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กองการเจ้าหน้าที ่
กรมการจัดหางาน 



คํานํา 

  กรมการจัดหางานมีเรื่องการร้องเรียนกรณีทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ      
จากการทํางานอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่บางส่วนถูกร้องเรียนว่า กระทําความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือ
ประมาทเลินเล่อหรือต้ังใจกระทําความผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําผิด ซึ่งสาเหตุ     
ของการทําความผิดอาจเกิดจากการไม่ทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นผลให้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน
ในกรมการจัดหางานยังคงมีอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมการ
จัดหางาน และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงจําเป็นต้องสร้างความ
ตระหนักรู้ให้เกิดแก่บุคลากรกรมการจัดหางาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่ปลอดการทุจริต
คอรัปช่ันในอนาคต  

 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน จึงได้จัดทําเอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างความ
ตระหนักรู้เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมการจัดหางาน 
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บทนํา 
 

  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน 
ทําให้กระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพัน
กันหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ส่งผลให้สังคมไทยอ่อนแออย่างหนัก เกิดปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดที่เพิ่ม   
ความรุนแรงมากขึ้น องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้จัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์มีปัญหาคอร์รัปช่ัน     
ปี 2556 พบว่าประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ 
ตํ่ากว่าหลายประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศสิงค์โปร์ มาลาเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์บ่ันทอนความเชื่อมั่นและการพัฒนาประเทศ 
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้ความสําคัญและผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหนึ่งใน
นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลที่ต้องเร่งนํามาใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อให้ปัญหาการทุจริตคอรับช่ันที่เกิดขึ้น
ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยลดลงหรือไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตคอรัปช่ันในวงราชการซึ่งถือเป็น     
ภัยร้ายแรงที่คุกคามความมั่นคงของประเทศนั้น รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการ เพื่อให้ระบบราชการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นได้ 
  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกล่าวและ 
เห็นพ้องว่า ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาสําคัญ                
ที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากหน่วยงาน โดยอาจจะเริ่มจาก 
การสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงได้กําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานในทุกระดับ เช่น       
การจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ” การเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ซึ่งกรมการจัดหางานได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีมาตรฐานความโปร่งใส 
  ดังนั้น เพื่ อ เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้ ม กันและสร้างความรู้ ให้แ ก่ บุคลากรเจ้าหน้าที่             
ของกรมการจัดหางาน กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ดําเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) ของกรมการจัดหางานประจําปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้       
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ขึ้นโดยในองค์ความรู้นี้จะประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต พ.ศ. 2542 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนรวมถึงข้อบังคับกรมการจัดหางาน ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2552 และอุทาหรณ์ (ข้อเท็จจริง) ที่เคยเกิดขึ้นในกรมการจัดหางาน และ
ส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งแนวทางการลงโทษ ที่กรมการจัดหางานและสํานักงาน ก.พ.รวบรวมไว้ เพื่อให้
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ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนลูกจ้างจ้างเหมาบริการ   
ในสังกัดกรมการจัดหางาน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ว่าพฤติการณ์เช่นใดหากกระทําแล้ว     
จะเป็นความผิดทางวินัย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทําการทุจริตหรือกระทําผิดวินัยในกฎ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบลดน้อยลงหรือไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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คํานยิาม 
 คําว่า “ทุจริต” และ “ประพฤติมิชอบ” ประกอบด้วย  
 ๑. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน 
 ๒ .  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง  
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดมีพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตําแหน่ง หรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 ๓. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

     “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 
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นโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

 นโยบาย 
 คําแถลงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ใน ๑๑ ด้าน โดยในด้านที่ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบแห่งรัฐ ด้วยระบบราชการเป็นระบบ
ที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากรและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย ใช้ดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทํามาหากินและดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่า
ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะติดขัดที่กฎ ระเบียบนานาประการ 
เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็น จนเป็นภาระแก่
ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริต
คอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ 
ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 

 พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได้บัญญัติในหมวดวินัยและรักษาวินัย ไว้ดังนี้ 
๑. ข้าราชการพลเรือนสัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ (มาตรา ๘๑) 
๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๘๒) 
    - ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
    - ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  

หรือนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    - ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ 

และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
    - ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
    - ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
    - ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
    - ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างราชการด้วยกัน 

และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
    - ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ

เกี่ยวกับหนา้ที่ตน 
    - ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
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    - ต้องรักษาชื่อเสียงตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการตนมิให้เสื่อมเสีย 
    - กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
๓. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทําการอันใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๘๓) 
    - ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
    - ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
    - ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
    - ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  
    - ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม

หรือเสื่อเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
    - ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

นั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
    - ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงในการปฏิบัติราชการ 
    - ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
    - ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
    - ไม่กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
การกระทําผิดวินัยในลักษณะต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๕) 
๑. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
๒. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
๓. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
๔. กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
๕. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
๖. กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความคิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๗. ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม

ตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
๘. ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ (๑๑) 

หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่กฎ ก.พ. กําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดให้บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่ง
มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
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 ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อบังคับกรมการจัดหางาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 กรมการจัดหางานได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็น
กรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมการจัดหางาน 
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการกรมการจัดหางานเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือ
ไว้วางใจและยกย่องชื่นชมของสังคมและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่
ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา 
หากเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
         ๑.๑ รักษาพันธะสัญญา 
      - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
      - มีสัจจะและรักษาสัญญา โดยให้คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และศักด์ิศรีความเป็น
ข้าราชการ 
      - พูดจริงและทําจริงด้วยความเที่ยงธรรม 
         ๑.๒ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
      - ทํางานโดยยึดมั่นหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 
         ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจของผู้อ่ืนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
      - หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบต่อการดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 
         ๑.๔ มีความกล้าหาญ กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
      - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 
      - อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุด้วยความถูกต้องชอบธรรม 
      - กล้าโต้แย้งเมื่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชากระทําไม่ถูกต้อง 
      - กล้าแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการกระทําความผิดของเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชา  
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 ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
         ๒.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      - ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาติดต่อ 
      - ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
      - ให้คําปรึกษาแนะนําด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 
      - ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้มาติดต่อสําคัญผิดในสาระสําคัญ 
      - ต้องไม่กระทําการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ในทางที่มชิอบกับตนเองหรือผู้อ่ืน 
      - ไม่รับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลใด ๆ  เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีไม่เกินที่ระเบียบกําหนด 
         ๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง 
      - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      - ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่ 
         ๒.๓ มีความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
      - ระมัดระวังใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
               - ไม่ใช้เวลาราชการไปทํางานอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
         ๒.๔ รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน 
      - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละและอุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
      - ยินดีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดในช่วงเวลาที่มีงานหรือภารกิจเร่งด่วน 
 ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
         ๓.๑ ทํางานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
      - ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น 
      - ต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมายด้วยความ
ถูกต้องและรวดเร็ว 
      - เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม          
และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
         ๓.๒ พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบในการตัดสินใจและการกระทํา 
      - พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน 
      - เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานในการปฏิบัติงานทุกอย่างไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่าย 
ต่อการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ข้อ ๔ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
         ๔.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
      - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาเพื่อให้งาน
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย 
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      - ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการและกระบวนการที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
      - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามกําหนดเวลาโดยยึดผลลัพธ์ของงานที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
      - ดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
         ๔.๒ มีจิตวิญญาณในการทํางานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุภารกิจ  
      - ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
      - รับฟังความคิดเห็นของทีมงานทุกคน 
      - รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน 
      - ประสานงาน รวมพลังและสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจบรรลุผล 
         ๔.๓ ขยัน พากเพียร อุทิศตน พยายามฟันฝ่าอุปสรรคมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
      - ขยันหมั่นเพยีรใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่ 
     - ปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
ตามภารกิจ 
         ๔.๔ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      - ใฝ่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
      - นําความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 ข้อ ๕ มีความเป็นมิตรและจิตบริการที่ดี 
         ๕.๑ บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตร 
      - ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ 
      - ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยจิตสํานึกในการให้บริการอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์และยุติธรรม 
      - ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ด้วยอัธยาศัยอันดี 
      - ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
         ๕.๒ ให้ความเคารพในสิทธิของประชาชน 
      - เคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มาติดต่อ 
      - รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อเพื่อพัฒนาการบริการให้ดีย่ิงขึ้น 
 ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
         ๖.๑ ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ 
      - ไม่อาศัยอํานาจของผู้มีอิทธิพลในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
      - ไม่ตกอยู่ใต้ อิทธิพลของบุคคลในการช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง 
ได้รับประโยชน์โดยมิชอบ   
         ๖.๒ การยึดมั่นการบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 
      - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ถูกต้องเป็นธรรม 
      - ไม่นําความรู้สึกส่วนตัว ผลประโยชน์หรือคติใด ๆ มามีอิทธิพลให้มีการเลือกปฏิบัติ 
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         ๖.๓ ตัดสินใจบนหลกัการข้อเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรมและเป็นธรรม 
      - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลกัการตัดสนิใจอย่างมีเหตผุลเพือ่ให้เกิดความเท่าเทียมและเปน็ธรรม 
 ข้อ ๗ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมคีวามสขุ 
         ๗.๑ เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการและเหตุผล 
      - พิจารณาหรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม สอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
         ๗.๒ มคีวามขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ประหยัด มัธยัสถ ์
               - ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และร่วมรกัษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินฐานะของตนเอง 
               - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และชว่ยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังความสามารถของตน 
         ๗.๓ ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดํารงชีวิต 
      - ดํารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
      - ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย 
      - ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนยึดถืออย่างเคร่งครัด 
      - เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของหน่วยงาน ชุมชน ตลอดจนพิทักษ์ประโยชน์
ของสาธารณะ 
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แนวการลงโทษทางวินยั 

  การจัดการความรู้ (Knowledge management) ของกรมการจัดหางาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นอกจากเจ้าหน้าที่
พึงรับทราบระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เจ้าหน้าที่ควรทราบอุทาหรณ์ (ข้อเท็จจริง) พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดกรมการจัดหางาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่กระทําการแล้วถือว่ามีความผิดและถูกลงโทษทางวินัยแล้ว 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน อันเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยจําแนกตามฐานความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้  
  ลักษณะแห่งความผิดไม่ร้ายแรง ได้แก่ ฐานความผิดดังต่อไปนี้ 
   ๑. ฐานความผิด“ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”  
ตามมาตรา ๘๒ (๑) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
      ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี จัดทําหลักฐานการเบิกเกินกว่าจํานวนวันที่ลูกจ้าง 
มาปฏิบัติงานแล้วนําเงินส่วนที่เกินไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในราชการ (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
      ๑.๒ ไม่ปฏิบัติงานตามลําดับที่ที่ลงรับไว้ในทะเบียนรับเรื่อง โดยลัดคิวให้แก่บุคคลอื่น 
(โทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)  
      ๑.๓ ไม่ช้ีแจงข้อขัดข้องแก่ผู้มาติดต่อราชการ กรณีไม่สามารถดําเนินการได้ โดยได้คืนหลักฐาน
และเงินที่รับไว้แก่ผู้มาติดต่อราชการ (โทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น) 
  ๒. ฐานความผิด“ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”  
ตามมาตรา ๘๒ (๒)  
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
      ๒.๑ ไม่เดินทางไปรายงานตัวช่วยราชการภายในกําหนดเวลา และไม่รายงาน ผู้บังคับบัญชา
ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ภายในกําหนดเวลา (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๒.๒ ไม่ส่งใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลาแต่จัดส่งใบลาในวันที่ผู้บังคับบัญชาเรียกมาสอบถาม 
และผู้บังคับบัญชามิได้อนุญาตการลา (โทษภาคทัณฑ์)  
       ๒.๓ ไม่ลงชื่อและเวลามาปฏิบัติราชการรวม ๕ วัน และไม่ลงเวลากลับรวม ๑๓ วัน (โทษภาคทัณฑ์)  
       ๒.๔ ขาดราชการโดยอ้างว่าป่วย โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบการลาตามระเบียบ 
(โทษภาคทัณฑ์)  
       ๒.๕ หลักจากลาสิกขาบท แล้วไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ถึงเหตุที่ไม่อาจกลับมา
ปฏิบัติราชการได้ในเวลาอันสมควร (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๒.๖ ใช้สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้านแต่เข้าพักอาศัยเพียง ๖ เดือน หลังจากนั้นได้ย้ายออกไปเช่าบ้านใหม่
แต่ยังใช้หลักฐานการเช่าบ้านเดิม และไม่แจ้งต้นสังกัดทราบ (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๒.๗ ถ่ายรูประดับเหรียญติดลงใน ก.พ.๗ โดยยังไม่ได้รับพระราชทานเหรียญ (โทษภาคทัณฑ์) 
      ๒.๘ ไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา เมื่อออกนอกเขตจังหวัดและหยุดราชการเมื่อลาป่วย               
แต่ไม่ส่งใบลาทั้งที่สามารถกระทําได้ (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
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      ๒.๙ เบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่ารักษาพยาบาลบุตร จํานวน ๒ คน หลังจากยกบุตร     
ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน เนื่องจากไม่ทราบหลักเกณฑ์ต่อมาได้นําเงินที่เบิกไปทั้งหมดส่งคืนกองคลัง  
(โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๓ เดือน) 
  ๓. ฐานความผิด “ไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ”    
ตามมาตรา ๘๒ (๓) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
      ๓.๑ ไม่ระมัดระวังทําให้แบบพิมพ์สูญหายไป จํานวน ๙๐ ฉบับ (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๓.๒ ไม่ส่งรถเข้าซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและเสียค่าซ่อมน้อยแต่ฝืนนํารถออกไปใช้งาน 
จนกระทั่งรถอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะใช้งานได้ต่อไป จึงนํามาซ่อมทําให้ค่าซ่อมสูงขึ้น (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% 
เป็นเวลา ๑ เดือน)  
      ๓.๓ ไม่ทํารายงานอัตรากําลังของข้าราชการส่วนต่างๆ ให้กรมทราบ เมื่อผู้บังคับบัญชา เร่งรัด
ก็บอกว่าได้จัดส่งไปแล้ว แต่มากรมฯ เตือน ก็เก็บหนังสือเตือนไว้ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระทั่งจัดทํา
รายงาน งวดที่ ๒ เสร็จ ได้แก้ไขตัวเลขเป็นรายงานงวดที่ ๑ ก่อนส่งกรมฯ เพื่อดําเนินการต่อไป (โทษตัดเงินเดือน 
๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
      ๓.๔ ไม่ค่อยอยู่ปฏิบัติหน้าที่มักจะให้ผู้อ่ืนทําหน้าที่แทนเสมอ ทําให้เกิดการผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานใช้เวลาราชการ และสถานที่ราชการประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนหลายครัง้แลว้ 
แต่ไม่เชื่อฟัง (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๔ เดือน)  
      ๓.๕ ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ แต่ไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่ 
ผู้มารับหน้าที่ใหม่หลีกเลี่ยงไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ภายในระยะเวลาอันสมควร (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๔ เดือน) 
      3.๖ มีงานค้างอยู่ในความรับผิดชอบ จํานวน ๓๕ เรื่อง ผู้บังคับบัญชาให้สะสางงานค้าง  
ภายใน ๒ เดือนระยะเวลาล่วงเลยไป ๔ เดือนยังมีงานค้างอยู่อีก ๒๓ เรื่อง นอกจากนี้ในการขอลาป่วยไม่เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ (โทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)  
  ๔. ฐานความผิด“ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ” 
ตามมาตรา ๘๒ (๓) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
      ๔.๑ มีหน้าที่ในการเก็บเงินแต่ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
เป็นเหตุให้ยักยอกเงินค่าสาธารณูปโภคไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จํานวน ๔๗,๗๕๔ บาท (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๔.๒ ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นําไปใช้ประกอบการทุจริต
แล้วเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
  ๕. ฐานความผิด“ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา” ตามมาตรา ๘๒ (๔) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
      ๕.๑ นักวิชาการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวัน    
แต่ไม่ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินกับรายการในสมุดเงินสดว่าตรงกันหรือไม่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นําค่าเปรียบเทียบปรับไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (โทษภาคทัณฑ์)  
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  ๖. ฐานความผิด“ละทิ้งหน้าที่ราชการ” ตามมาตรา ๘๒ (๕) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
      ๖.๑ ละทิ้งหน้าที่ราชการไป ๕ วัน เพื่อออกติดตามลูกหนี้ที่ตนค้ําประกัน (โทษภาคทัณฑ์) 
      ๖.๒ นําสุรามาด่ืมบนที่ทาํงาน ขาดราชการ มีอาการเมาสุรา ตลอดทั้งวัน บางครั้งก็นอนหลับ 
บนโต๊ะทํางาน (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
          ๖.๓ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่สม่ําเสมอ ละทิ้งหน้าที่ราชการไปข้างนอกนาน ๆ เป็นประจํา
ผู้บังคับบัญชาตักเตือนแล้ว ก็ไม่ดีขึ้นเข้าไปในสถานที่อันไม่สมควร และคบชายไม่เลือกหน้า (โทษตัดเงินเดือน 
๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน) 
  ๗. ฐานความผิด“เปิดเผยความลับของทางราชการ” ตามมาตรา ๘๒ (๖) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
      ๗.๑ ได้รับคําสั่งให้ทําการตรวจค้น แล้วนําเรื่องการตรวจค้นไปแจ้งให้ผู้ที่จะถูกตรวจค้น  
ทราบล่วงหน้า ทําให้การตรวจค้นไม่เป็นผลเท่าที่ควร (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๖ เดือน)  
  ๘. ฐานความผิด“ไม่สุภาพเรียบร้อย” ตามมาตรา ๘๒ (๗) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
      ๘.๑ พูดจาท้าทายและด่าว่าด้วยถ้อยคําหยาบคาย และเดินด่าทั้งภายในและภายนอก
สํานักงาน (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๘.๒ ใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อย และแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา (โทษตัดเงินเดือน ๕% 
เป็นเวลา ๒ เดือน)  
      ๘.๓ ดุด่าข้าราชการอื่น ด้วยถ้อยคําอันหยาบคายเป็นประจํา แสดงกิริยามารยาท ไม่เรียบร้อย 
ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานบ่อยครั้ง ถึงขั้นจะทําร้ายร่างกายข้าราชการที่เป็นสตรี (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
      ๘.๔ เสพสุรามึนเมาพูดจาดูหมิ่นท้าทายผู้บังคับบัญชาต่อหน้าราชการ และประชาชน 
(โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
  ๙. ฐานความผิด“ไม่ต้อนรับให้ความสะดวกไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้การสงเคราะห์      
ดูหมิ่น เหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ” ตามมาตรา ๘๒ (๘) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
      ๙.๑ ไม่ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ โดยละเอียดและ
ไม่ให้คําแนะนําที่ชัดเจน เพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้มาติดต่อราชการจําต้องติดต่อหลายครั้ง (โทษภาคทัณฑ์)  
      ๙.๒ เรียงลําดับผู้มาติดต่อราชการผิดพลาดผู้มาติดต่อราชการทักท้วงก็ไม่แก้ไข 
กลับพูดจาท้าทาย (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
  ๑๐. ฐานความผิด “อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น” ตามมาตรา ๘๓ (๓) 
      ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา  เช่น  
               ๑๐.๑ นํารถยนต์ของทางราชการไปทําธุรกิจส่วนตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กับไม่ควบคุม กํากับ 
การนํารถยนต์เก็บเข้าที่ เป็นเหตุให้ลูกจ้างประจําตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์นํารถคันดังกล่าวไปทําธุรกิจส่วนตัว 
และประสบอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการและบุคคลภายนอกแล้ว (โทษภาคทัณฑ์)  
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       ๑๐.๒ นํารถยนต์บรรทุกเล็กของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยขับไปเยี่ยม
ครอบครัว ในวันศุกร์แล้วขับกลับในวันอาทิตย์เป็นประจํา (โทษภาคทัณฑ์)  
       ๑๐.๓ ใช้โทรสารของทางราชการเวียนจดหมายของบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย
สิ่งพิมพ์ อันมีลักษณะเป็นธุรกิจส่วนตัว (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน)  
       ๑๐.๔ ละทิ้งหน้าที่ราชการไป ๑ วัน อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ควบคุมดูแลสมุดบัญชีการลง
เวลามาปฏิบัติราชการทําการลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าว (โทษภาคทัณฑ์)  
       ๑๐.๕ ได้ใช้หรือมีส่วนรู้เห็นให้ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งคนงานไปรดน้ําพรวนดินที่บ้านพักของ
ตน เป็นครั้งคราว (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๑ เดือน)  
        ๑๐.๖ นํารถยนต์ของทางราชการไปเยี่ยมญาตินอกเวลาราชการ แต่ขับโดยประมาท จน
เกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย ภายหลังได้ซ่อมรถยนต์จนใช้งานได้ดีดังเดิมแล้ว (โทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น)  
  ๑๑. ฐานความผิด“กระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย 
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน” ตามมาตรา ๘๓ (๕) 
        ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
         ได้รับเงินค่าตอบแทนครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก  
แก่ผู้มาติดต่อทั้งๆ ที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด (โทษตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๔ เดือน)  
  ลักษณะแห่งความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ ฐานความผิดดังต่อไปนี้  
  ๑๒. ฐานความผิด“ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ” ตามมาตรา ๘๕ (๑) 
        ๑๒.๑ มีหน้าที่ทําบัญชีและรายงานต่างๆ พร้อมทําหน้าที่นําเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังด้วย 
แล้วทําการยักยอกเงินรายได้แผ่นดินเป็นประโยชน์ส่วนตน (โทษไล่ออก)  
        ๑๒.๒ ทําการยักยอกเงินค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยเป็นประโยชน์ส่วนตน (โทษไล่ออก)  
        ๑๒.๓ นําเงินส่งคลังเกินกําหนด ๓ ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่ได้มอบเงินให้กรรมการเก็บ
รักษาเงิน นําไปเก็บในตู้นิรภัยของอําเภอ (โทษปลดออก)  
        ๑๒.๔ นําเงินรายได้แผ่นดินไปหมุนใช้ (โทษไล่ออก)  
          ๑๒.๕ ยักยอกเงินรายได้แผ่นดิน (โทษ ไล่ออก) 
             ๑๒.๖ เก็บรักษาเงินและนําส่งคลังไม่เป็นไปตามระเบียบ  โดยมีมูลน่าเชื่อว่านําเงิน
รายได้แผ่นดินไปหมุนใช้ (โทษ ไล่ออก) 
        ๑๒.๗ เบียดบังเงินหมวดค่าใช้สอยเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วปลอมแปลงแก้ไข 
เอกสารการเงินของทางราชการนอกจากนี้ได้ยักยอกเงินเดือน และค่าเช่าบ้านของราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว (โทษไล่ออก)  
        ๑๒.๘ เรียกและรับเงินค่าธรรมเนียมแล้วนําไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (โทษปลดออก)  
        ๑๒.๙ เก็บเงินค่าผ่อนชําระตามโครงการเพื่อสวัสดิการแล้วนําไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 
(โทษปลดออก) 
         ๑๒.๑๐ วางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ และลูกจ้างซ้ําซ้อนเบิกเงิน
เพิ่มค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือบุตรสูงกว่าหลักฐานแก้ไขยอดเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินและนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาได้นําเงินมาส่งใช้คืน (โทษไล่ออก)  
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        ๑๒.๑๑ รับเงินค่าธรรมเนียมไว้แล้วไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินและไม่นําไปชําระให้เงิน 
ค่าธรรมเนียมก็ไม่คืนให้ (โทษไล่ออก) 
        ๑๒.๑๒ เรียกร้องเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าดําเนินการจนกระทั่งมีการร้องเรียนจึงคืนให้  
(โทษไล่ออก) 
        ๑๒.๑๓ เบิกจ่ายเงินทั้งที่ลูกจ้างมาทํางานไม่ครบตามจํานวนวันที่เบิกแล้วนําเงินส่วนเกินไป
เป็นประโยชน์ส่วนตัว (โทษไล่ออก) 
  ๑๓. ฐานความผิด“ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน
โดยไม่มีเหตุอันควร” ตามมาตรา ๘๕ (๓) 
        ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
        ๑๓.๑ ไม่ได้ย่ืนใบลาออกตามระเบียบทางราชการ จึงไม่พิจารณาการลาออกเมื่อปรากฏว่า
ไม่มาปฏิบัติราชการอีกเลยจึงเป็นละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรและจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ (โทษปลดออก)  
  ๑๔. ฐานความผิด“ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” ตามมาตรา ๘๕ (๔) 
        ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
        ๑๔.๑ เสพสุราในเวลาปฏิบัติราชการ เป็นเหตุให้มีอาการมึนเมาจนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ (โทษให้ออก) 
        ๑๔.๒ เบิกค่าเช่าบ้านทั้งที่ไม่ได้พักอาศัยและชําระค่าเช่าจริง นอกจากนี้ได้เขียนรายงาน
การเดินทางไปประชุมอันเป็นเท็จเพื่อขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทาง (โทษให้ออก)  
        ๑๔.๓ อ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจํา เพื่อหลอกลวงเอาเงินจากผู้เข้าสอบ 
หากไม่สามารถช่วยเหลือได้จะคืนเงินให้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบได้จึงคืนเงินให้ (โทษปลดออก)  
        ๑๔.๔ มีภรรยาและมีบุตรแล้วหลอกลวงหญิงอื่นเป็นภรรยาจนมีบุตรด้วยกันแล้วกลับทอดทิ้ง 
นอกจากนี้ยังหลอกลวงให้หญิงนั้นลงนามยินยอมให้ตนมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์หลังจากนั้นได้ฟ้องขับไล่
หญิงนั้น (โทษไล่ออก)  
        ๑๔.๕ มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายศาลพิพากษาลงโทษจําคุก (โทษไล่ออก)  
        ๑๔.๖ ใช้อุบายหลอกหลวงและปลุกปล้ํานักศึกษา ซึ่งเคยฝึกงานเกิดการต่อสู้ขัดขืน 
จนนักศึกษาคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ (โทษไล่ออก)  
        ๑๔.๗ ปลอมลายมือชื่อเพื่อนข้าราชการ เพื่อขอกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์และรับเงินไป 
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ (โทษไล่ออก)  
        ๑๔.๘ เข้าร่วมเล่นการพนันและมีหนี้สินที่เกิดจากการเล่นการพนันและมีหนี้สินจนต้อง
ขาดราชการบ่อย (โทษให้ออก)  
  ๑๕. ฐานความผิด“ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
ตามมาตรา ๘๕ (๗) 
        ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
        ๑๕.๑ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นทําใหข้าด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เสียระบบการปกครองบังคับบัญชา และก่อให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการ 
อย่างร้ายแรง (โทษไล่ออก)  
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  ๑๖. ฐานความผิด“รายงานเท็จเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” ตามมาตรา 
๘๕ (๗) 
        ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น  
        ๑๖.๑ จัดทําคําขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านและใบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
และใช้เอกสารที่จัดทําขึ้นเองเพื่อความสะดวกในการเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ (โทษไล่ออก)  
  ๑๗. ฐานความผิด“ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสยีหายแกท่างราชการ
อย่างร้ายแรง” ตามมาตรา ๘๕ (๗) 
        ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา เช่น 
        ๑๗.๑ ขาดราชการแล้วไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย โดยไม่ได้ส่งใบลาหรือแจ้งเหตุผล           
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด (โทษไล่ออก)  
        ๑๗.๒ ลาศึกษาต่อเมื่อพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว ไม่รีบกลับมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (โทษไล่ออก)  
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  น า ย วิ ล ล่ี  ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จํ า 
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได ้นํา
รถยนต์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
แก่ตนเองในระหว่างวันหยุดราชการ
โดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์ดังกล่าว 
จึงถือได้ว่าเป็นการอาศัยอํานาจหน้าที่
ของตน  ในฐานะที่ เ ป็นพนักงานขับ
รถยนต์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม            
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

      พฤติการณ์ของนายวิลล่ี ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานความผิด 
“อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น” 

                        
 ตัดค่าจ้างจํานวน  ๔% เป็นเวลา ๑ เดือน 
 
 
 

 
     นายไก่แก้ว ข้าราชการ มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าว เมื่อไปตรวจสอบ
สถานประกอบการพบว่าคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางาน จึงเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อไม่ให้ดําเนินคดี ผู้ประกอบการจึงได้แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
และนําไปสู่การจับกุมนายไก่แก้ว  
      พฤติการณ์ของนายไก่แก้ว ดังกล่าว 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานความผิด 
“ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” 

 
    ไล่ออกจากราชการ 
 

 
 

รถหลวง..รถเรา 

โทษ 

ขอเงินใชหนอย... 

โทษ 
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     นางพอลล่า ข้าราชการ ได้รับเงิน 
จากบริษัทจัดหางาน จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อนําไปคืนคนหางานจํานวน ๑๕ คน ซ่ึงทาง
บริษัทได้จัดส่งไปทํางานในต่างประเทศ แต่ไม่ได้
เข้าทํางานตามสัญญา อันเป็นกรณีที่บริษัทจัดหางาน
จะต้องรับผิดชอบคืนเงินแก่คนหางาน แต่เมื ่อ
รับเงินแล้ว นางพอลล่าก็ไม่รีบดําเนินการจ่ายเงิน
คืนแก่คนหางานในทันที กลับเพิกเฉยเก็บเงินไว้
กับตนเองนานเกือบ ๑๐ เดือน จึงสามารถคืนเงิน
ให้คนหางานได้ครบถ้วน 
     พฤติการณ์ของนางพอลล่า ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานความผิด 
“ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”  

             
     ปลดออกจากราชการ 
 
 

 

     นางอ้อล้อ ข้าราชการ ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน                                                 
แต่ขณะที่ยังไม่ได้เข้าพักอาศัยบ้านหลังทีเ่ช่า บิดาของนางอ้อล้อ
ได้ถึงแก่กรรม นางอ้อล้อจึงไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านมารดา 
และได้พักอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ได้นําหลักฐานการเช่าบ้าน 
ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวแล้วนั้นไปใช้สิทธิเบิกคา่เช่าบ้าน 
จากทางราชการตลอดมา โดยท่ีมิได้เข้าพักอยู่จริง รวม ๕ ปี 
๓ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๗๐๐ บาท ซ่ึงนางอ้อล้อได้ชดใช้
เงินคืนแก่ทางราชการครบถ้วนเมื่อทราบว่าไม่มีสิทธิเบิกแล้ว  
     พฤติการณ์ของนางอ้อล้อ ดังกล่าว เป็นการกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานความผิด “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” 

  ปลดออกจากราชการ    

 

เก็บไวหมุน... 

โทษ 

โทษ 

เบิก...แตไมอยู... 
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 น า ย เ พ ล ิด เ พ ล ิน 
ข้าราชการ ได้ตกลงเช่าบ้านราษฎรเพื่อใช้เป็นที่
พักอาศัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวม ๖ 
เดือน ๑๕ วัน โดยจ่ายค่าเช่าบ้านดังกล่าวให้ผู้ให้
เช่าเป็นเงินเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท แต่ได้ทําเรื่องขอ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการเป็นเงิน เดือน
ละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินอีกเดือนละ ๑,๘๐๐ 
บาท ได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

พฤติการณ์ของนายเพลิดเพลิน ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานความผิด 
“ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”  

     
                    ปลดออกจากราชการ  

 
 

 

 
 นางจันทร์ มกรา ข้าราชการ 
ได้จดทะเบียนสมรสกับชายคนหนึ่ง ซ่ึงป่วยเป็น
โรคไตวายเรื้อรังและการฟอกไตต้องสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายสูง โดยในวันจดทะเบียนได้ค่าตอบแทน  
๕๐,๐๐๐ บาท และอีก ๕๐,๐๐๐ บาท หลังจด
ทะเบียนสมรสแล้ว ได้นําหลักฐานค่ารักษาพยาบาล
มาขอเบิกจากทางราชการตามสิทธิของคู่สมรส
หลายครั้ง รวมเป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท  
 พฤติการณ์ของนางจันทร์ มกรา ดังกล่าว 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานความผิด “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”  

      
ปลดออกจากราชการ 

 

โทษ 

โทษ 

สวนเกินเขากระเปา... 

อาชีพเสริม... 
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  นางอังคาร กุมภา ได้ใช้สิทธิเบิกเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง มารดา และบุตร 
โดยนําใบเสร็จรับเงินปลอม ซ่ึงพี่สาวของตนเองออกให้
จํานวน ๑๐ ฉบับ มาเบิกเงินจากทางราชการไป
เป็นเงิน ๔๗,๔๕๐ บาท เพื่อนําเงินที่ได้หักกลบลบหนี้ 
ซ่ึงพี่สาวเป็นหนี้ตนเองอยู่จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท  

 พฤติการณ์ของนางอังคาร กุมภา ดังกลา่ว
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานความผิด        
“ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”  

                           ไล่ออกจากราชการ 
 
 
 
 
    นายสมหวัง ข้าราชการตําแหน่งเภสัชกร ได้เดินทางไปกับนางสมถวิลซ่ึงเป็นเพื่อนของตน 
โดยนางสมถวิลนั้นเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต บุคคลทั้งสองได้ไปพบลูกค้าที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการ นางสมถวิลได้เสนอขายประกันชีวิตให้แต่ลูกค้ารายนี้ไม่ยินยอมตกลง 
ทําสัญญาประกันชีวิตด้วย นางสมถวิล จึงพูดจาข่มขู่
โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของนายสมหวังว่าจะนําตํารวจ
มาปิดบริษัทเพราะลูกค้ารายนี้มีสินค้าหลายรายการ
ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อ อ.ย. ซ่ึงขณะนั้น 
นายสมหวังก็อยู่ด้วย แต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามนางสมถวิล
หรืออธิบายข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด   
    พฤติการณ์ของนายสมหวัง ดังกล่าว  
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละทิ้ง
หน้าที่ราชการ และยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น   

                                
      ภาคทัณฑ์   
 

เบิกใชหนี้... 

โทษ 

โทษ 

ชวยขายประกันหรือปลาว... 
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    นางสมศรี ข้าราชการ ไม่มาปฏิบัติราชการทั้งที่ติดต่อกันและไม่ติดต่อกัน จํานวน ๒ ครั้ง 
รวมเป็นเวลา ๑๒ วัน โดยอ้างเหตุผลว่าไปช่วยจัด
งานศพของญาติและมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง 
กับสามี  
  พฤติการณ์ของนางสมหญิง ดังกล่าว  
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละทิ้ง
หน้าที่ราชการ   

 
ลดเงินเดือน จํานวนร้อยละ ๒  
  
 
 

 
 
 นายสมชาย ข้าราชการ ได้ขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รวมจํานวน ๒๑ วัน และกลับมาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา แต่ไม่ได้ยื่นใบลา

เพื่อขออนุญาตลาย้อนหลังแต่อย่างใด ทั้งนี้ 
นายสมชาย ให้ เหตุผลที่ตนไม่มาปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวเนื่องจากมีโรคประจําตัว 
คือ โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง 
ทําให้มีอาการอ่อนเพลียบ่อยครั้งและมี
ปัญหาหนี้สินโดยเจ้าหนี้ข่มขู่ว่าจะมาตาม 
ทวงหนี้ที่หน่วยงาน จึงทําให้เกิดความ 
หวาดระแวง และบางครั้งถูกข่มขู่ว่าจะ
มาทําร้ายจึงไม่กล้าไปทํางาน 

 พฤติการณ์ของนายสมชาย ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   

       ปลดออกจากราชการ 
 

โทษ 

ไปหลายวัน... 

โรครุมเรา... 

โทษ 
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     นางบัวคํา ข้าราชการ ได้ขาดราชการ
บ่อยครั้งในช่วงระยะเวลา ๕ ปี คือ ในหนึ่ง
สัปดาห์ นั้น นางบัวคํา มาปฏิบัติงานประมาณ 
๒-๓ วัน แต่ไม่ทุกสัปดาห์ โดยมีการละทิ้ง
หน้ าที่ ราชการทั้ ง เต็มวันและไม่ เต็มวัน                    
แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นวันใดบ้าง 
เนื่องจากนางบัวคํา ลงชื่อในสมุดลงเวลา
ปฏิบัติงานย้อนหลังครบทุกวัน นางบัวคํา 
ได้รับสารภาพว่าเหตุที่ตนไม่มาปฏิบัติราชการดังกล่าวเนื่องจากมีภาระต้องพามารดาไปเข้ารับการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่าง ๆ จํานวน ๓ แห่ง สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน  
     พฤติการณ์ของนางบัวคํา ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ   

     ตัดเงินเดือนในอัตรารอ้ยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มีคาํส่ังลงโทษ 
                                 เป็นเวลา ๒ เดือน     
 
 

  นายยิ่งยศ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันจํานวนหลายครั้ง รวม ๑๑ วัน และมีหลายครั้ง
ที่มาทํางานแต่ไม่ลงชื่อปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นคนโมโหง่าย อารมณ์หงุดหงิด 
แปรปรวนง่าย ไม่สุภาพเรียบร้อย แสดงกริยา 
ที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าคนไข้ และไม่มีจิตใจ 
ในการให้บริการแก่ ผู้มารับบริการโดยไม่
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ในวันที่
มีคนไข้มากก็ไม่ช่วยเจ้าหน้าท่ีคนอื่นดูแลคนไข้ 
มักเกี่ยงงานให้คนอื่นทําและไม่มีน้ําใจที่จะ
ช่วยงานคนอื่น  
  พฤติการณ์ของนายยิ่งยศ ดังกล่าว  
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละ
ทิ้งหน้าที่ราชการ ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน       
                        ตัดเงินเดือนจํานวนร้อยละ ๒ ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 

    เป็นเวลา ๒ เดือน โทษ 

เพราะหงุดหงิด... 

โทษ 

ลูกกตัญู... 
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   นางสดศรี ข้าราชการ ได้เดินไปที่นางสาวสดใสในขณะที่นางสาวสดใสกําลังปฏิบัติงาน
และอ่านแฟ้มเอกสารอยู่นางสดศรีได้กระชากเอกสารจากมือของนางสาวสดใส นางสาวสดใส 
ได้แสดงอาการตกใจเกินกวา่ความเป็นจรงิและร้องออกมาว่า “ตกใจหมดเลย” จากนั้นนางสมศรีก็เดิน

ออกไปนอกห้องและได้กลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อ
หยิบปากกาแดงที่อยู่บนโต๊ะทํางานแล้วถาม
นางสาวสดใสว่า “ตกใจมากนักเหรอ” นางสาวสดใส
ตอบว่า “จะไม่ให้ตกใจได้ยังไง” นางสดศรีจึงได้
ใช้หลังมือฟาดไปหนึ่งครั้งที่บริเวณใบหน้า
ระหว่างจมกูกับแก้มของนางสาวสดใส เพื่อให้
หยุดพูดต่ออีก หลังเกิดเหตุนางสาวสดใสได้เดิน
ออกไปรายงานเรื่องราวทีเ่กิดข้ึนให้หัวหน้างาน
ทราบ และได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ให้ดําเนินคดีกับนางสดศรี ซ่ึงพนักงานสอบสวน

ได้เปรียบเทียบปรับนางสดศรี เป็นเงิน ๕๐๐ บาท ในความผิดฐานทําร้ายร่างกาย    
    พฤติการณ์ของนางสดศรี ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง               
ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยและไม่รักษาความสามัคคี ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  
และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  

    ภาคทัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

โตะใจโมะเลย.. 

โทษ 
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            นายหอม ข้าราชการ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานจํานวน
หลายรายการโดยจัดทําบันทึกรายงานเสนอให้นางชื่นซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานและได้รับมอบอํานาจ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเห็นชอบ ในการจัดซ้ือ ซ่ึงนางชื่นได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งนี้ ในการจัดซ้ือดังกล่าว
ปรากฏว่าไม่ได้มีการเปรียบเทียบราคากับราคา 
ในท้องตลาดทั่วไป ทําให้มีการจัดซ้ือในราคาที่สูงเกิน
สมควรและทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน
รวมจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่การกระทําดังกล่าว
ปรากฏว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริต แต่เป็นการจัดซ้ือที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้ชดใช้
ค่าเสียหายให้กับทางราชการแล้ว 
          พฤติการณ์ของนายหอม และนางชื่น ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ฐานไม่ปฏิบัติหนา้ที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   

         ตัดเงินเดือนนายหอม จํานวนร้อยละ ๔ เป็นเวลา ๑ เดือน  
         และลงโทษภาคทัณฑ์นางชื่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โทษ 

แพงจัง... 
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