการแล้ว แนวทางการป้องกันการกระท าผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญและพฤติกรรมที่เป็นกรณีการกระท าความผิดวินัย 
ที่เคยเกิดขึ้น  การจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการกระท าความผิดของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
เพราะปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ  รวมทั้งการมอบหมายงาน
ควรมอบหมายโดยพิจารณาถึงระดับต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ได้รับมอบหมายให้
เหมาะกับงานด้วย 
  ในส่วนของกรณีการยืมเงินทดรองราชการไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ส่งคืนเงินทดรองราชการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ควรมีการก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และผู้บังคับบัญชา 
ควรที่จะต้องก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินและการส่งคืนเงินทดรองราชการให้เรียบร้อย หากพบว่าผู้บังคับบัญชาละเลย
ก็อาจถูกพิจารณาด าเนินการทางวินัยด้วย  ในส่วนของส านักการคลังและงบประมาณควรมีระบบการตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือเป็นการลดโอกาสที่จะ
เกิดการกระท าผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังได้อีกทางหนึ่ง 
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