
 

 

 

 

 

 

“กรณีข้าราชการได้กระท าการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” 

 ในปัจจุบันนี้ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ มีกรณีการกระท าผิดวินัยในหลายฐานความผิด  
โดยหนึ่งในฐานความผิดนั้น คือ ความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  85 (4)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งความผิดฐานนี้ ทุกท่านคงจะ 
มีข้อสงสัยว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการจะเป็นความผิดฐานนี้ มีอะไรบ้าง และ 
มีตัวอย่างกรณีใดบ้างนั้น ซึ่งจุลสารฉบับนี้จะได้อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจถึงข้อสงสัยดังกล่าว  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 มาตรา 85 บัญญัติว่า การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง 

 (4) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
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 “การประพฤติชั่วอย่างอย่างร้ายแรง” เป็นการกระท าท่ีถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรงส าหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งแม้กฎหมายแต่ละฉบับไม่ได้ก าหนด
ลักษณะของพฤติการณ์ไว้เป็นการเจาะจงว่าลักษณะหรือพฤติการณ์อย่างไรเป็นประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงก็ตาม  
 การประพฤติชั่วอย่างอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

 1. เป็นการกระท าท่ีท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ พิจารณาโดย
ค านึงถึงต าแหน่งหน้าท่ีราชการประกอบพฤติการณ์ในการกระท า 

 2. เป็นการกระท าท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป็นท่ีรังเกียจของสังคม พิจารณาโดยพิเคราะห์ถึง 
ความรู้สึกของประชาชนท่ัวไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี หรือตามธรรมเนียมของ 
ทางราชการว่ามีความรังเกียจต่อการกระท านั้น ๆ ว่าเป็นความประพฤติชั่วเพียงใด หรือไม่ 

 3. เป็นการกระท าโดยเจตนาชั่ว พิจารณาเจตนาท่ีแท้จริงในการกระท า หรือเป็นการกระท า 
ท่ีเกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ 

 ตัวอย่างกรณีความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เช่น 

 1. กรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ตลอดจนเงินอื่นใด 
ท่ีทางราชการให้สิทธิขอเบิกจ่ายได้ โดยท าการขอเบิกเป็นเท็จด้วยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของ
ทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (มติ ก.พ. ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2536) 

 2. กรณีทุจริตในการสอบ ข้าราชการท่ีท าการทุจริตหรือพยายามทุจริตในการ
สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนต าแหน่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรง (มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0401/ว 50 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2511) 
  



 

 

 ดังนั้น มาตรานี้ จึงเป็นการน าเอาเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของข้าราชการ  
เข้ามาเป็นข้อก าหนดวินัยด้วย เนื่องจากข้าราชการเป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน 
หากข้าราชการมีความประพฤติไม่ดี ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
ประชาชนอาจเสื่อมศรัทธาข้าราชการ ซึ่งจะท าให้การบริหารประเทศไม่ราบรื่น จึงก าหนดให้
ข้าราชการต้องรักษาชื่อเสียงและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  
โดยไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” 
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ท างานด้วยใจ ไม่ให้... ไมร่ับ... 

 การท่ีข้าราชการเรียกหรือรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็น 
จากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ใช่จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการก็ตาม ก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงดังเช่นอุทาหรณ์ท่ีได้น าเสนอในฉบับนี้ 

 อุทาหรณ์ในเรื่องนี้ นาย A เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้อาศัยโอกาสจากการท่ี
ตนเองมีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้แก่เลขานุการรัฐมนตรีของกระทรวงแห่งหนึ่ง  ท าให้ทราบว่า 
จะมีการด าเนินการโครงการใดบ้าง แล้วน าไปอ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งว่า
สามารถช่วยเหลือให้ได้รับการประมูลโครงการของทางราชการ โดยขอเงินจ านวนหนึ่ง  
เพื่อเป็นค่าด าเนินการ จนผู้รับเหมาหลงเชื่อและมอบเงินให้ไป ท้ังท่ีความจริงแล้วนาย A 
ไม่ได้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการใด ๆ แต่ต่อมาผู้รับเหมาไม่ได้รับการประมูลโครงการ  
จึงได้ติดตามทวงถามเงินคืนจากนาย A แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จึงมีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยัง
ต้นสังกัดของนาย A จนน าไปสู่การด าเนินการทางวินัย เป็นเหตุให้นาย A ถูกลงโทษไล่ออก 
จากราชการ และได้มาย่ืนอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต่อ ก.พ.ค. 

 กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีนาย A ได้อาศัยโอกาสท่ีได้ปฏิบัติงานให้แก่
เลขานุการรัฐมนตรี ท าให้ได้ทราบว่า กระทรวงหรือกรมใดจะมีการด าเนินโครงการใดบ้าง  
แล้วกระท าการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายในเรื่องนี้ แต่โดยท่ีนาย A ไม่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับงานโครงการต่าง ๆ ของทางราชการ และไม่ได้เป็นผู้ ท่ีมีอ านาจและหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรืออนุมัติงบประมาณของทางราชการ พฤติการณ์จึงไม่ถือเป็น 
การกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการอันจะเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

 
  

อุทาหรณ์ควรฟัง 
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 แต่อย่างไรก็ดี การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเรียกรับเงิน
จากประชาชน บุคคลท่ัวไป เป็นการกระท าท่ีสังคมรังเกียจ อันท าให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ รวมท้ังเสียหายต่อชื่อเสียงของทางราชการเป็นอย่างยิ่ง  
พฤติการณ์ของนาย A จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และโดยลักษณะของการกระท ามีความร้ายแรงใกล้เคียงกับ 
การทุจริตต่อหน้าท่ี การลงโทษไล่นาย A ออกจากราชการจึงถูกต้องและเหมาะสมกับ 
กรณีความผิดแล้ว ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

 คดีนี้  จึงเป็นอุทาหรณ์ท่ีดีส าหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งใด นอกเหนือจากความรู้  ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญในงาน 
ท่ีรับผิดชอบและจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติและธ ารงตน 
อยู่ ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สังคม ให้สมกับเกียรติและ  
ศักดิ์ศรีของต าแหน่งหน้าท่ีของตน การท่ีกฎหมายไม่ได้ให้ความหมายของ “การประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง” หรือให้ลักษณะของพฤติการณ์ไว้เป็นทางการเฉพาะเจาะจง ก็เพื่อให้เป็น 
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจหน้าท่ีจะพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเป็นรายกรณี เช่น ต าแหน่ง 
หน้าท่ีรับผิดชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้กระท าผิด ประกอบกับ “พฤติการณ์”  
ท่ีเกิดขึ้นว่า พฤติการณ์นั้นได้ท าลายความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชน ท าลายความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนหรือท าลายเกียรติและศักดิ์ศรีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และศีลธรรมอันดี เป็นผู้ท่ีสังคมยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมมากน้อยเพียงใด 
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  น้องดินดี : ผมมีค าถามจะมาถามพี่วินัยครับ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
น าทรัพย์สินของทางราชการออกไปจากส านักงาน เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว  
โดยทรัพย์สินดังกล่าวเสื่อมสภาพไปแล้ว จะเป็นความผิดวินัยหรือไม่ครับ และหากเป็นความผิดวินัย  
จะเป็นความผิดฐานใด และมีโทษอย่างไรบ้าง รบกวนพี่วินัยช่วยยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับ 

  พี่วินัย : ค าถามนี้ดีมากเลยนะครับน้องดินดี  พี่ วินัยจะขอยกตัวอย่าง 
ท่ีเกิดขึ้นจริงของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) กรณีทรัพย์สินของทางราชการ
แม้จะเสื่อมสภาพถ้าลักไปก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แบบนี้ครับ 

  นาย A ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 5 ส. 
(แนวคิดการจัดระเบียบในสถานท่ีท างาน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี  
มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ) มีหน้าท่ีท าลายเอกสารท่ีไม่ใช้ และเก็บรวบรวมครุภัณฑ์
ท่ีเสื่อมสภาพเพื่อปลดระวาง โดยนาย A ได้ยอมรับกับผู้บังคับบัญชาว่า ได้น าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ออกไปจากบริเวณส านักงานจริง โดยมิได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใด 
แต่อ้างเหตุผลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวมีข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการรักษามารดาท่ีส าคัญ
และยังไม่ได้โอนย้ายไปไว้ในเครื่องใหม่ จากนั้นนาย A จึงได้ทยอยน าทรัพย์สินบางส่วนมาคืน 

  กรณีดังกล่าวนี้ ก.พ.ค. ได้มีค าวินิจฉัยว่า การท่ีนาย A น าคอมพิวเตอร์ท่ีเตรียม
ส่งให้พัสดุตัดจ าหน่ายเนื่องจากใช้งานมานาน และทรัพย์สินอื่น  ๆ ของทางราชการไป 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การกระท าดังกล่าวของนาย A แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาชั่วอันเป็นการ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการและเป็นการกระท าท่ีสังคมรังเกียจอย่างยิ่ง  
การกระท าของนาย A จึงเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การท่ีผู้บังคับบัญชา
ไดม้ีค าส่ังลงโทษปลดนาย A ออกจากราชการจึงถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีแล้ว 
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อ้างอิง/ที่มา  

1. หลักกฎหมายควรรู้  
  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. คู่มือการด าเนินการทางวินัย 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มีนาคม 2553) (หน้าท่ี 46 - 49). 
สืบค้น 5 กันยายน 2565, จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ 
kaardameninkaarthaangwinay_taam_phrb.2551.pdf 

  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.  หนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 0709.2/ว 8 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2536 เรื่อง การลงโทษข้าราชการท่ีกระท าผิดวินัย
กรณี เบิกเงินค่า เบี้ ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่นในท านองเดียวกันเป็นเท็จ.  
สืบค้น 5 กันยายน 2565 , จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/ 
circular/w8-2536_0.pdf 

  - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ท่ี สร 0401/ว 50 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2511 เรื่อง การลงโทษข้าราชการท่ีกระท าผิดวินัย 
กรณีทุจริตในการสอบ. สืบค้น 5 กันยายน 2565, จาก https://otepc.go.th/images/00 
_YEAR2562/02_PTT/02_IT/document/2008_01_06_17_50_28_463.pdf 

  - ส านักงานศาลปกครอง. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ้างไม่มีพยานรู้เห็น... 
เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง. สืบค้น 26 กันยายน 2565 , จาก https://admincourt.go.th/ 
admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_130919_142921.pdf 

2. อุทาหรณ์ควรฟัง  
  - คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม. จุลสาร ก.พ.ค. News (ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 

1 : ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เรื่อง ท างานด้วยใจ ไม่ให้... ไม่รับ...  (หน้าท่ี 9).  
สืบค้น 5 กันยายน 2565, จาก https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2022-
02/mspcNews1-65-compressed.pdf 
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  - ส านักงานศาลปกครอง. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ้างไม่มีพยานรู้เห็น... 

เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง. สืบค้น 26 กันยายน 2565 , จาก https://admincourt.go.th/ 
admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_130919_142921.pdf 

3. ถามมา ? วินัยขอตอบ ! 
  - คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม. เรื่อง ทรัพย์สินของทางราชการแม้จะ

เสื่อมสภาพถ้าลักไปก็ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง .  สืบค้น 5 กันยายน 2565 ,  
จาก https://mspc.ocsc.go.th/2019/09/6010181 
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