คูมือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘

คํานํา
ตามที่ กองทั พอากาศได ออกระเบีย บกองทัพอากาศวาดว ยประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
เพื่ อ รองรั บ ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหมดั งกลาวเป นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ที่กําหนดใหหนวยงานบังคับบัญชาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
และเจ า หน า ที่ ของรั ฐ จั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ข าราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ และในป พ.ศ.๒๕๕๒ ไดออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินดานจริยธรรมของ
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ข า ราชการ และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ดั ง นั้ น ถึ ง แม ว า รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูกประกาศใหสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แตประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ ได
กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ ยังคงมีผลบังคับใช
ต อไปจนกว า จะมี ป ระกาศเปลี่ ย นแปลง ทํา ใหร ะเบีย บกระทรวงกลาโหมวาดว ยประมวลจริ ย ธรรม
พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงยังคงมีผลบังคับใชตอไป
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดมาตรฐานจริยธรรม ๑๔
ประการ ใหขาราชการกองทัพอากาศใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ไดแก การเชิดชูและ
รักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การพิทักษรักษา
ไวซึ่งเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือ
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน การยืนหยัด ทําในสิ่งที่ถูกตอง
เปนธรรมและถูกกฎหมาย การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของกฎหมาย การยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสํานักที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได การยึดมั่นในระเบียบคําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ของทหารอยางเครงครัด การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร และการเชื่อถือ
ผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด
ด ว ยระเบี ย บกองทั พอากาศวา ดว ยประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ เป น การกํ า หนดกรอบ
การปฏิบัติตามระเบียบอยางกวาง ๆ จึงจําเปนตองจัดทํา “คูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘” เพื่อใหขาราชการและหนวยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนด ซึ่งสาระสําคัญของคูมือประกอบดวย ๓ บท ไดแก บทที่ ๑ บทนํา เปนการ
นําเสนอขอมูลทั่วไปของการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม
บทที่ ๒ มาตรฐานจริยธรรม เปนการนําเสนอสาระสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และสถานการณตัวอยางของ
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บทที่ ๑
บทนํา
บทนํ า ของคู มื อ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกองทั พ อากาศว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่เปนที่มาของระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
ไดแก ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหมประมวล
จริ ยธรรมของกองทั พอากาศ ความสํ า คั ญ ของคู มือ การปฏิบั ติต ามระเบีย บกองทัพ อากาศว าด ว ยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และนิยามศัพทที่เกี่ยวของ

ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ใชในปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศั กราช ๒๕๕๗ มี เนื้ อหาสาระสํ าคั ญที่เกี่ยวของกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐคือ มาตรา ๓๕ ที่กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอง
จัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และ
การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า ร า ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทําเสร็จแลว แตไม
ผ านความเห็ นชอบของสภาปฏิ รู ปแห งชาติ ทํ าให ต องมี การยกร างใหม จึ งยั งไม มี การร างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ และยังไมเหมาะสมที่จะนํามาอางอิง อยางไรก็ตาม การจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐของหนวยงานตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงใชได เพราะแมวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูกประกาศใหสิ้นสุดลงแลวก็ตามโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แตคณะรักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่
๒๔/๒๕๕๗ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเปนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น พ.ศ.๒๕๕๒ เปน สาระที่ต องทํา ความเขา ใจ โดยรัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๓ มาตรา ไดแก มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๗๙ และ
มาตรา ๒๘๐ สว นพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ยผูตรวจการแผน ดิน พ.ศ.๒๕๕๒ มีส าระที่

๒

เกี่ยวของกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน ๖ มาตรา ไดแก มาตรา ๑๓ (๒) มาตรา ๑๕ (๖) มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙
สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๔๔ (๒) ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานต อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอน
จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ
รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบ
คุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย
มาตรา ๒๘๐ ใหผู ตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรื อ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวล
จริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและ
เปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได
สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๑๓ (๒) ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหผูตรวจการแผนดิน
มีอํานาจออกระเบี ย บกํ า หนดหลั กเกณฑและวิธีการเพื่อดําเนิน การเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙

๓

มาตรา ๓๖ การดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภท ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
(๒) สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม
(๓) รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไป
ตามประมวลจริยธรรม ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
มาตรา ๓๗ ในกรณีมีการรองเรียนวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริง โดยใหนํา
บทบัญญัติหมวด ๒ การรองเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่ อดํ าเนิน การพิ จารณาและสอบสวนหาขอเท็จ จริงตามวรรคหนึ่งแลว ปรากฏขอเท็จจริงวา
การกระทําดังกลาวของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณี เพื่อดําเนิน การบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม หากการกระทําของผูดํารงตําแหน ง
ทางการเมืองดังกลาวเปนการกระทําผิดรายแรง ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ชาติ พิจ ารณาดํ าเนิ น การโดยให ถื อเปน เหตุ ที่จ ะถู ก ถอดถอนจากตํา แหน งตาม
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการรองเรียนวาเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรม เพื่อดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูที่รับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม
ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได
การไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธาน
ผูตรวจการแผนดินกําหนดซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานหรือหลักประกันไมต่ํากวามาตรฐานหรือหลักประกัน
ตามมาตรา ๓๑
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ บัญญัติใหผูตรวจการ
แผนดิน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ ดังนั้น ผูตรวจการแผนดินโดยสํานักงานผูตรวจการแผนดินจึงได

กําหนดใหห นวยงานของรัฐแตละหนวยจัดทําประมวลจริยธรรมของตนเอง โดยการจัดทําประมวล
จริยธรรมของหนว ยงานจะตองอยูในกรอบแหง คานิยมหลักสําหรับ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการ ผนวกกับคานิยมหรือจริยธรรมของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน รวมทั้งจรรยาวิชาชีพ
อันจะพึงมีของผูปฏิบัติงานในกลุมวิชาชีพนั้นดวย

๔

ผูตรวจการแผนดินโดยสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนดคานิยมหลักของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการ ประกอบดวย
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมไดจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานโดยออกเปนระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเปนมาตรฐานความประพฤติและเปนหลักปฏิบัติใหเกิดการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยมาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท ซึ่งยังคงสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมกลไก
ที่มีประสิทธิ ภาพในการสร างเสริ มความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ และยังมีผลบังคับใชตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศให มีผลบังคับใชตอไป
จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗) สาระสําคัญของ
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ สรุปไดดังนี้
๑. ขาราชการกระทรวงกลาโหมจักตองยึดถือและปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
๑๔ ประการ ดังนี้
๑.๑ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
๑.๒ การพิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๓ การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๔ การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๑.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน

๕

๑.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย
๑.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๑.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของกฎหมาย
๑.๙ การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๑๐ การมีจิตสํานักที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๑.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๑.๑๒ การยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด
๑.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร
๑.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมทั้งการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
๒. ผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริม สนับสนุน เผยแพร และปลูกฝงใหขาราชการกระทรวงกลาโหม
ที่ปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด
๓. การฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเปนการกระทําผิด
วิ นั ย จั ก ต อ งรั บ โทษหรื อ รั บ ทั ณ ฑ ต ามกฎหมายว า ด ว ยวิ นั ย ทหารหรื อ แบบธรรมเนี ย มของข า ราชการ
กระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ
๔. หากขาราชการกระทรวงกลาโหมที่ถูกลงโทษ หรือทัณฑ ดวยเหตุแหงการฝาฝนคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสม เปนธรรม สามารถรองทุกข หรืออุทธรณไดตาม
กฎหมายวาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
๕. ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงปลัดกระทรวงกลาโหมภายในวันที่ ๓๐
กันยายนของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูที่กระทําการฝาฝนคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม เหตุแหง
การฝาฝน และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยที่ไดรับ
๖. ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาการตามระเบียบ

ประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศไดจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานโดยออกเปนระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
ประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภท เพื่อเปนมาตรฐานความประพฤติ และเปนหลักปฏิบัติใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริ ย ธรรม โดยใชป ระมวลจริ ย ธรรมของกระทรวงกลาโหม และคานิย มหลักของกองทั พอากาศ
เปนหลักในการจัดทํา ประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศยังคงมีผลบังคับใชเชนเดียวกับประมวลจริยธรรม
ของกระทรวงกลาโหม
คานิยมหลักของกองทัพอากาศ ๓ ประการ ภายใตคํายอภาษาอังกฤษวา AIR ที่ผนวกไวในประมวล
จริยธรรมของกองทัพอากาศ โดย A (Airmanship) คือ ความเปนทหารอากาศ หมายถึง การแสดงออกของ
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ความเปนทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รูหลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ รับ ผิ ดชอบอย างมื ออาชีพ มีความตระหนักรูในตนเอง สามารถตัดสิน ใจไดอยางเหมาะสมภายใต
ความเสี่ยงในทุกสถานการณ และสามารถทํางานเปนทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน I (Integrity and Allegiance)
คือ ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษั ตริ ย กล า กระทํ า ในสิ่ ง ที่ ถู ก ตอ ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วามซื่ อ ตรง ดํ า รงไว ซึ่ ง
ความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พรอมเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ R (Responsibility)
คือ ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
สรุปเนื้อหาประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศไดดังนี้
๑. ขาราชการกองทัพอากาศจักตองยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ
๑.๑ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
๑.๒ การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๓ การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๔ การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๑.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๑.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย
๑.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๑.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของกฎหมาย
๑.๙ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๑๐ การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๑.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๑.๑๒ การยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด
๑.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร
๑.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมทั้งการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
๒. ผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริม สนับสนุน เผยแพร และปลูกฝงใหขาราชการกองทัพอากาศ
ที่ปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด
๓. การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบ ถือเปนการกระทําผิดวินัย จักตองรับ
โทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของขาราชการกองทัพอากาศประเภทนั้น ๆ
๔. หากขาราชการกองทัพอากาศที่ถูกลงโทษหรือทัณฑ ดวยเหตุแหงการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม
เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสม เปนธรรม สามารถรองทุกขหรืออุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร
แบบธรรมเนียม หรือวิธีการที่กองทัพอากาศกําหนด
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๕. ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบถึงเจากรมกําลังพลทหารอากาศภายในวันที่
๓๑ สิงหาคมของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูที่กระทําการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม เหตุแหงการฝาฝน
และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยที่ไดรับ
๖. เจากรมกําลังพลทหารอากาศเปนผูรักษาการตามระเบียบ

ความสําคัญของคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
กองทัพอากาศไดออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๗ รองรับระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ และเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ โดยมาตรา ๒๗๙ กําหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
และจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา และใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งยังคงสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบั บชั่ วคราว) พุ ทธศั กราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ที่ กํ าหนดให คณะกรรมาธิ การยกร างรั ฐธรรมนู ญต องจั ดทํ า
รางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสราง
เสริ มคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ และยังคงมีผ ลบั งคับ ใชเชนเดีย วกับ
ประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม
เมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาสาระของระเบี ย บกองทั พ อากาศว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
โดยเฉพาะสวนที่เปนมาตรฐานจริยธรรม พบวายังขาดความชัดเจนทําใหยากตอการปฏิบัติตาม จึงสมควรที่
จะจั ด ทํ าคู มือการปฏิ บั ติตามระเบี ย บกองทัพอากาศวาดว ยประมวลจริยธรรมดังกลาว เพื่อใหขาราชการ
กองทัพอากาศใชเปนแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของกองทัพอากาศยังไมสมบูรณ คือ ผลการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ของกองทัพอากาศป ๒๕๕๗ โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ช.ช.)
พบวา มีขอคําถาม เรื่อง การตอตานการทุจริตในองคกร (Anti - Corruption Institution) หัวขอ IT23
หนวยงานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอนอยางไร ซึ่งขอนี้กองทัพอากาศยังไมมีแนวทางดําเนินการ
ดังนั้น สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศจึงขอความอนุเคราะหใหสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศศึกษา
แนวทางดําเนินการและแนวทางปฏิบัติของกองทัพอากาศเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ, ๒๕๕๗)
สํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศพิจารณาแลวเห็นวา ปจจุบันกองทัพอากาศมีประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศ (Code of Conduct) อยูแลว โดยออกเปนระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม
พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีเรื่องผลประโยชนทับซอนอยูใ นมาตรฐานจริยธรรมขอ ๔.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชน
ของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน แตยังไมมีการนําไป
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ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมจึงไมมีหลักฐานประกอบการสํารวจของ ป.ป.ช. ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากความ
ไมชัดเจนของเนื้อหาสาระของเรื่องผลประโยชนทับซอน ดังนั้น คูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในเรื่อง
ผลประโยชน ทับ ซ อนจะช ว ยให ขา ราชการกองทัพอากาศมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น แตเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกกองทัพอากาศจึงสมควรที่จะจัดทําคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมใหครบทั้ง ๑๔
ประการ ซึ่ งเป น การจัดทํ าคู มือรองรั บ ระเบีย บกองทัพอากาศวาดว ยประมวลจริย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ และ
เนื่องจากการจัดทําคูมือดังกลาวเปนการจัดทําคูมือประกอบระเบียบที่จัดทําภายหลังการออกระเบียบ และ
แยกเปนเอกเทศจากระเบียบ ดังนั้น จึงตองระบุปที่จัดทําคูมือไวในชื่อของคูมือที่ใชชื่อวา “คูมือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘”
การจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ใชการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ผูมีสวนรวมในการจัดทํา PAR ประกอบดวย
ผู แทนจากหน ว ยขึ้ น ตรงกองทั พอากาศที่เกี่ ย วของกับ การจัดทํา ประมวลจริย ธรรม โดยระดับ บริห ารเป น
รองหั ว หน า หน ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศ หรือ ผู ที่ตั ด สิน ตกลงใจได ของหน ว ยงาน ได แก กรมช า งอากาศ
กรมแพทยทหารอากาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ทหารอากาศ กรมพลาธิ ก ารทหารอากาศ กรมขนส ง ทหารอากาศ สํ า นั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ
กรมยุทธการทหารอากาศ สํานักงานพัฒนาระบบราชการทหารอากาศ กรมกําลังพลทหารอากาศ กรมสงกําลัง
บํารุงทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ ก ร ม จ เ ร ท ห า ร อ า ก า ศ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
และสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ส วนในระดับปฏิบัติเปนหัวหนาหรือรองหัวหนาแผนกจัดหา
ของหนวยงานในสวนสงกําลังบํารุง ไดแก กรมชางอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ และกรมขนสง
ทหารอากาศ กระบวนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ของการจั ด ทํ า คู มื อ ใช ก ารประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น
ของคณะทํางานสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศกับผูเกี่ยวของดังกลาว และการตรวจสอบรางคูมือโดยหนวย
รับผิดชอบประมวลจริยธรรมตาง ๆ ไดแก หนวยรับผิดชอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม
พ.ศ.๒๕๕๗ คือกรมกําลังพลทหารอากาศ หนวยรับผิดชอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ คือกรมเจรทหารอากาศ หนวยรับผิดชอบดําเนินการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบ คือสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และหนวยรับผิดชอบดาน
กฎหมายของกองทัพอากาศคือสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
นิยามศัพทที่เกี่ยวของเปนการอธิบายความหมายของประมวลจริยธรรมและคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับประมวลจริยธรรม การนําเสนอเริ่มจากคําศัพทสําคัญที่เปนพื้นฐานความหมายของประมวลจริยธรรมคือ
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

๙

๑. คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
๑.๑ คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ หรือคุณงาม
ความดีที่เปนธรรมชาติกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม หรือจริยธรรมที่แยกเปนรายละเอียดแตละ
ประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูนั้น
๑.๒ จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความดีงามทางสังคมมนุษย จําแนกแยกแยะวาสิ่งไหนถูกและ
สิ่งไหนผิด หรือกฎเกณฑแหงความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เปนแนวทางแหงความประพฤติปฏิบัติ หรือ
ความประพฤติที่เปนธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม รวมสรุปไดวา
เป นข อควรประพฤติ ปฏิ บัติ หรือประมวลกฎหมายที่กลุมชนหรือสังคมหนึ่ง ๆ ยอมรับเปน แนวควบคุม
ความประพฤติ เพื่อแยกแยะใหเห็นวาอะไรควรหรือไปกันไดกับการบรรลุวัตถุประสงคของกลุม หรือปรัชญา
สาขาหนึ่งวาดวยความประพฤติและการครองชีวิตวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไม
ควร หรือกฎเกณฑความประพฤติของมนุษยซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ไดแก ความเปนผูมีปญญา
และเหตุผลหรือปรีชาญาณทําใหมนุษยมีมโนธรรมและ รูจักไตรตรองแยกแยะความดี - ความชั่ว, ถูก - ผิด, ควร ไมควร เปนการควบคุมตัวเอง และเปนการควบคุมกันเองในกลุม หรือเปนศีลธรรมเฉพาะกลุม หรือธรรมที่เปน
ขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือหลักความประพฤติที่ดีงาม อันประกอบดวย ศีลธรรม และ
คุณธรรมซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึงกระทํา ดังนั้น ผูที่มีจริยธรรมจึงเปนผูที่มีความประพฤติที่ดีงาม มีศีลธรรมและ
มีคุณธรรม ทั้งนี้ จริยธรรมเปนความประพฤติที่ดีงามโดยทั่วไปที่ขาราชการจะตองปฏิบัติ หากฝาฝนถือวา
มีความผิดทางวินัย
๑.๓ ศีลธรรม (Moral) หมายถึง หลักปฏิบัติทางศาสนาที่บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหประกอบดวยคุณธรรม หรือความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ความรูสึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ หรือหลักความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ
๒. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดี
ทั้งที่อยูภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น องคการนั้น หรือสวน
ราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกัน ยอมรับ
รวมกันวาขอประพฤติอะไรเปนสิ่งดี อะไรเปนสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทํา และอะไรไมควรทํา
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics )
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง สิ่งที่เปนที่ยึดเหนี่ยวเพื่อควบคุมการประพฤติปฏิบัติดวยความดีงาม
ของคนในวิชาชีพ กําหนดขึ้นเพื่อมุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ ใหคนใน
วิชาชีพมีเกียรติ ศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสําคัญและจําเปนตอ
ทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน
๔. ประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ (Codes of Conduct หรือ Professional Ethics)
ความหมายประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณสามารถอธิบายไดหลายความหมายที่คลายคลึงกัน ดังนี้
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๔.๑ ประมวลจริยธรรมเปนประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอาชีพ
กําหนดขึ้นเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษร
หรือไมก็ได อาจเรียกวา มาตรฐานทางคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะ
หมายถึง การนําจริยธรรมหรือความประพฤติที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่อยูในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง มาประมวล
เขาไวดวยกัน เพื่อใหบุคคลในกลุมอาชีพเดียวกันนั้นปฏิบัติตาม เพื่อเปนการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค
สําหรับผูที่อยูในกลุมอาชีพนั้น ๆ
๔.๒ ประมวลจริ ย ธรรมเปน ประมวลกฎเกณฑค วามประพฤติ ห รื อประมวลมารยาทของ
ผูประกอบอาชีพนั้น ๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม
๔.๓ ประมวลจริยธรรมเปนหลักความประพฤติที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ
๔.๔ ประมวลจริยธรรมเปนความประพฤติ หรือกิริยาควรประพฤติในหมูคณะนิยมใชในทางที่ดี
ดังนั้น ประมวลจริยธรรมขาราชการของสวนราชการ จึงเปนแนวทางปฏิบัติหรือสัญญาประชาคมที่แตละสวน
ราชการกําหนดไวในระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมขาราชการ หากขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา (พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน, ๒๕๕๑)
๔.๕ ประมวลจริยธรรม เปนคานิยมหลักของสํานักงาน ประกอบดวยจริยธรรม กลไกและ
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม และขั้นตอนการลงโทษ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, ๒๕๕๐)

บทที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมกองทัพอากาศ
มาตรฐานจริยธรรมกองทัพอากาศ ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่เปนแนวทางการปฏิบัติของ
มาตรฐานจริ ย ธรรมกองทั พ อากาศ ๑๔ ประการ โดยในแต ล ะมาตรฐานจริ ย ธรรมเป น การอธิ บ าย
สาระสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และสถานการณตัวอยาง เพื่อสรางความชัดเจนใหแกบุคลากรกองทัพอากาศ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนด

การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
มาตรฐานจริยธรรมการเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจาเปน
มาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรม
เดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
๑. สาระสําคัญ
รูปแบบการปกครองของประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ซึ่งพระมหากษัตริยมีพระราชสถานะและตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ๒ ประการ ๑) พระราชสถานะและ
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ ๒) ถากรณีใดไมมีบทบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดขอบเขตหรือเงื่อนไขของการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว
พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจตามธรรมเนียมปฏิบัติ (convention) ซึ่งมีคาบังคับเปนรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกัน
พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา เปนคํากลาง ๆ ที่สมมุติหรือตั้งขึ้นเพื่อใชเรียกแทน
“ความเปนพระมหากษัตริย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Majesty คํานี้รวมเอาอํานาจของพระมหากษัตริย
ความสงางาม ความยิ่งใหญ ตลอดจนศักดิ์ศรีของความเปนพระมหากษัตริยในฐานะที่ทรงเปนประมุข
ของประเทศ เปนสัญลักษณของประเทศ เปนที่มาแหงเกียรติยศและที่มาแหงความยุติธรรมมารวมกัน
ไมวาจะเปนระบอบการปกครองใด พระมหากษัตริยยอมมีพระบรมเดชานุภาพทั้งนั้น แตขอบเขตของ
พระบรมเดชานุ ภ าพเปลี่ ย นแปลงไปตามรู ป แบบการปกครอง เช น ถ า เป น ราชาธิ ป ไตยก็ อ ย างหนึ่ ง
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญก็อยางหนึ่ง เหมือนกับเราทุกคนที่มีอํานาจ หนาที่ สิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยกันทั้งนั้น เผอิญไมมีคํารวม ๆ มาใชเรียก พระมหากษัตริยทรงเปนอะไรตออะไร
อีกหลายอยางมากกวาเราจึงเปนธรรมดาที่หากจะวากันโดยจารีตประเพณี การยอมรับของสังคม และ
กฎหมายระหว า งประเทศแล วย อมทรงมี “อานุภาพ” มากกวาชาวบานทั่ว ไป สิ่งเหลานี้ที่เรียกวา
พระบรมเดชานุ ภ าพ ชาวบ า นธรรมดาถ า ทํ า ร า ยกั น ก็ เ ป น อาชญากรรมธรรมดา แต ก ารทํ า ร า ย
พระมหากษัตริยอาจกอใหเกิดผลกระทบมากกวานั้น

๑๒

การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา กําหนดไวเปน ผลประโยชน
แห ง ชาติ ป ระการหนึ่ ง คื อ “การดํ า รงอยู อ ย า งมั่ น คงยั่ ง ยื น ของสถาบั น หลั ก ของชาติ ” ซึ่ ง สถาบั น
พระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักหนึ่งที่ตองดํารงอยูอยางมั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับวัตถุประสงคมูลฐาน
แหงชาติในขอธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งการเชิดชูและ
รั กษาไว ซึ่ งพระบรมเดชานุ ภาพแห งพระมหากษั ตริ ยเจ าเป นมาตรการหนึ่ งของการธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐ
ต อ งพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ในขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาที่พิทักษ ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย และสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย สวนกองทัพอากาศกําหนดเปนหนาที่
ตามกฎหมายในขอการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๒. แนวทางปฏิบัติ
การเชิดชูและรั กษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจาเปน หนาที่ของทหาร
อากาศทุกคน มีแนวทางปฏิบัติ ๔ แนวทาง
๒.๑ การนอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมพรอมทั้งอัญเชิญไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
๒.๒ การสร า งความตระหนั ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริย
๒.๓ การสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
๒.๔ การปฏิบัติตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตรที่ ๑
พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กลยุทธเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย โดย
ดําเนินตาม ๒ กลยุทธยอย ไดแก สนับสนุนและจัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและ
ปกป อ งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย อ ย า งสมพระเกี ย รติ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน ว ยเกี่ ย วข อ ง
กองทัพอากาศใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยทางสื่อ
สังคมออนไลน
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : การปฏิบัติเมื่อพบมีผูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย หรือจาบจวง
สถาบันพระมหากษัตริยผานทางเว็บไซต เราสามารถแจงตอหนวยรับผิดชอบใหดําเนินการกับเว็บไซต
ดังกลาวโดยผานชองทางตาง ๆ ไดแก ๑) สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม โทร.๐-๒๙๘๐-๕๖๑๗ โทรทหาร
๕๗๕-๒๑๕๑ E-mail : cyberclean@mod.go.th ๒) กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร./โทรสาร ๐-๒๘๓๑๙๘๘๘ E-mail : webmaster@dsi.go.th ๓) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๐๒๑๔๑-๖๗๔๗ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๐๑๙ สายดวน ๑๒๑๒ หรือสายตรง ๐-๒๑๔๑-๖๙๗๑-๔ E-mail :
pr@mcti.mail.go.th ๔) มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย โทร. ๐-๒๖๔๒-๗๐๓๓ โทรสาร ๐-๒๖๔๒๗๐๓๒ ๕) แจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ
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สถานการณ ๒ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เปน
ปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู หั ว มี พระราชดํ ารั ส แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๗ และหลั งวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดทรงเนนย้ําเปนแนวทางการแกไขเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนและมั่นคง
ภายใตการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทรงมีพระราชดํารัสวา “ปรัชญานี้ชวยแกปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน
ไดโดยการสรางความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหถองแทตามพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง มิใชใชไดเฉพาะการจัดการทรัพยสินของบานเมือง หรือของคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น หากแต
ในหมูขาราชการทุกคน ก็ใชเปนแนวคิด แนวปฏิบัติที่เหมาะสมไดไมมีคําวาลาสมัย เปนแนวทางดําเนิน
ชีวิตที่อาจตัดปญหาการนําไปสูการฉอราษฎรบังหลวง การแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ การมีชีวิตอยู
อยางเหมาะสม รูจักประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย รูจักพินิจวาสิ่งใดควรซื้อหรือมิควรซื้อ รูจักเก็บออมไว
ใชจายในคราวจําเปน เพื่อมิตองหยิบยืมผูอื่นมาแกปญหา ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อ
หนาที่ หากหนาที่เสร็จสมบูรณก็ถือวาเปนรางวัลและประโยชนตอชาติบานเมืองอยางประเสริฐแลว”

การพิทักษรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริยเปนมาตรฐานจริยธรรม
ดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๑. สาระสําคัญ
การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย กําหนดไวเปนผลประโยชนแหงชาติประการหนึ่ง
คือ “การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ” ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลัก
ของชาติสถาบันหนึ่งที่ตองดํารงอยูอยางมั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติในขอ
ธํ า รงไว ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยและสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ดั ง นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ กํ า หนดให รั ฐ ต อ งพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย ในขณะที่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา ๘ กําหนดให
กระทรวงกลาโหมมี ห น า ที่ พิทักษ ปกปองสถาบัน พระมหากษัตริย และสนับ สนุน ภารกิจ ของสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย ส ว นกองทั พ อากาศกํ า หนดเป น หน า ที่ ต ามกฎหมายในข อ การปกป อ งสถาบั น
พระมหากษัตริย
๒. แนวทางปฏิบัติ
การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย สามารถดําเนินไดโดยปฏิบัติตามยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตรที่ ๑ พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
กลยุ ท ธ ถ วายความปลอดภั ย โดยดํ า เนิ น ตาม ๒ กลยุ ท ธ ย อ ย ได แ ก ถวายความปลอดภั ย สถาบั น
พระมหากษั ตริ ย และเตรี ย มเครื่ อ งบิ น และเฮลิ คอปเตอร พระราชพาหนะใหมี ความพรอ มสนับ สนุ น
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลา
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๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติในทุกระดับรองรับการพิทักษ รักษา
ปกป องสถาบัน พระมหากษั ตริ ยอัน เปนสถาบันหลักหนึ่งของประเทศนอกเหนือจากสถาบันชาติ และ
สถาบันศาสนา
สถานการณ ๒ : การกําหนดแผนงานของจังหวัดเพื่อการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
เชน แผนงานสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการธํารง
ไวซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สถานการณ ๓ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของประเทศและภูมิภาคเอเชียมาโดยสืบเนื่อง ไดเล็งเห็นถึงความจําเปน
ในการธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงความเปนชาติอันเปนบอเกิดของพลังแหงการสรางสรรค หรือภูมิพลังใน
การพัฒ นาประเทศใหมีความกาวหนายั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของโลก
ในสหศตวรรษใหม และด วยตระหนักในพัน ธกิจ ดังกลาว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดหลักสูตร
“ภูมิพลังแผนดิน” สําหรับผูบริหารระดับสูงของประเทศ โดยมุงใหหลักสูตรดังกลาวนี้เปนอีกหนึ่งพลังใน
การเสริมสราง “ภูมิพลังแผนดิน” เพื่อธํารงไวซึ่งความเปนชาติที่ผาสุก และรักษาไวซึ่งแผนดินไทยที่รุงเรือง
ผานการเนนย้ําแนวคิด ปญญา และความรวมมือในการปกปองสถาบันหลักของประเทศอันไดแก สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยนอมนําพระราชปณิธ านและพระราชกรณีย กิจ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่ไดทรงทุมเทและเสียสละพระวรกายในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง และ
อยูรอดผานพนสภาวะวิกฤติมาไดอยางตอเนื่อง เปนบทเรียนในการจัดหลักสูตรเพื่อมุงใหผูบริหารระดับสูง
ที่เขารับการอบรมไดรวมศึกษาเรียนรูและแบงปนประสบการณผานการสืบสานความรูและภูมิปญญาเดิม
พรอมทั้งสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ อันจะเปนคุณูปการในการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนสืบตอไป

การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรฐานจริยธรรมการรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขเปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรักษาไว
ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หมายถึงยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และดําเนินการโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวม รับฟงและ
ยอมรับความคิดเห็นของสวนรวม รวมทั้งคํานึงถึงสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย และวางตัว
เปนกลางทางการเมือง อีกทั้งไมดําเนินการใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกระบอบการปกครองอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑๕

๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความเปนมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (democratic
form of government with the King as Head of State) เปนระบอบการปกครองของประเทศไทยซึ่งใชมา
ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เปนระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย
จึงกําหนดไวเปนวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติในขอธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
เพื่อใหมีการปฏิบัติและดํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จึงไดกําหนดไวในกฎหมายสําคัญระดับสูง เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปนและ
เพียงพอเพื่อพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในขณะที่
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา ๘ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาที่
ปกปอง พิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สําหรับ
กองทัพอากาศกําหนดไวเปนหนาที่ตามกฎหมายในขอการมีสวนรวมในประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนชื่อเรียกระบอบการปกครอง
ในประเทศไทยที่รวมเอาทั้งรูปแบบการปกครอง (form of government) ประเภทประชาธิปไตยโดยมี
รัฐสภา (parliamentary democracy) กับรูปแบบรัฐ (form of state) ประเภทการปกครองราชาธิปไตย
ภายใตรัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) ไวในคําเดียวกัน ภายในระบอบการปกครองเชนนี้ของ
ประเทศไทย จึงมีความแตกตางไปจากธรรมเนียมการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญที่จะ
มีอํา นาจอธิป ไตยเป น ของปวงชน และพระมหากษัตริย เปน พระประมุขแตในทางพิธีการ ทั้งนี้เพราะ
พระมหากษัตริยในประเทศไทยมีพระราชอํานาจทางการเมืองเกินกวาที่เปนในประเทศประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูภายใตรัฐธรรมนูญประเทศอื่น เชน ทรงสามารถแสดงพระราชดํารัสสด
บริหารงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และแตงตั้งบุคคลในตําแหนงตาง ๆ เชน องคมนตรี
โดยไมมีผูสนองบรมราชโองการ
๑.๒ พระราชสถานะและพระราชอํานาจที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยทุ ก ฉบั บ ยื น ยั น ความเป น ประมุ ข สู ง สุ ด ของ
พระมหากษัตริย โดยบัญญัติวา องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใด
จะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได หมายความวา ผูใดจะหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริยไมได ผูละเมิดตอพระมหากษัตริยถือวาเปนการกระทําความผิด
อย างร ายแรง รัฐ ธรรมนูญ บางฉบับ ถึงกับไมยอมใหมีการนิร โทษกรรมแกผูกระทําการลมลางสถาบัน
พระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติใหพระมหากษัตริย
ไดรับการเชิดชูใหอยูเหนือการเมือง และกําหนดใหมีผูรับสนองพระบรมราชโองการในการดําเนินการ
ทางการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญไดกําหนดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ดังนี้

๑๖

ดังนี้

๑.๒.๑ ทรงใชอํานาจอธิปไตย เชน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ

๑.๒.๑.๑ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา หมายความวา พระมหากษัตริย
ทรงใชอํานาจในการออกกฎหมาย คําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา เมื่อรัฐสภารางกฎหมายขึ้นแลว
จะทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ
๑.๒.๑.๒ ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี หมายความวา การบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี พ ร อ มด ว ยคณะรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น การไปนั้ น ถื อ ว า กระทํ า ไปใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ทั้งนี้เพราะบรรดาพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีเปนผูปฏิบัติและ
รับ ผิดชอบทั้ งสิ้น โดยนายกรัฐ มนตรีจ ะตองกราบบังคมทูล และลงนามรับ สนองพระบรมราชโองการ
พระราชอํานาจทางดานบริหารของพระมหากษัตริยดังกลาวไดแก การตราพระราชกฤษฎีกาไมขัดตอ
กฎหมาย การประกาศใช แ ละยกเลิก ใชก ฎอัย การศึก การประกาศสงครามเมื่อไดรับ ความเห็ น ชอบ
ของรัฐสภา การทําสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสนธิสัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือกับองคการ
ระหวางประเทศ และการพระราชทานอภัยโทษ
๑.๒.๑.๓ ทรงใช อํ า นาจตุ ล าการทางศาล หมายถึ ง ศาลเป น ผู พิ จ ารณา
พิพากษาอรรถคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
พระมหากษั ตริ ย ทรงไว ซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งและการพน จากตําแหนงของผูพิพากษาและ
ตุลาการกอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการจะตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
๑.๒.๒ ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได หมายความวา
พระมหากษัตริยไทยทรงอยูภายใตกฎหมายก็เพียงเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเทานั้น แตทรงอยูเหนือ
กฎหมายอื่น ๆ ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองตามกฎหมายใด ๆ มิได ทั้งนี้ก็เพราะตองการเทิดทูนองค
พระประมุขของชาติ พระมหากษัตริยไมทรงกระทําผิด (The King can do no wrong) หมายความวา
พระมหากษัตริยไมตองรับผิดชอบในพระบรมราชโองการหรือการกระทําในพระปรมาภิไธยของพระองค
ในกรณีที่มีความเสียหายบกพรองเกิดขึ้น ผูลงนามรับสนองพระราชโองการจะตองรับ ผิดชอบ เพราะ
ในทางปฏิบัตินั้น พระมหากษัตริยมิไดทรงริเริ่ม หรือดําเนินขอราชการตาง ๆ ดวยพระองคเอง จะตอง
มี เ จ า หน า ที่ ห รื อองค กรหนึ่ งองค กรใดเปน ฝายดําเนิน การและกราบทูล ขึ้น มา จะไปละเมิดกลาวโทษ
พระมหากษัตริยมิได
๑.๒.๓ ทรงเปนุพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูป ถัมภก นั่นก็คือทรงเปน ผูทรง
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก คือ ทรงทํานุบํารุงอุปถัมภ
ศาสนาทั้งปวงในขอบขันฑสีมาดวย โดยไมเลือกแบงแยกวาเปนศาสนาใด สถาบันพระมหากษัตริยกับ
ศาสนาจึงเปนสัญลักษณพิเศษอยางหนึ่งของชาติไทย รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระมหากษัตริยไทยทรงเปน
พุทธมามกะและเปนองคอุปถัมภค้ําชูศาสนาอื่น ๆ อยางเสมอหนากัน
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๑.๒.๔ ทรงดํ า รงตํ า แหน ง จอมทั พ ไทย คํ า ว า พระมหากษั ต ริ ย หมายถึ ง นั ก รบ
ผูยิ่งใหญ ดวยเหตุนี้พระมหากษัตริยในอดีตจึงตองทรงนําทัพออกศึกดวยพระองคเอง ปจจุบันแมการรบ
จะไมเกิดมีขึ้นแลวก็ตาม แตพระมหากษัตริยก็ยังทรงเปนมั่งขวัญของเหลาทหารหาญ และเหนือสิ่งอื่นใด
ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ตามที่รัฐธรรมนูญไดถวายพระเกียรติยศไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ วา พระมหากษัตริย ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพสยาม และนับแต
วาระนั้นเปนตนมา รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นภายหลังก็ไดมีบทบัญญัติทํานองเดียวกันนี้ปรากฏอยูทุกฉบับ
พระราชสถานะ จอมทัพไทย ตามรัฐธรรมนูญนี้ไดจําหลักลงในสํานึกของทหารไทยทุกคนเริ่มตั้งแตธงไชย
เฉลิมพลประจํากองทหารนั้น ก็เปนมงคลสูงสุดสําหรับหนวย ดวยเหตุวาเปนของที่ไดรับพระราชทานและ
ไดบรรจุเสนพระเจา (เสนผม) ไวในพระกรัณฑ (ตลับ) บนยอดปลายสุดของธง ดังนั้นเมื่อ กองทหารและ
ธงไชยเฉลิมพลไปปรากฏอยู ณ ที่ใด ก็เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดเสด็จพระราชดําเนินรวมไปดวยใน
กองทัพนั้น ทหารไทยจึงมีขวัญมั่นคงเพราะตางทราบดีวาตนปฏิบัติหนาที่เสี่ยงภัยเพื่อประโยชนสูงสุด
ของชาติเชนเดียวกับพระประมุขของตนนั่นเอง
๑.๒.๕ ทรงไว ซึ่ ง พระราชอํ า นาจที่ จ ะสถาปนาฐานั น ดรศั ก ดิ์ แ ละพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ พระมหากษัตริยทรงเปน พระประมุขของชาติ ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จ ะ
พระราชทานเกียรติยศแกชนทุกชั้นไมวาจะเปนฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศ สมณศักดิ์ (ฐานันดรศักดิ์
ของพระภิกษุสงฆ) และบรรดาศักดิ์ (ฐานันดรศักดิ์ของขุนนาง ขาราชการ) และทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณทุกตระกูลทุกลําดับชั้นดวย การที่จะทรงสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์หรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ในสมัยราชาธิปไตยพระราชอํานาจเหลานี้เปนไป
ตามพระราชอัธยาศัยสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาสู ร ะบอบประชาธิ ป ไตยตามบทบั ญ ญั ติข องรั ฐ ธรรมนู ญ แลว การสถาปนาและถอดถอนฐานั น ดร
ศักดิ์ การพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับสนอง
พระบรมราชโองการ อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังคงมีธรรมเนียมที่จะทรงสถาปนาฐานันดรศักดิ์แหงพระ
ราชวงศและพระราชทานสมณศักดิ์อยู แตสําหรับบรรดาศักดิ์ขุนนางหรือขาราชการนั้น ปจจุบันไดยกเลิก
ไปแลว
๑.๒.๖ ทรงเลื อ กและแต ง ตั้ ง องคมนตรี คณะองคมนตรี คื อ คณะที่ ป รึ ก ษาของ
พระมหากษั ต ริ ย มี ห น า ที่ ถ วายความเห็ น ต อ องค พ ระมหากษั ต ริ ย ใ นพระราชกรณี ย กิ จ ทั้ ง ปวงที่
พระมหากษัตริยทรงปรึกษา องคมนตรีประกอบดวยผูมทรงคุณวุฒิตาง ๆ โดยมีประธานองคมนตรีคนหนึ่ง
กับองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน ๑๘ คน การเลือก การแตงตั้ง และการใหองคมนตรีพนจากตําแหนงใหเปนไป
ตามพระราชอัธยาศัย เพียงแตประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งหรือพนจาก
ตําแหนงขององคมนตรีอื่น ๆ ประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการทั้งสิ้น
๑.๒.๗ ทรงแต ง ตั้ ง ผู สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค ผู สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค
หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่แทน พระมหากษัตริย เมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักรหรือ
ทรงบริหารพระราชภาระไมได เชน ประชวร ทรงผนวช ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ หรือเมื่อราชบัลลังก

๑๘

วางลง ปกติแลวเมื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูใดดวยความเห็นชอบของรัฐสภา ผูนั้นก็เปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค แตถามิไดทรงแตงตั้งไว ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งที่สมควรตอรัฐสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบและในบางกรณีเชน เมื่อราชบัลลังกวางลง หรือระหวางที่ยังไมมีผูสําเร็จราชการแทน
พระองค ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอนได ในรัชกาลปจ จุบัน มี
การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคหลายคราว เชน เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาในตางประเทศชวงตน
รัชกาล เมื่อทรงผนวช หรือเมื่อเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในตางประเทศ
๑.๒.๘ ทรงแก ไ ขกฎมณเฑี ย รบาลว าด ว ยการสืบ ราชสัน ตติว งศ กฎมณเฑีย รบาล
หมายถึง กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นใชบังคับในกิจการสวนพระองค เชน พระราชพิธีตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับสมาชิกแหงพระราชวงศ หรือกิจการที่เกี่ยวกับราชสํานักหรือภายในเขตพระราชฐาน โดย
ไมเ กี่ย วกับราษฎรอื่น ๆ การสืบ ราชสมบัติ หมายถึง การขึ้นเปน พระมหากษัตริย ซึ่งนับ ตอเนื่องจาก
พระมหากษั ตริ ย พระองค กอนมิ ใ หขาดตอนกั น อัน เปน ธรรมเนีย มนานาประเทศ การแก ไขเพิ่ม เติ ม
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย โดยเฉพาะ เมื่อมี
พระราชดําริประการใดใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรี
แจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ
๑.๒.๙ ทรงทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญา ทรงไว ซึ่ ง พระราชอํ า นาจในการทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ นอกจากนี้
หนังสือสัญญาไดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๑.๒.๑๐ ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูพิพากษา ขาราชการในพระองค และ
ขาราชการระดับสูง
๑.๒.๑๑ พระราชทานอภัยโทษ พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจที่จะอภัยโทษ
แกผูตองโทษโดยมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ
๑.๓ พระราชสถานะและพระราชอํานาจที่ไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
พระราชอํานาจตามประเพณีของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งไมมี
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ พระมหากษั ต ริ ย อ าจทรงใช พ ระราชอํ า นาจต อ ไปนี้ เพื่ อ ประโยชน ข อง
ประเทศชาติและประชาชน
๑.๓.๑ พระราชอํานาจที่จะทรงไดรับรูเรื่องราวตาง ๆ ในฐานที่ทรงดํารงตําแหนง
ประมุ ขของประเทศ เป น สิ ท ธิ ข องพระมหากษั ตริ ย ที่ จ ะทรงได รั บ การถวายรายงานให ทรงทราบถึ ง
สถานการณหรือเรื่องราวของบานเมืองเสมอ การที่พระองคจําเปนตองทรงทราบถึงเรื่องราวสําคัญก็เพื่อที่จะ
ทรงใหคําแนะนํา ตักเตือน เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลหรือผูทราบรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ
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๑.๓.๒ พระราชอํานาจที่จะพระราชทานคําปรึกษาหารือ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน อาจนําปญหาขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยได
๑.๓.๓ พระราชอํานาจที่จะพระราชทานคําแนะนําตักเตือน พระมหากษัตริยทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะใหคําแนะนํา ตักเตือนในบางเรื่อง บางกรณีแกรัฐสภา รัฐบาลและศาล หรือองคกรอื่น ๆ ที่ทรง
เห็นวาถากระทําไปแลวจะเกิดผลเสียหายแกบานเมือง
๑.๓.๔ พระราชอํานาจที่จะพระราชทานการสนับสนุน พระมหากษัตริย ทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะพระราชทาน หรือใหการสนับสนุนการกระทํา หรือกิจการใด ๆ ของรัฐหรือเอกชนได เชน
โครงการหมูบานสหกรณ โครงการฝนหลวง โครงการอีสานเขียว โครงการสรางเขื่อน การที่พระองคทรง
มีพระราชดําริและใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ยอมเปนขวัญและกําลังใจสําหรับผูที่ดําเนินการนั้น ๆ
๑.๔ พระราชสถานะทางสังคม
สังคมไทยยกยองเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนสถาบันคูบานคูเมือง เปนสัญลักษณของชาติ
ทรงไดรับการเชิดชูจากสังคมไทย ดังนี้
๑.๔.๑ ทรงเป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจของประชาชน พระมหากษั ต ริ ย ท รงทํ า ให เ กิ ด
ความสํ า นึ ก ในความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทํ า ให ทุ ก สถาบั น มี จุ ด รวมจากแหล ง เดี ย วกั น แม จ ะมี
ความแตกตางกันในดานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ก็มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในหมูชนเหลานั้น
ทรงรักใครหวงใยประชาชน ทรงมีเมตตาตอประชาชนทุกหมูเหลา พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินไป
ทุกแหงไมวาจะเปนถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงใด เพื่อทรงทราบถึงทุกขสุขของประชาชน ประชาชน
ก็มีความผูกกันกับพระมหากษัตริยอยางลึกซึ้ง แนนแฟน มั่นคง จนยากที่จะทําใหสั่นคลอนหรือแตกแยกได
๑.๔.๒ ทรงเปนสัญลักษณแหงความตอเนื่องของชาติ พระมหากษัตรียทรงเปน
ประมุขของชาติไทยสืบตอกันมาโดยไมขาดสายตั้งแต อาณาจักรไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวารัฐบาลจะ
เปลี่ยนไปกี่ยุคสมัยก็ตาม ทําใหระบบการเมืองและชาติไทยมีความสมานฉันทและตอเนื่องตลอดเวลา
๑.๔.๓ ทรงเปนพลังในการสรางขวัญและกําลังใจของประชาชน พระมหากษัตริย
ทรงเปนที่มาของแหลงเกียรติยศทั้งปวง กอใหเกิดความภาคภูมิ ปติยินดี และเกิดกําลังใจในหมูประชาชน
ทั่วไปที่จะรักษาคุณงามความดีและพยายามกระทําความดี เพื่อใหพระมหากษัตริยสบายพระทัย
๑.๔.๔ ทรงมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชน พระมหากษัตริย
ทรงขึ้นครองราชยดวยความเห็นชอบยอมรับของประชาชน และทรงใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
ในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและบานเมืองเปนสําคัญ ซึ่งอาจตางจากประมุขของประเทศอื่น
ที่ขึ้นดํารงตําแหนงโดยการเลือกตั้ง จึงตองยึดนโยบายของกลุมหรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเปนหลัก
๑.๔.๕ ทรงแกไขวิกฤตการณ สถาบันพระมหากษัตริยเปนกลไกสําคัญในการยับยั้ง
และแก ไขวิกฤตการณที่รา ยแรงภายในประเทศได ในบางครั้งประเทศไทยเกิดการขัดแยงกันเองตาม
ระบอบประชาธิ ป ไตย พระมหากษัตริย ก็ส ามารถยุติไดดว ยพระบารมีของพระองค เชน เหตุการณ

๒๐

เรียกรองประชาธิปไตยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ และเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองเมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๕ เปนตน
๑.๔.๖ ทรงสงเสริมความมั่นคงของประเทศ พระมหากษัตริยเปนที่ยอมรับของ
ทุ ก ฝ า ย ทั้ ง ประชาชน รั ฐ บาล หน ว ยราชการ กองทั พ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ป ญ ญาชน หรื อ กลุ ม ต า ง ๆ
แมกระทั่งชนกลุมนอยในประเทศ เชน ชาวไทยภูเขา ชาวไทยมุสลิม เปนตน ทําใหทุกฝายมีความมุงมั่น
และมีความพรักพรอมที่จะรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติไว
๑.๔.๗ ทรงมีสวนเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ พระมหากษัตริยไทย
ในอดีตไดทรงดําเนินวิเทโศบายไดอยางดีจนสามารถรักษาเอกราชไวได โดยเฉพาะสมัยการลาเมืองขึ้นของ
ชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดเสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง
เพื่ อเจริ ญสั มพัน ธไมตรีกับ ประเทศมหาอํานาจในยุโ รป สําหรับพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รัช กาล
ปจจุ บัน ก็ทรงดําเนิน การใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางประเทศตาง ๆ กับประเทศไทย โดยเสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมเยือนประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา ๓๑ ประเทศ ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับ
ตางประเทศดําเนินไปไดอยางสะดวกและราบรื่น
๑.๔.๘ ทรงเปนผูนําในการพัฒนาและปฏิรูปดานตาง ๆ การพัฒนาและการปฏิรูป
ที่สําคัญ ๆ ของชาติสวนใหญ พระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองคทรงปูพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย โดยจัดตั้งกระทรวงตาง ๆ ทรงสงเสริมการศึกษาและเลิกทาส
กระทั่งถึงรัชกาลปจจุบันไดทรงเกื้อหนุนวิทยาการสาขาตาง ๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ทรงริ เ ริ่มกิ จการอั น เป นการแก ปญหาหลัก ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทฤษฎี ใหม ผานโครงการพระราชดําริ ซึ่งมุงเนน การแกปญ หาใหแกป ระชากร
ส ว นใหญ ของประเทศ ได แก ชาวนา ชาวไร และประชาชนผู ดอยโอกาส เชน โครงการพั ฒ นาที่ดิ น
โครงการสหกรณ โครงการพัฒนาชาวเขา และการเกษตรทฤษฎีใหมเปนตน
๑.๔.๙ ทรงมีสวนเกื้อหนุนระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริยมีสวน
สําคัญในการสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหมีความเขมแข็งและมั่นคง เพราะการที่
ประชาชนเกิดความจงรักภักดีและเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย ทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวย เนื่องจากเห็นวาเปนระบอบการปกครองที่
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนที่เคารพสักการะของประชนนั่นเอง
๑.๕ ประโยชนของการมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ
มีความเห็นวารูปแบบประมุขแบบประธานาธิบดีนาจะดีกวาพระมหากษัตริย โดยอางวา
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยฉันทานุมัติจากประชาชนนี้เองจะทําใหประธานาธิบดี
กับ ประชาชนไมห า งเหิน และเขา ใจความตองการที่แทจ ริงของประชาชน หากประมุขของรัฐ เป นผู ไม
เหมาะสมก็มีทางแกไขโดยวิธีทางกฎหมายไดแก การถอดถอน หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยถัดไป
ก็จะไมเลือกบุคคลนั้นเขามาเปนประธานาธิบดีอีก แตถาเปนพระมหากษัตริยก็จะไมมีทางแกที่ชอบดวย

๒๑

กฎหมาย นอกจากจะใช กําลั งเขาหักหาญ ในทางวิช าการและทางตําราใหเหตุผ ลการสนับ สนุน การมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐนาจะดีกวาประธานาธิบดีไววา
๑.๕.๑ การมี พระมหากษั ตริยเ ปน ประมุขย อมกอ ใหเกิ ดความจงรั กภักดี ขึ้น ใน
บรรดาประชาชน ทําใหประชาชนสมัครสมานสามัคคีกัน เพราะรูสึกวาอยูใตพระมหากษัตริยองคเดียวกัน
และทําใหความขัดแยงกันและกันระหวางราษฎรนอยลง เพราะแมราษฎรซึ่งเปนสมาชิกและผูฝกใฝของ
พรรคการเมืองที่เปนฝายรัฐบาลก็ยังรูสึกกวารัฐบาลเปน “รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
ซึ่งตนมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามในทางที่ถูกที่ควร และผูเปนฝายคานก็ยอมไดชื่อวาเปน “ฝายคานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”(His Majesty’s opposition) เหมือนกัน ฉะนั้นในทางจิตวิทยา การมี
พระมหากษั ต ริ ย เ ป น ประมุ ข ย อ มจะดี ก ว า ไม มี พ ระมหากษั ต ริ ย เ ป น ประมุ ข สมาชิ ก และผู ฝ ก ใฝ ใ น
พรรคการเมืองที่เปนฝายคานรัฐบาลก็ยังรูสึกวาเปนผูที่จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ในบรรดางานตาง ๆ
ซึ่งพระมหากษัตริยเปนประธาน ฝายรัฐบาลและฝายคานอาจมาประชุมสมโมสรกันไดโดยไมตะขิดตะขวงใจ
ขาราชการฝายพลเรือน ฝายทหารซึ่งเปนขาราชการประจํา ก็วางตนเปนกลางไดมากขึ้นเพราะรูสึกเปน
ผูรับใชพระมหากษัตริย อันทรงเปนประมุขถาวรของชาติ
๑.๕.๒ พระมหากษัตริยทรงเปนกลางในทางการเมือง อันตางกับประมุขของรัฐ
แบบอื่น ๆ ซึ่งตองเกลือกกลั้วอยูกับการเมือง เพราะตองคอยพะวักพะวงเรื่องคะแนนเสียงที่ตนจะไดรับ
ในการเลือกตั้ง ในขณะที่พระมหากษัตริยสืบราชสันติวงศตามกฎหมายโดยไมตองเลือกตั้ง และเปนประมุข
ถาวร จึงไมตองเอาใจบุคคลหนึ่งหรือคณะหนึ่งคณะใด เพราะหวังในการเลือกตั้งคราวหนา ทําใหทรงวาง
พระองคเปนกลางทางการเมืองไดดี ทรงไมสนับสนุนพรรคการเมืองใด และเปนที่ยอมรับของนักการเมือง
ทุกฝาย อันเปนผลใหทรงเปนผูประสานความขัดแยงระหวางนักการเมืองได
๑.๕.๓ พระมหากษัตริยยอมทรงเปน ประมุขตลอดพระชนมชีพ ซึ่งเปนประมุข
ถาวร จึงทรงมีความจัดเจนในราชการแผนดินมากกวาบุคคลธรรมดาที่เปนประธานาธิบดีซึ่งถูกเลือกเขามา
ดํารงตําแหนงชั่วระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่มีการผลัดเปลี่ยนกันหลายชุด พระมหากษัตริย
จึงทรงอยูในฐานะที่พระราชทานคําแนะนําใหแกคณะรัฐมนตรีไดดีโดยอาศัยความจัดเจนที่เคยประสบมา
ในรัชสมัยของพระองค
๑.๕.๔ พระมหากษัตริยทรงเปนที่มาแหงเกียรติศักดิ์ (Fountain of honours)
กลาวคือ ดวยการที่ทรงมีพระราชตระกุลสูง และทรงสืบราชสันติวงศโดยไมทรงเกลือกกลั้วกับการเมือง
ทํ า ให ท รงเป น ที่ ม าของเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ทั้ ง ในสั ง คมแห ง นั้ น เอง และสั ง คมนานาชาติ ทั้ ง พสกนิ ก รและ
นักการเมื อง ตลอดจนรั ฐต างประเทศยอมไวว างใจและศรัทธาในพระองค พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ถึงแมวาเปนที่ทราบ
ทั่ว ๆ ไปวา การมีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เนื่ องมาจากคํ าแนะนํา ของคณะรัฐ มนตรีก็ดี แตก็ทําใหผูไดรับ รูสึกเปน เกียรติย ศ เพราะไดรับจากผูมี
เกียรติยศสูงสุดของรัฐ

๒๒

๑.๕.๕ การมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนเครื่องกีดกั้นความมักใหญใฝสูงของ
นักการเมือง ซึ่งอาจมีความกระหายอยากประมุขของรัฐโดยวิธีผิดรัฐธรรมนูญ
๑.๕.๖ พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติ ศูนยรวมน้ําใจของ
คนทั้งชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ ในขณะที่นักการเมืองอื่น ๆ ไมอาจกระทําได เพราะถามี
การเมืองเขามาเกี่ยวของอยางนอยที่สุดก็ตองมีความคิดขัดแยงกันในทางการเมืองได
๑.๕.๗ การมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอาจทําใหมีการรวมมือกันในทางการเมือง
ในเวลาที่ประเทศชาติอยูในภาวะคับขัน ความเปนกลางของพระมหากษัตริยอาจทําใหหัวหนาพรรคการเมือง
หั น มาร ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของพระมหากษั ต ริ ย ใ นการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลผสม (Coalition
Government) หรือรัฐบาลแหงชาตินั้นเอง
๑.๕.๘ ในการประสานการขัดกันระหวางพรรคการเมืองฝายรัฐบาลและฝายคาน
พระมหากษั ต ริ ย ย อ มปฏิ บั ติ ห น า ที่ไ ด ดี ก ว าบุ ค คลธรรมดาที่ เ ป น ประธานาธิ บ ดี พระมหากษั ต ริ ย นั้ น
พรรคการเมืองฝายรัฐบาลและฝายคานยอมเคารพนับถือ ความเกรงพระราชฤทัยอาจทําใหทั้งสองฝาย
ผ อ นหนั ก ผ อ นเบาเข า หากั น ในต า งประเทศผลสํ า เร็ จ ในทางการเมื อ งที่ เ กิ ด จากการไกล เ กลี่ ย ของ
ประธานาธิบ ดีสูพระมหากษัตริยไมได เพราะคงจะมีผูระแวงสงสัยวาจะดําเนินการเพื่อประโยชนของ
พรรคการเมืองซึ่งสนับสนุนใหประธานาธิบดีไดรับเลือกตั้งขึ้นมา และกอนหนาที่จะเปนประธานาธิบดี ๆ
ยอมจะมีความคิดเห็นหรือนิยมลัทธิในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่งมากอน
ซึ่งอาจอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดยไมไดสํานึก และนอกจากนี้ประธานาธิบดีไดรับ
การเลื อ กตั้ ง มาชั่ ว กํ า หนดเวลา ถ า ประสงค จ ะได รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น ครั้ ง ที่ ส องหรื อ ครั้ ง ที่ ส าม
ประธานาธิบดียอมจะตองเอาใจผูที่ตนเชื่อวาคงจะสนับสนุนใหตนไดรับเลือกตั้ง ซึ่งจะทําใหไมสามารถ
จะวางตนเปนกลางได ผิดกับพระมหากษัตริยซึ่งดํารงตําแหนงตลอดพระชนมชีพ ผูใดจะถอดถอนมิได
ทั้งมีการสืบสันติวงศอีก จึงอยูในฐานะที่จะวางพระองคเปนกลางไดดีและสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โดยสุจริต สําหรับประเทศไทยกรณีที่พระมหากษัตริยทรงไกลเกลี่ยของพิพาททางการเมืองทีอาจทําให
ข อ พิ พ าททางการเมื อ งเกิ ด ป ญ หารุ ก ลามร า ยแรงจะกลายเป น สงครามกลาง ได ยุ ติ ล งด ว ยดี โดย
นักการเมือง ขาราชการทหารพลเรือนและราษฎรเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ดังเชน กรณี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เปนตน
๑.๕.๙ การที่ไมมีพระมหากษัตริยก็จะตองมีประธานาธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งซึ่งเปนประมุขของรัฐ ทั้งนี้เพราะรัฐทุกรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตองมีประมุขสําหรับทําหนาที่เปนผูแทนของรัฐ เชน รับทูตานุทูต ตรากฎหมาย ฯลฯ เพราะ
คณะรัฐมนตรียอมเขา ๆ ออก ๆ ตามวิถีทางการเมือง จึงจําตองมีประมุขแหงรัฐเปนการชั่วคราว อยางนอย
ก็ชั่วระยะ ๔-๕ ป สําหรับดําเนินกิจการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับรัฐ เชน การแตงตั้งคณะรัฐมนตรี ฯลฯ
แตรัฐซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมาเปนเวลานาน จบนับวาเปนประวัติการณยอมไดรับผลดีของการที่ไดมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขตอไป แตการมีพระมหากษัตริยอาจมีผลเสียถาไดพระมหากษัตริยที่มีปญญาไม
ดี เพราะรัชทายาทที่รับตําแหนงสืบทอดโดยการสืบสันติวงศไมมีคุณสมบัติที่ดีพอ เมื่อทรงครองราชยเปน
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พระมหากษัตริยแลว ก็อาจจะเขาเกลือกกลั้วกับการเมืองหรือลุแกพระราชอํานาจใชเกินอํานาจเกินสมควรได
แตกรณีนี้รัฐธรรมนูญไดกําหนดทางแกไขแลว คือ ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลง เมื่อรัชทายาทมีลักษณะ
ดั ง กล า ว รั ฐ สภาอาจไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบแก ผู สื บ ราชสั น ติ ว งศ เ ป น พระองค ๆ ไปก็ ไ ด หรื อ แม จ ะ
สืบราชสมบัติไปแลว พลังทางสังคมก็จะกดดันใหพระมหากษัตริยสละราชบัลลังกได Walter Lippman
นักวิจัย ชาวอเมริกันกลาววา “ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ดีกวา
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประธานาธิบดีเปนประมุข เพราะเทาที่ผานในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ เมื่อประเทศอยูในภาวะคับขัน พระมหากษัตริยทรงแกไขวิกฤตการณไดดีกวาประธานาธิบดี
เชน อังกฤษ เดนมารค และนอรเวย เปนตน เนื่องจากทรงมีพระบารมีและพระปรีชาสามารถสูง ประกอบ
กับทรงไดรับความจงรักภักดีจากพสกนิกรโดยทั่วถวน ทั้งพระองคก็ทรงปราศจากอคติทางการเมืองดวย
ประการทั้งปวง เพราะทรงอยูเหนือการเมือง สวนบางประเทศที่มีการปกครองแบบสาธารรัฐ เชน ฝรั่งเศส
เยอรมัน และอิตาลี นั้น ประธานาธิบดีเกลือกกลั้วอยูกับการเมืองยอมตกเปนเปาของการวิพากษวิจารณ
ได แมจะอิทธิพลในทางการเมืองอยางไรก็ไมเทากับพระบารมีที่มีพระมหากษัตริยมีตอประชาชน”
๒. แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติของการรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดําเนินการไดโดยการสรางศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขใหกับประชาชน โดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
๒.๑ ความเปนมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒.๒ พระราชสถานะและพระราชอํานาจที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
๒.๓ พระราชสถานะและพระราชอํานาจที่ไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
๒.๔ พระราชสถานะทางสังคม
๒.๕ ประโยชนของการมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : กรณีมีเหตุการณการปลุกระดมประชาชนใหมีความเชื่อในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบอื่นที่ไมใชพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน ระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดี
เปนประมุข หรือระบอบการปกครองอื่น ๆ เราจะตองศึกษาเพื่อทําความเขาใจอยางแทจริงของระบอบ
ประชาธิปไตยที่ไมใชพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือระบอบการปกครองอื่น ๆ ใหประชาชนทราบขอดี
ขอเสียก็จะพบวา ระบอบประชาธิปไตยที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนระบอบการปกครองที่
ไมมีความเหมาะสมกับประเทศไทย เพราะสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันสรางชาติและดํารงรักษา
ความเปนเอกราชไดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริยที่มีพระมหากษัตริยที่เปนศูนย
รวมจิ ต ใจของปวงชนชาวไทยด ว ยล น เกล า ทรงงานหนั ก เพื่ อ ปวงชนชาวไทย ด ว ยการปฏิ บั ติ ต าม
ทศพิธราชธรรมอยางสมบูรณ และสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ
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การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๑. สาระสําคัญ
มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
เปนการปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติในขอการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
เปนเรื่องที่มีความสํ าคัญ อยา งยิ่ ง จึงกําหนดเปนวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติในขอธํารงไวซึ่ง เอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงราชอาณาจักร และเพื่อเปนหลักประกันใหมีการปฏิบัติและการพิทักษรักษาไว
จึงไดตราไวเปนกฎหมายในระดับตาง ๆ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา ๘ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาที่
พิทักษรักษาเอกราชและความมั่น คงแหงราชอาณาจักร สวนกองทัพอากาศกําหนดใหเป นหนา ที่ตาม
กฎหมายในขอการปกปองประเทศ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดง
๒. แนวทางปฏิบัติ
การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ เปนการดําเนินการ
เพื่อพิทักษรักษาไวซึ่งความเปนอิสระในการปกครองตนเองของชาติหรือรัฐ อํานาจที่จะไมถูกกดขี่ควบคุม
ทางการเมื อ งจากรั ฐ บาลภายนอก และความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของชาติ ซึ่ ง กองทั พ อากาศมี
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
โดยปฏิบัติตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒
๒.๑ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ เสริ ม สร า งสมรรถนะและความพร อ มในการป อ งกั น ประเทศ
ซึ่งประกอบดวย ๑๖ กลยุทธ ไดแก เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความมั่นคง
เสริ มสร างความพร อมเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถด า นการยุ ท ธ พั ฒ นา
ขีดความสามารถดานการสงกําลังบํารุง ปฏิบัติการกิจการพลเรือน พัฒนาสมรรถนะกําลังพล บริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรู วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กํ า ลั ง ทางอากาศ พั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถ
การบั ญ ชาการและควบคุ ม เสริ มสรางขีดความสามารถระบบตรวจจับ เสริมสรางขีดความสามารถ
ผูปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติ เสริมสรางขีดความสามารถเครือขาย เสริมสรางขีดความสามารถสนับสนุนและ
บริการ และเสริมสรางขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและองคการ
๒.๒ ยุทธศาสตรที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ ประกอบดวย ๑ กลยุทธคือ ปฏิบัติตาม
นโยบาย/สถานการณ
๒.๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาผลประโยชนแหงชาติ ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ไดแก ปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชนแหงชาติ และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน
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๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : กรณีปญหาการกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดภาคใต ซึ่งผูกอความไมสงบ
มี วั ต ถุ ป ระสงค ป ระการหนึ่ ง คื อ การแบ ง แยกดิ น แดน เราจะต อ งสร า งความเข า ใจแก ป ระชาชนโดย
การเผยแพรประชาสัมพันธหนาที่ของทหารในการทําหนาที่พิทักษรักษาบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ ใคร

จะมาแบงแยกดินแดนไมได เพราะเราเปนประเทศที่มีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
รวมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตองในประวัติศาสตรเรื่องรัฐปตตานี

สถานการณ ๒ : กรณีประเทศกัมพูชาใชอาวุธยิงเขามาในเขตแดนของประเทศไทยในกรณี
ของการพิพาทกันในเรื่องเขาพระวิหาร เราจะตองอธิบายกับประชาชนเพื่อสรางความเขาใจกับประชาชน
ถึงการที่เราตองตอบโตดวยอาวุธของฝายทหารซึ่งเปนหนาที่ของทหารที่ตองพิทักษรักษาอํานาจอธิปไตย
ของประเทศ เพราะเรามีอํานาจในการปฏิบัติตอบโตการถูกกดขี่ควบคุมทางการเมืองจากรัฐบาลภายนอกตาม
อํานาจอธิปไตยของเรา

การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และไมมีผลประโยชนทับซอน
มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมมี
ผลประโยชน ทับ ซ อนและคอร รั ป ชั่ น หมายถึงยึ ดถือประโยชนของประเทศชาติห รื อสว นรวมมากว า
ประโยชนส ว นตนและพวกพ อง การปฏิบัติงานหรือตัดสิน ใจใด ๆ จะใหความสําคัญ กับ ประเทศชาติ
เปนลําดับแรก จะตองไมเรียกหรือรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดที่เปนการจูงใจใหกระทําหรือละเวน
การกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันไมถูกตองหรือขัดตอจริยธรรม รวมทั้งตองไมแสวงหาผลประโยชนโดย
อาศัยตําแหนง อํานาจหนาที่ ไมวาโดยวิธีใด หรือเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
และต อ งไม ก ระทํ า การใดอั น เป น การเบีย ดบั งเวลาราชการหรื อผลประโยชน อื่น ใดของสว นรวมและ
ประเทศชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ผลประโยชนของชาติ (national interests)
ผลประโยชนของชาติเปนผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (public interest)
หมายถึงผลประโยชนของชาติโดยรวมไมใชผลรวมของผลประโยชนสวนตน (private interest) การพิทักษ
และรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน เปนการประพฤติปฏิบัติเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ ซึ่งเปนหนาที่ของประชาชนทุกคน
๖ ประการ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากการคุ ก คามทุ ก รู ป แบบ ความปลอดภั ย ความเป น ธรรม และความอยู ดี มี สุ ข
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ของประชาชน การมี เ กี ย รติ แ ละศั กดิ์ ศ รี ข องความเป น มนุ ษ ย และการดํ า รงอยู อย า งมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ
๑.๒ ผลประโยชนสวนตน (private interest)
ผลประโยชนสวนตนหมายถึงสิ่งใด ๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุมบุคคลไมวาในทางบวกหรือ
ทางลบ ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานของขาราชการ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย
เชน เพื่อน ญาติ คูแขง มี ๒ ประเภท คือ ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน และผลประโยชนสวนตนที่
ไมเกี่ยวกับเงิน
๑.๒.๑ ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น
แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงใน
บริษัทที่ รับ งานจากหน วยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปของตัว เงิ น เชน
สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ
๑.๒.๒ ผลประโยชน ส ว นตนที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ เงิ น เป น ผลประโยชน ที่ เ กิ ด จาก
ความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา
สมาคม ลัทธิ แนวคิด ความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัว มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง
๑.๓ ผลประโยชนทับซอน (conflict of interests)
ผลประโยชนทับซอน เปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเปน
การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (good
governance) ความหมายโดยทั่ ว ไปของผลประโยชน ทับ ซอ น หมายถึง สถานการณ ที่ข าราชการ
มีผลประโยชนสวนตนอยู และใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลประโยชน
สวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผลประโยชนทับซอน คือผลประโยชน
สวนตัวขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง หากเลือกผลประโยชนสวนตัว
จะตองเสียผลประโยชนสวนรวม ในขณะเดียวกันถาเลือกผลประโยชนสวนรวมก็ตองเสียผลประโยชน
สวนตัว คนชั่วจะเลือกผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม คนดีก็จะเลือกผลประโยชน
สวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตัว
๑.๓.๑ ประเภทของผลประโยชน ทั บ ซอ น การทํ าความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประเภท
ของผลประโยชนทับซอนทําใหเราสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะผลประโยชนทับซอนได
๑.๓.๑.๑ การใช ตํ า แหน ง ไปดํ า เนิ น การเพื่ อ ประโยชน ท างธุ ร กิ จ ตนเอง
โดยตรง เปนการทําธุรกิจกับตนเอง หรือเปนคูสัญญากับหนวยงานตนเอง เชน มีสวนไดสวนเสียในสัญญา
ที่ทํากับหนวยงานตนสังกัด ขาราชการระดับสูงใชอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจทําสัญญาวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาที่ขาราชการผูนี้เปนเจาของอยู การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย

๒๗

๑.๓.๑.๒ การใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย เชน ใชตําแหนง
ขาราชการของตนในการชวยเหลือครอบครัวและพวกพองเขารับราชการ ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่
ในการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทของญาติสนิท
๑.๓.๑.๓ การรับผลประโยชนโดยตรงหรือการรับผลประโยชนตาง ๆ เชน
เงินใตโตะติดสินบนเจาพนักงาน การรับของขวัญ เงิน/สิ่งของสนับสนุน/บริจาคจากลูกคาของหนวยงาน
การสมยอมการประมูล การฉอราษฎรบังหลวง
๑.๓.๑.๔ การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน เชน
ผูเชี่ยวชาญของหนวยไดเรียกรองผลประโยชนเพื่อตอรองตําแหนงหนาที่การงาน การโยกยายตําแหนง
ที่เอื้อประโยชนตอผูประกอบการ
๑.๓.๑.๕ การนําทรัพยสินของหนวยไปใชสวนตัว เปนการใชสมบัติของ
หนวยงานเพื่อประโยชนสวนตัว เชน การใชรถยนตของทางราชการไปใชในกิจสวนตัวโดยไมถูกตองตาม
ระเบียบ
๑.๓.๑.๖ การนํ า ข อ มู ล อั น เป น ความลั บ ของหน ว ยงานไปใช ป ระโยชน
ส ว นตั ว หรื อ การรั บ รู ข อ มู ล ภายใน เช น การที่ เ จ า หน า ที่ นํ า ข อ มู ล ลั บ ไปขายให กั บ ผู ป ระกอบการ
ขาราชการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางนําขอมูลลับไปใหพวกพอง การไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาธารณะ
ใหทั่วถึงกับผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการสอบคัดเลือกนําขอสอบไปขาย
๑.๓.๑.๗ การทํ างานอีก แห งหนึ่ง ที่ขั ดแยง กับ แห งเดิม เปน การทํ างาน
พิเศษ เชน ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขันหรือรับงานจากตนสังกัด ขาราชการรับจางทํางานใหแกลูกคา
ภายนอกหลายรายจนไมมีเวลาทํางานในหนาที่
๑.๓.๑.๘ ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปนการทํางาน
หลังออกจากตําแหนงหนาที่ในหนวยงาน หรือหลังเกษียณไปแลว เชน ลาออกจากกองทัพอากาศไปทํางานใน
หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล
๑.๓.๑.๙ การปดบังความผิดเปนการปกปดการทําผิดของขาราชการเพื่อ
มิใหความผิดปรากฏตอสายตาของคนภายนอก
๑.๔ ของขวัญและประโยชนอื่นใด
ของขวั ญ และประโยชน อื่ น ใด อธิ บ ายได ๔ ความหมายตามประเภทของขวั ญ และ
ประโยชนอื่นใด
๑.๔.๑ ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึงสิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสิน
สิ่งของ บริการ หรืออื่น ๆ ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและ/หรือไดรับที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน รายได และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
๑.๔.๒ ของขวัญและประโยชนอื่นใดหมายถึงสิ่งใด ๆ ที่สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน
หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได

๒๘

๑.๔.๓ ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายถึงสินคาบริโภค
ความบันเทิง การตอนรับ ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ
เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
๑.๔.๔ ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and
benefits) หมายถึงสิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิ การใหบริการ
สวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญา
วาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่น ๆ
๑.๕ คอรรัปชั่น (Corruption)
๑.๕.๑ นิยามของคอรรัปชั่น
คอร รั ป ชั่ น ในราชการหมายถึ ง การทุจ ริต ในหนา ที ่ร าชการ การรีด นาทาเร น
ประชาชน การกินสินบน ตลอดจนความอยุติธรรมอื่น ๆ ที่ขาราชการหรือบุคคลอื่นใดใชเปนเครื่องมือ
ในการลิ ด รอนความเป น ธรรมและความถู กต อ งตามกฎหมายของสั งคม พระราชบั ญ ญั ติป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ กําหนดความหมายของ
คอรรัปชั่นวาเปนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของขาราชการ โดยการทุจริตหมายถึงการที่เจาหนาที่ของ
รัฐปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่เพื่อ
แสวงหาประโยชน ที่มิควรได โ ดยชอบสําหรั บ ตนเองหรือ ผูอื่น ส ว นการประพฤติมิ ช อบในวงราชการ
หมายถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจ
ในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติของคณะรัฐมนตรี อยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือ ทรัพ ยสิน ของแผน ดิน
ฉอราษฎรบังหลวงหมายถึงการที่พนักงาน เจาหนาที่เก็บเงินจากราษฎรแลวไมสงหลวง หรือเบียดบัง
เงินหลวง หรือการรีดนาทาเรนประชาชน และการเบียดบังทรัพยของหลวงเปนของตน การฉอ ราษฎร
บังหลวงเปน การเบียดบังเอาโดยอํานาจหนาที่ราชการเปนคอรรัปชั่นแบบหนึ่ง โดยการฉอราษฎรคือ
การเรี ย กเอาเงิ น หรื อ อามิ ส สิ น จ า งอย า งอื่ น จากราษฎรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ อั น เป น
การอํานวยประโยชนแกผูใหสินบน สวนการบังหลวงคือการที่เจาพนักงานกระทําการทุจริตตอหนาที่อัน
ทําใหเกิดความเสียหายแกผลประโยชนของแผนดิน
๑.๕.๒ รูปแบบของคอรรัปชั่นในปจจุบันของประเทศไทยเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบหลาย
ลักษณะ
๑.๕.๒.๑ การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน
และการเรียกเก็บส วนแบ งอยางผิ ดกฎหมาย โดยการสร างการขาดแคลนเทียม เช น ปญหาการขาดแคลน
น้ําตาล
๑.๕.๒.๒ เคลพโตเครซี (Kleptocracy ) เปนรูปแบบการฉอราษฎรบังหลวง
ที่การปกครองเปนไปเพื่อทวีทรัพยสินสวนตัวและอํานาจทางการเมืองของพนักงานในรัฐบาลและของ
ชนชั้นปกครอง โดยแสรงวาปฏิบัติหนาที่อยางสุจริต และมักกระทําโดยยักยอกเงินหลวง เชน
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กระทําโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ก. การฉกฉวยทรั พ ยากรของรั ฐ มาเป น ของครอบครั ว ซึ่ ง อาจ

ข. การทุจริตโดยการยักยอกทรัพยของทางราชการหรือการทุจริต
ในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คารักษาพยาบาล และคาเชาบาน เชน การใชพาหนะของราชการ โดย
เบิกคาพาหนะ หรือการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินวันเวลาที่ปฏิบัติจริง การเบิกคาเชาบานแตไมไดเชาบานจริง
๑.๕.๒.๓ การมีผลประโยชนทับซอนเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมี
ผลไดผลเสียสวนตัว และผลดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือการกระทําหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม
๑.๕.๒.๔ การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย
(ปนราคาหุนตัวเอง)
๑.๕.๒.๕ ปกปดการบริหารงานที่ไมถูกตอง การปดบังขอมูลและใหการเท็จ
เชน การทุจริตกรณีลําไยและกลายาง
๑.๕.๒.๖ การใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ อยางมีอคติ
และลําเอียง (เชน กรณี CTX และการตรวจสอบคุณภาพขาว )
๑.๕.๒.๗ การใชอิทธิพลทางการคาโดยการแสดงบทบาทเปนนายหนาหรือ
มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นจากการค า ต า งตอบแทน การแลกเปลี่ย นสิ น คา เกษตรกั บ ประเทศคู คา เช น
การแลกไกกับเครื่องบินรบของรัสเซีย
๑.๕.๒.๘ การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร
การฉอฉล การใชกองทุนของรัฐไปเพื่อผลประโยชนทางการเมือง เชน การใชธนาคารของรัฐในโครงการ
ประชานิยม
๑.๕.๒.๙ ไมกระทําการตามหนาที่แบบตรงไปตรงมา แตใชลัทธิพรรคพวก
แทน เชน การจัดฮั้วประมูล การจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ต่ํากวามาตรฐานหรือราคาสูงกวาความเปนจริง
๑.๕.๒.๑๐ การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจ
ก. การเสนอโครงการหรือเลือกโครงการที่ไมใหผ ลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจมากนัก แตมีโอกาสที่จะไดเงินใตโตะมากกวา
ข. การจายเงินใหกับเจาหนาที่เพื่อใหมีการยกเวนกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
ค. การจายเงิน ใหกับ เจาหนาที่ เพื่อใหมีโ อกาสในการผูกขาด
การใหบริการสาธารณะบางอยางบางประการ
ง. การซื้อขายตําแหนงหรือการกระทําที่มีผลกระทบตอระบบ
คุณธรรมของราชการ
จ. การทุจริตในการซื้อจัดจาง การทุจริตในเรื่องเหลานี้มีตั้งแต
การเรียกรับเงินสินบน คานายหนา หรือการตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ในการอนุมัติคํารองเพื่อดําเนิน
กิจการตาง ๆ
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ฉ. การทุ จ ริ ต โดยการเรี ย กรั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใน
การแตงตั้งขาราชการ ในการเลื่อนตําแหนงหรือการโยกยายไปในพื้นที่ที่อยากไปโดยการใหคาตอบแทน
๑.๕.๒.๑๑ การยอมรับของขวัญที่ไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญมูลคาสูง และ
สินบนมูลคาสูง
๑.๕.๒.๑๒ ผู บ ริ ห ารประเทศทํ า ตั ว เป น ผู อุ ป ถั ม ภ ร ายใหญ ข องประเทศ
ดวยการใชนโยบายประชานิยม (นักการเมืองใหเงินทองหรือสิ่งของของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชน)
๑.๕.๒.๑๓ ใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางที่ผิด (ขมขู
คุกคามและทํารายใหเกิดความเกรงกลัวในการชุมนุมประทวงนโยบายรัฐบาลและในการเลือกตั้ง)
๑.๕.๒.๑๔ ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียงและการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ
เชน การซื้ อ ขายเสี ย งและการให ผ ลประโยชนใ นรูป แบบตา ง ๆ ในการเลือกตั้ง การทุจ ริตเช น นี้เป น
สวนหนึ่งของการคอรรัปชั่นทางการเมือง เชน การใหเงิน สิ่งของแกหัวคะแนนเสียง
๑.๕.๒.๑๕ การบริจาคเพื่อชวยเหลือการรณรงคที่ผิดกฎหมาย (การบริจาค
ให แก นั กการเมื องและพรรคการเมือ งรัฐ บาลเพื่ อที่จ ะมีอิทธิพ ลตอการกํา หนดนโยบายและการออก
กฎหมายของรัฐบาล
๒. แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติของการพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ดําเนินการไดโดยประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชนสวนรวม
ไมกระทําในสิ่งที่ที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยพรอมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม และปฏิบัติงานใหเปนตัวอยางที่ดี
แกสังคม ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึก เพื่อควบคุมพฤติกรรมไมใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งปรับปรุง วางกลไกและวิธีการทํางานขององคกรใหชัดเจน โปรงใส เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเปดโอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการรวมรับรูและเสนอความเห็นใน
กระบวนการกําหนดนโยบายและแกไขปญหา ตลอดจนปฏิบัติราชการโดยตระหนักถึงสิทธิหนาที่และมีสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม และบริหารจัดการรวมทั้งใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ จ ะไม เ ข า ข า ยเรื่ อ งผลประโยชน ทั บ ซ อ นสามารถสรุ ป เป น แนวทางการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนที่เปนรูปธรรมได ๕ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ การปฏิบัติที่ยึดหลักการของการจัดการผลประโยชนทับซอน
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย
๒.๑.๑ หลักการปกปองผลประโยชนสาธารณะ เปนการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการ
ทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะ ซึ่งเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบ
กฎหมายและนโยบาย ทํางานในขอบเขตหนาที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชน
สวนตน ความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลมาแทรกแซง ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติ
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ลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติ
ตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
๒.๑.๒ หลักการสนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด เปนการปฏิบัติงานที่ใช
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับ
ผิด ดวยวิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
(ขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน)
๒.๑.๓ หลักการสงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
โดยฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบาย และเปนแบบอยางที่ดี สวนเจาหนาที่ตอง
มีความรับผิดชอบในการระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี และจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ย ง
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได
๒.๑.๔ หลักการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอม
เชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็น ผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และสราง
วัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่โดย ๑) ใหขอแนะนําและดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริม
ความเขาใจและสามารถใชกฎเกณฑและการปฏิบัติ ของการทํางาน ๒) สงเสริมใหมีการสื่อสารอยาง
เป ด เผยและมี ก ารเสวนาแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ส บายใจในการเป ด เผยและหารื อ เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน ๓) ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย
เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด และ ๔) ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ตอง
สรางระบบที่ประกอบดวย ๑) มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทาง
จริยธรรม ๒) กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน ๓) กลไกความพรอมรับผิด
ทั้งภายในและภายนอก และ ๔) วิ ธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให เจาหนาที่ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของตนเองที่จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
๒.๒ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
การนําหลักการ ๔ ประการของการจัดการผลประโยชนทับซอนไปสูการปฏิบัติ หนวยงาน
จะตองดําเนินการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
๖ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๒.๑ การระบุผลประโยชนทับซอน เปนการระบุวาในการทํางานของหนวยงาน
มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภท
ใดบาง เปาหมายสําคัญของขั้นตอนนี้คือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น ขั้นตอนนี้ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของเจาหนาที่เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับ
นโยบาย ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจ
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สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคกรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับ
คนอื่น/กลุมอื่น ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต
การใหบริการที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชน
ใหความสนใจเปนพิเศษ การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของประกอบดวย
๒.๒.๒ การพั ฒนานโยบายการจัดการผลประโยชนทั บซอน จากนโยบายจะตอง
พัฒนากลยุทธตอบสนองอยางเหมาะสม องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอน คือ
ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบ
ของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดเจนระหวางความรับผิดชอบขององคกรและ
ความรั บผิ ดชอบของสมาชิ กในองค กร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมี
ผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเปนไปได) เปดเผย
ผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ และติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๒.๒.๓ การเผยแพร น โยบายการจั ด การผลประโยชน ทั บ ซ อ น โดยให ค วามรู
แกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูงเพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ใหความรู
อยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร ซึ่งการใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน
เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวยใหสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชน
ทับซอน สวนผูบริหารตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือสรางความเขาใจ
วาอะไรคือผลประโยชนทับซอน ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุ
ในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่
ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน
โดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรม
ทางการเมือง เปนตน นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหารรวมถึงกลยุทธ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัว
และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๒.๒.๔ การดําเนินการเปนแบบอยางโดยอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนง
ระดับบริหารในการแสดงภาวะผูนําสนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะ
คํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ ผูบริหารตองพิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหา
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ผลประโยชนทับซอนหรือไม ผูบริหารตองชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และ
ประโยชน สาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน
นอกจากนี้ ผูบริหารตองพิจารณาปจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของรวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๒.๒.๕ การสื่อสารความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน เปนการสื่อสาร
ภาพลักษณขององคกรกับผูมีสวนไดเสีย ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญ
เนื่องจากไมวาจะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม
ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกร
ตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาส
การใชอํานาจหน าที่เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิด
ที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอกโดย
อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหาขอรับฟง
ความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไก การแสวงหา
และแกไขผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและ
ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับ ผูมีสวนไดเสียนี้
องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนมีความโปรงใสและตรวจสอบได
๒.๒.๖ การบังคับใชและทบทวนนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน ระบบ
จัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใชระบบ
และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่น ๆ
การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ และผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่
๒.๓ การพิจารณาเกี่ยวกับการให - รับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใด
การตัดสินใจจะรับหรือไมรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนใด ๆ ใหพิจารณาคําตอบของ
๓ คําถาม ไดแก ๑) เราควรรับหรือไม ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม และ ๓) เราสามารถเก็บไวเปน
ของตนเองไดหรือไม
๒.๓.๑ เราควรรับหรือไม ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมี
หลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
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วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสม
อยางยิ่งที่จะรับ
๒.๓.๑.๑ ถาเปนการใหเงิน ตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรม และอาจเขาขายการรับสินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเปน
เหตุผลในการตัดสินใจคือ ตอบคําถามวาทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม และพิจารณาความประทับใจของเราตอของขวัญและ/หรือผลประโยชนที่
จะสงผลตอการทํางานในอนาคต ถาเราทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับ
ความไววางใจเปนพิเศษ เชน การตรวจสอบภายใน การตรวจคุณภาพ การจัดซื้อจัดจาง การออก
ใบอนุญาต หรือการอนุมัติ/อนุญาต ฯลฯ เราจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวา
บุคคลกลุมอื่น
๒.๓.๑.๒ การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สว นรวมหรื อไม หากการรับ กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสว นตนและผลประโยชน
สาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิด
ขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ “ไมวาของขวัญและ/หรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธา
ตอประชาชน” การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนอื่นใด
ของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้
อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ หลักการของการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทํา
และการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ
และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือ
ผลประโยชนอื่นใดมาแสวงหาความชอบหรือผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือ
บุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ภาคประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกตองเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ
๒.๓.๒ เราตองรายงานหรือไม การรายงานการรับของขวัญและ/หรือผลประโยชน
อื่นใดตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๒.๓.๒.๑ ธรรมชาติของผูให พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เชน ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน
การหามรับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวา
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จะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงาน ควร
กําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถ
จัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใดตองมีการลงทะเบียน
รับอยางเปนทางการ
๒.๓.๒.๒ บทบาทหนาที่ของเราในองคกร ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานใน
ขอบขายที่ออนไหวและตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และ/หรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชน
หรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิ งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การให
ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวเราและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้ง
ขอสงสัย แมวาหนวยงานของเรามิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนอื่นใด เราควรดํารงความถูกตองดวยการรายงาน
หรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใดนั้น ๆ
๒.๓.๒.๓ หลักการของการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใด
ควรตองรายงานหรือไม จะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับ
คาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีแนวพิจารณาในทางปฏิบัติดังนี้
ก. ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร
เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญ
นั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร ไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ข. ของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคา
ตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ค. ของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด เมื่อเทียบกับราคาตลาด
มีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว
ง. ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดที่ มี ค า ทางการตลาด
ระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการ
ตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
จ. ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดที่ มี ค า ทางการตลาด
มากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกรเพื่อใชประโยชนสาธารณะและ/หรือตาม
ความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไว
เปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ
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ฉ. ในปงบประมาณใดคุณคารวมของขวัญและ/หรือผลประโยชน
อื่นใดที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคา
มากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดแตละอยางที่ไดรับ
ช. ในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใด
จากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคา
มากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดแตละอยางนั้น
ซ. ของขวั ญ และ/หรื อ ผลประโยชน ใ ดที่ ไ ด รั บ เพื่ อ เป น
การขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิด
ขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่
ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใด
เมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
ฌ. เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (เชน หุน
พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ
๒.๓.๓ เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๒.๓.๓.๑ ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓.๓.๒ หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท
สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
๒.๓.๓.๓ หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสิน
ของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๒.๔ การปลูกฝงแนวคิดที่เปนความเสี่ยงในการให-รับของขวัญและผลประโยชนอื่นใด
การปลูกฝงแนวคิดที่เปนความเสี่ยงในการให-รับของขวัญและผลประโยชนอื่นใดเปนแนวทาง
ปฏิบัติอีกประการหนึ่งที่จะชวยใหขาราชการไมรับของขวัญและ/หรือผลประโยชน อื่นใด ประกอบดวย ๒
แนวคิด
๒.๔.๑ ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและ/หรือ
ผลประโยชนอื่นใดนอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเอง
หรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใดนั้น ๆ มีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยง
การรายงาน การกระทําดังกลาว นับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒.๔.๒ การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญ
และ/หรือผลประโยชน อื่นใดอาจทําใหติดเปน นิสัยอยางรวดเร็ว และกอใหเกิด ความคาดหวังเสมอวา
จะไดรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอื่นใดในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและ/หรือผลประโยชน
อื่นใด โดยอิทธิพลของความชอบหรือผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวา
มาตรฐานที่กําหนด ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และ/หรือผูรับจัดซื้อ อาจรับรูผิดพลาดและ
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เขาใจวาการรับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิด
การปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการและ/หรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชิน
กับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่ และละเวนการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจัดไดวาเปน
การรับสินบน
๒.๕ การเปดเผยการกระทําผิดในภาครัฐ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะเปนการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และ
การยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูเปดเผยผลประโยชนเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะ มีหนวยงาน
จํานวนมากขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่
ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณทางลบ
ทํ า ให สู ญ เสี ย ความก า วหน า ในอาชีพ และแม แ ต สู ญ เสี ย งาน หลั กของการปกป องคุ มครองพยาน
(whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน
การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงาน
การกระทํา ผิดภายในองค กรหรื อภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
การเปดเผยการกระทําผิดในภาครัฐเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหมาตรฐานจริยธรรมการ
พิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอนไดรับการปฏิบัติ แตการเปดเผยการกระทําผิดในภาครัฐเปนเรื่องที่ทําไดยาก
จากการศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาที่ ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมในมาตรฐาน
ทางจริยธรรม แตในทางตรงกันขาม ความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา
บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปน ปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลา
รายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง
แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขาม การตัดสินใจที่จะ
เปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงาย ๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิด
พรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได แนวทางปฏิบัติเพื่อใหมีการเปดเผย
การกระทําผิดมีแนวทางดังนี้
๒.๕.๑ องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐ เปดเผยพฤติกรรม
ที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวา
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ถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไรเมื่อเผชิญ
กับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด
๒.๕.๒ รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐาน
ทางจริยธรรม รวมทั้งนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐาน
และขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทํา
ที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไก
การรายงานและการตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้นตองอธิบาย
ไดดวยวาจะมีการดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยาน
อยางเต็มที่
๒.๕.๓ วิธีที่ดีที่สุดเปนวิธีการที่หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผย
การกระทําผิด จัดชองทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ
ที่จะไดรับผลกระทบ วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน ไดแก เพื่อ
สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
และเพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี ปกติการรายงานหรือเปดเผย
การประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถ
รายงานใหกับกลุมบุคคลตาง ๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (เชน กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
การบริหารที่เปนอคติ หรือลมเหลว การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริหารที่ไมเหมาะสม ทําให
สูญเสียเงินของแผนดิน และการกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย
หรืออันตรายตอสิ่งแวดลอม สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน
ในกรณีการขูคุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อ
มีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง
กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ
ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง
ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนา ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมขององคกร การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนํา
ผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผย
การกระทําผิดใน ๔ กลุม ไดแก ๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช. ๒) การบริหารที่
ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น ๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดย
เจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐหรือผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา และ ๔) การกระทํา
ของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบตอสิ่งแวดลอม
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การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน
การเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงาน หรือ
การเป ด เผยเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการถู ก ลงโทษทางวิ นั ย นโยบายและกระบวนการในการเป ด เผยจะต อ ง
ครอบคลุมเนื้อหาในการเปดเผย การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
เป ดเผยต อใคร เครื่ องมื อทดสอบและการตรวจสอบการเป ด เผย กลไกในการสนั บ สนุ น และปกป อ ง
กระบวนการตรวจสอบ และบทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
๒.๕.๔ การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน มาตรฐาน
ทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการใหบริการที่ไม
เปนธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอ
องคกรอิสระ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
๒.๕.๕ การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ หนวยงานตองรับผิดชอบใน
ทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยางเชื่อมั่นได และขอมูลบุคคลตอง
เก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารให
ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา
๒.๕.๖ ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกตองขององคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรม
เกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญ
ในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง การปกปองสิทธิของ
บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมาก หนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแล
อยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียม ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนา
ความรับผิดชอบในการรายงาน ดัชนีวัดความสําเร็จพิจารณาไดจาก ๑) มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง
หรื อมี เ ครื อข า ยสนั บ สนุ น ๒) มี โ ปรแกรมเฉพาะสําหรับ การสนับ สนุน ภายในองคกรและการปกปอ ง
คุมครอง ๓) ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ๔) การใหคําปรึกษาแนะนํา
หรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ และ ๕) มีเครือขายสนับสนุน
อยางไมเปนทางการผานการพบปะสนทนากับผูเปดเผยคนอื่น ๆ และหัวหนาสายงาน
๒.๕.๗ บทบาทสํ า คั ญ ของการบริ ห าร ผู บ ริ ห ารระดั บ ล า งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ
กระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรค
ในการรายงานของผูเปดเผย ผูบริหารจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
ผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย

๔๐

คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่หลังจากรายงาน
การกระทําผิด และภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถ
คาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตาง ๆ ผูบริหารและเจาหนาที่ตอง
ไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปอง
และรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ได
จะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหล
ออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่น ๆ คือ ๑) ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย ๒) ปรับ
กลยุทธการบริหารความเสี่ย งเพื่อจัดการกับ สิ่งที่จ ะเกิดจากการเปดเผย ๓) พัฒนาโครงสรางผูนําแก
ลูกนองที่ทํางานขณะมีการตรวจสอบ ๔) ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อใหแนใจวา
ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี ๕) ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน ๖) ให
เวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ ๗) ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการ
เปดเผยและเจาหนาที่ โดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด
การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม
เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย และตรงไปตรงมา ๘) ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรก
ในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจาก
การเปดเผย ขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตอง
สรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ๙) ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใด ๆ ของตนเขาไปกาวกายมี
อิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพล
ตอการตรวจสอบ
๒.๕.๘ การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
๒.๕.๘.๑ จั ด โปรแกรมการพั ฒ นาข า ราชการเพื่ อ ให ต ระหนั ก ใน
ความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไมตองเปดเผย
และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิด
๒.๕.๘.๒ จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical
decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตอง
ไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองทุกขรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับ
การเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
๒.๕.๙ เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
๒.๕.๙.๑ หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครอง
ผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผย
และรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต

๔๑

๒.๕.๙.๒ จัดกลไกสนับสนุนเพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาด ให
คําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
๒.๕.๙.๓ โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควร
เหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ และขนาดขององคกร
๒.๕.๙.๔ นโยบาย โครงสราง และกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
๒.๕.๙.๕ มี ห ลั ก สู ต รการฝ ก อบรมเพื่ อ ให แ น ใ จว า การเป ด เผยข อ มู ล
สาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะ

รับของขวัญและผลประโยชนอื่นใด โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและ/หรือ
ผลประโยชนอื่นใด ถือไดวาเปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดวยเหตุผลตาง ๆ ไดแก ๑)

ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการทําลาย
สัมพันธภาพ ๒) คนอื่น ๆ ก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได ๓) ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน
ดังนั้น เปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลหรือผลประโยชนพิเศษบาง ๔) เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม
๕) ของชิ้นนี้เปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวา
ฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม ๖) ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝน
กฎเกณฑใด ๆ
สถานการณ ๒ : ขาราชการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางทราบวา กองทัพอากาศกําลัง
วางแผนที่จะซื้อที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีราคาต่ําจึงไดใหภรรยา/พวกพองซื้อที่ดินแปลงดังกลาวตัดหนาโดยเร็ว
เพื่อหวังจะขายใหกองทัพอากาศในราคาแพง
สถานการณ ๓ : กรณีที่มีส มาชิกสภานิติบัญ ญัติแหงชาติ (สนช.) ตามรัฐ ธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวนมาก ไดเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการแตงตั้งเปน
ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ และผูชวยดําเนินการ มาจากบุคคลที่เปนเครือญาติ อาทิ ภรรยา บุตร หรือญาติ
พี่นองของตนเองเข าดํารงตําแหนงเหล านั้น การกระทําดัง กลาว ถึงแมจะมีคุณ สมบัติทั่ว ไปและไม มี
ลักษณะตองหาม ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหแก สนช. แตเขาขาย
การกระทําอันขัดแยงตอจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใชอํานาจหนาที่ในการแตงตั้ง
อันเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดใหกับบุคคลที่เปนเครือญาติ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือกํากับดูแลมิให
เกิดเหตุการณเชนนี้

๔๒

สถานการณ ๔ : เจาหนาที่ตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงิน

รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาที่มีน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดใหขนสงสินคาได กรณีเชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมผิดวินัยขั้นไลออกจาก
ราชการแลว ยังมีโทษทางอาญาแผนดินดวย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุ
เหตุผลวาการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสิน
สาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาที่ ยอมใหผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการให
ผลประโยชน ในทางมิชอบตอบริษัทที่เปนเจาของกิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจาของสินคา และสั่งลงโทษ
จําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา
สถานการณ ๕ : หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางเขารวมสัมมนาดาน
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิก
เปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของ
รางวัล นั้นไวโ ดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัล ที่ตนชนะจากการเขารว มกิจกรรม
การสัมมนา ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาใน
การเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงาน
ที่จะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยง
ในเรื่องผลประโยชนทับซอน ในที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อใชประโยชน
ตามความเหมาะสม

สถานการณ ๖ : กรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพยรายหนึ่งเปนหุนสวนอีกบริษัทหนึ่งที่ทําธุรกิจ
ดาน IT จะปฏิบัติอยางไรกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพยที่วาระการประชุมเรื่อง
การตัดสินใจจางบริษัทมาวางระบบ IT ซึ่งมีบริษัทที่กรรมการคนนั้นเปนหุนสวนเขารวมการประมูลงาน
ดว ย กรรมการคนนั้ น สามารถเลื อกปฏิบัติไดคือ งดออกเสีย งในวาระนี้ หรือไมเขารว มประชุมในวั น
ดังกลาว เพราะตนมีผลประโยชนทับซอนในเรื่องนี้ นั้นก็คือเลือกผลประโยชนสวนรวม
สถานการณ ๗ : กรณี นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ทีถ่ ูกกลาวหาวา ใหความชวยเหลือบริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) ใหไดรับ
การผอนในการใชพื้นที่ปาไมในพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ เพื่อทําเหมืองแรสังกะสี สาเหตุที่นายโฆสิตถูกกลาวหา
เกิ ด จากก อนเข า รั บ ตํา แหน งรองนายก ฯ และรัฐ มนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโฆสิตเปน
ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทผาแดง ฯ จํานวน ๗,๓๐๑,๐๗๐ หุนหรือ
กวารอยละ ๓ นอกจากนั้นนายโฆสิตยังเปนกรรมการบริษัทผาแดง ฯ ในฐานะตัวแทนธนาคารดวย โดย
นายโฆสิตไดรับผลประโยชนตอบแทนจากบริษัทผาแดง ฯ กวา ๑.๒ ลานบาท ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญวาดวยการปองกั นและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.๒๕๔๒ ในหมวดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชน ส ว นบุ คคลของเจ า หนาที่รัฐ กับ ผลประโยชนสว นรวมคือ ตองการวางระบบปองกันมิให
เจาหนาที่รัฐใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนกับธุรกิจและบริษัทที่เจาหนาที่รัฐผูนั้นมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบ
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ตาง ๆ ดังนั้น จึงหามมิใหเจาหนาที่รัฐเปนผูถือหุน กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ใน
ธุรกิจและบริษัทที่มีสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี รวมทั้ง
สัญญาสัมปทานหรือสัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน การหามในลักษณะดังกลาว นอกจากหามเจาหนาที่รัฐ
และคูสมรสในขณะที่ดํารงตําแหนงแลว ยังหามเมื่อพนตําแหนงไมถึง ๒ ปดวย การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มี
มติใหนายโฆสิตพนขอกลาวหา เพราะการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีอนุมติใหบริษัทผาแดง ฯ ทําเหมือง
แรสังกะสีในพื้นที่ปาลุมน้ํา มีการกลั่นกรองตามขั้นตอนจากผูเชี่ยวชาญหลายครั้งกอนที่นายโฆสิตจะเขา
รับ ตํา แหน งรองนายก ฯ โดยไม ปรากฏหลักฐานวา นายโฆสิตใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบในขณะที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่มีนายโฆสิตเปนประธานพิจารณาเรื่องนี้ ขณะเดียวกันนายโฆสิตได
ลาออกจากธนาคารกรุงเทพ และกรรมการบริษัทผาแดง ฯ แลว การกระทําของนายโฆสิตไมเปนการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติ อยางไรก็ตามประเด็นที่นาพิจารณา หลังจากที่นายโฆสิตพนจากตําแหนงรองนายก ฯ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแลวก็กลับเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารธนาคาร
กรุงเทพทันทีโดยยังไมพนกําหนดเวลา ๒ ป เปนการเขาขายการกระทําตองหามตามกฎหมายหรือไม
ประเด็นนี้ตองเริ่มจากขอเท็จจริงที่วา ในชวงเปนรองนายก ฯ นายโฆสิตไดรับมอบหมายใหเปนประธาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงเปนเจาหนาที่รัฐซึ่ง มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลหนวยงานของ
รัฐที่มีอํานาจอนุมัติ อนุญาตใหบริษัทผาแดง ฯ รับสัมปทานทําเหมืองแรสังกะสี รวมถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดวย ดังนั้นถานายโฆสิตกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการและ/หรือเปนผูถือหุนในบริษัทผาแดง ฯ ยอมมีการกระทําตองหามตามกฎหมาย
อยางชัดแจง ประเด็นจึงอยูที่วา การที่นายโฆสิตกลับเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารธนาคาร
กรุงเทพ ซึ่งเปนผูถือหุนอยูในบริษัทผาแดง ฯ อีกชั้นหนึ่งเปนการกระทําตองหามหรือไม ถาพิจารณาจาก
ตัวบทมาตรา ๑๐๑ ตามตัวอักษรแลว ยอมไมเขาขายการกระทําตองหามตามกฎหมาย แตการที่นายโฆสิต
เป นประธานกรรมการธนาคารกรุ งเทพเป นผู มีอํ านาจทํ าการแทนธนาคารกรุงเทพหรื อไม ถ าใช เข าข าย
การกระทําตองหามหรือไม เปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะถาตอบวา ไมเขาขาย ตอไปจะมี
นักการเมืองใชเปนชองทางหลีกเลี่ยงดวยการตั้งบริษัทซอนขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งเพื่อถือหุนในบริษัทที่มี
สัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนกํากับดูแลในลักษณะดังกลาวขางตน
สถานการณ ๘ : คดีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพรอมอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานคร มูลคา ๖.๖ พันลานบาท เหตุการณเริ่มตั้งแตป ๒๕๔๗ เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช ในสมัย
ดํ า รงตํ า แหน งผู ว า ราชการ กรุ งเทพมหานครไดเซ็น ลงนามซื้อ ขายเรื อและรถดับ เพลิ ง เมื่อ วัน ที่ ๒๗
สิ ง หาคม ๒๕๔๗ โดยการลงนามในสั ญ ญาเกิด ขึ้น ในขณะที่ น ายสมั คร ซึ่ งรั ก ษาการผู วา ราชการ
กรุงเทพมหานครในชวงรอเลือกตั้งหาผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม วันสุดทายของการรักษาการ
กอนที่อีกสองวันตอมา คือในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ จะเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่ง
พรรคประชาธิ ป ต ย ส งนายอภิ รั ก ษ โกษะโยธิ น ลงสมัค ร จึ งเห็ น ว ามี ค วามผิ ด ปกติใ นการเร งลงนาม
สัญญา ตอมานายอภิรักษไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงไดตัดสินใจเปดแอลซี (L/CLetter of Credit) ตามที่ไดลงนามสัญญาไวกับบริษัทสไตเออรเดมเลอรพุคสเปเชียลฟาหซอยก จํากัด
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และหลังจากเปดแอลซีไปแลวพบวา สัญญาดังกลาวเอกชนมีความไดเปรียบในหลายประการ จึงไดแก
แอลซีใหม โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เชน การใหบริษัทจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานดับเพลิงของกรุงเทพมหานครทั้งในและตางประเทศ แตหลายฝาย
ก็มองวาไมไดเปนการแกปญหาสัญญาที่เสียเปรียบ นอกจากนี้ยังมีการรองเรียนเพิ่มเติมวา การจัดซื้อ
รถดับเพลิงและเรือดับเพลิงครั้งนี้มีราคาแพงผิดปกติ มีการเรียกรับสินบนของขาราชการกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการในระดับประเทศ และกระทบกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศคูคา อีกทั้งมูลคาโครงการนั้นมีจํานวนสูงมาก จึงทําใหเปนที่สนใจของประชาชน รวมถึงการถูก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยรองเรียนเรื่องการล็อกสเปกเอื้อเอกชน กรุงเทพมหานครให
เหตุ ผ ลที่ ว า กระทรวงมหาดไทยในฐานะกํ า กั บ ดู แ ลไปทํ า สั ญ ญาในระดั บ ประเทศมาแล ว จึ ง เร ง ให
กรุงเทพมหานครลงนามเปดแอลซีเพื่อสัญญาซื้อขายมีผลสมบูรณ จะไดไมเปนปญหากับความสัมพันธ
ระหวางประเทศคูสัญญา สวนกระทรวงมหาดไทยใหเหตุผลวา ถากรุงเทพมหานครเห็นวาสัญญาผิดก็
ไมควรยอมรับดวยการเปดแอลซี และยกเลิกไป โครงการก็จะไมเดินหนา การสอบสวนขอมูลการทุจริต
ดังกลาว ไดมีหนวยงานตรวจสอบหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของ โดยนายยุทธพงศ จรัสเสถียร ไดยื่น
เรื่องตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ให ป.ป.ช.สืบสวนสอบสวน
ขอมู ล การทุ จ ริ ตในโครงการดั งกล า ว แตก็ตองสะดุดลงเนื่องจากเกิดการรัฐ ประหารขึ้น เมื่อวัน ที่ ๑๙
กัน ยายน ๒๕๔๙ จึงไดมีความพยายามนําเรื่องไปใหคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ (คตส.) นําไปพิจารณาตอ นอกจากนี้ ในสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ไดรับเรื่องดังกลาวเขาเปนคดีพิเศษและมีการตรวจสอบ และไดมีขอสรุปในคดี พบความผิด อาทิ จัดซื้อ
เกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นไมมีการนําเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
และพบวามีการจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิงมูลคา ๖,๖๘๗ ลานบาทเปนราคาที่แพงจนรัฐเกิดความเสียหาย
ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนมีมติใหสงสํานวนคดีชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาทั้ง ๗ คนที่เกี่ยวพันโดยตรงกับ
การจัดซื้อจัดจาง พรอมสงสํานวนให สํานักงาน ป.ป.ช.พิจารณาตอ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเมื่อ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ชี้มูลมีผูถูกกลาวหา ประกอบดวย นายอภิรักษ โกษะโยธิน อดีตผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายโภคิน พลกุล
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นายประชา มาลีนนท อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พลตํารวจตรี อธิรักษ ตันชูเกียรติ อดีตผูอํานวยการ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และบริษัทสไตเออร ฯ คูสัญญาจากออสเตรีย โดยมี
มติวินิจฉัยวามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรื อปรั บตั้ งแต สองพั นบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ) และพระราชบัญญัติวาดว ยความผิดใน
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ กรณีสั่งเปดแอลซีกับธนาคารกรุงไทยเพื่อชําระเงินบริษัทสไตเออร ฯ
ผูผลิตรถดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง แตนายสมัคร สุนทรเวช หนึ่งในผูถูกกลาวหาไดเสียชีวิตลง จึงเหลือ
ผูถูกกลาวหาเพียง ๖ ราย ในความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และ ป.ป.ช.ได
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ฟองตอศาลฎี กาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาใหนายประชา มาลีนนท พลตํารวจตรี อธิลักษณ ตันชูเกียรติ
กระทํ าความผิ ดต อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบด วย มาตรา ๘๓ และความผิ ด ต อ
พระราชบัญญัติการเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติฮั้วประมูล ฯ โดย
นายประชาถูกจําคุก ๑๒ ปโดยไมรอลงอาญา พลตํารวจตรี อธิลักษณ ถูกจําคุก ๑๐ ปโดยไมรอลงอาญา
ส ว นนายโภคิ น พลกุ ล นายวั ฒ นา เมื อ งสุ ข และนายอภิ รั ก ษ โกษะโยธิ น ศาลยกฟ อ งเนื่ อ งจาก
พยานหลักฐานไมพอวามีสวนรวมกระทําผิด

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
มาตรฐานจริ ย ธรรมการยืน หยั ดทําในสิ่งที่ถูก ตองเปน ธรรมและถูกกฎหมายเปน มาตรฐาน
จริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการกระทําทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและ
ถูกกฎหมายอยางสม่ําเสมอ หมายถึง จะตองไมปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่เปนการหลีกเลี่ยง บิดเบือน ละเวน
หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และกระทําสิ่งที่ถูกตองโดยใชดุลยพินิจอยางเหมาะสมและ
เปนธรรม แมวาการกระทํานั้นอาจไมไดถูกระบุวาขัดหรือแยงตอกฎหมาย
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความถูกตอง
ความถูกตองมีหลายความหมาย เชน ความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความแมนยํา
ในทางรัฐศาสตร ความถูกตองที่แทจริงนั้นจะตองมีทั้งความถูกตองตามตัวบทกฎหมาย (legality) และ
ความถูกตองตามทํานองคลองธรรม (legitimacy ) โดยความถูกตองตามตัวบทกฎหมายเปนความถูกตอง
ตามกฎหมายหรือชอบดวยกฎหมายอยางเดียว คือเปนการกระทําใหถูกตองตามหลักนิติศาสตรหรือไมผิด
กฎหมายหรือชอบดวยกฎหมาย ไมตองคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม แมสิ่งนั้นไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม
มากอนก็ทําใหถูกตองได เชน หวยใตดินที่เคยเปนสิ่งผิดกฎหมายก็อาจทําใหถูกกฎหมายไดโดยการนํามาไว
บนดิ น เป น ต น ส ว นความถู ก ต อ งตามทํ า นองคลองธรรมเป น ความถู ก ต อ งโดยธรรม ถู ก ต อ งตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และชอบดวยกฎหมาย ค ว า ม ถู ก ต อ ง ต อ ง มี
บรรทัดฐานอางอิง เชน ทางกฎหมายก็อางตามตัวบทมาตรา ทางศีลธรรมอาจใชศีลหา ทางจริยธรรมอาจ
ใชขนบธรรมเนียมที่ยึดปฏิบัติกันมา อีกความหมายหนึ่ง ความถูกตองหมายถึงการรองรับกันของเหตุและ
ผลตามครรลองธรรมชาติอยางปกติ
๑.๒ ความเปนธรรม
ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) คือการปฏิบัติตอผูอื่นอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน และอยางมีเหตุผล โดยไมเลือกปฏิบัติตอ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปฏิบัติไดโดยนึกถึงใจเขาใจเราไมเอาเปรียบผูอื่น รับฟงผูอื่น เคารพใหเกียรติ์ผูอื่น กตัููอยางมี
เหตุผล คํานึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด
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๒. แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
๒.๑.๑ รักษาพันธะสัญญา ไดแก ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นความถูกตองเที่ยงธรรม
มีสัจจะและรักษาสัญญา โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และ
พูดจริงและทําจริงดวยความเที่ยงธรรม
๒.๑.๒ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน เปนการทํางาน
โดยยึดมั่นหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม โดยไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ
๒.๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชนทับซอน ไดแก ไมใช
ตําแหนงหนาที่หรืออิทธิพลกดดันตอการตัดสินใจของผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงไวซึ่งความยุติธรรม
๒.๑.๔ มีความกลาหาญ กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ไดแก ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการปกปองผลประโยชนของชาติ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันภารกิจของตนใหบรรลุดวย
ความถูกตองชอบธรรม กลาโตแยงเมื่อเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชากระทําไมถูกตอง
และกลาแจงเหตุเมื่อพบเห็นการกระทําความผิดของเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา
๒.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม
๒.๒.๑ ปฏิเสธระบบอุปถัมภ โดยไมอาศัยอํานาจของผูมีอิทธิพลในการเขาสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น และไมตกอยูใตอิทธิพลของบุคคลในการชวยเหลืออุปถัมภใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดรับประโยชน
โดยมิชอบ
๒.๒.๒ การยึดมั่นการบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ยุติธรรม โดยปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเสมอภาค ถูกตองเปนธรรม และไมนําความรูสึกสวนตัว ผลประโยชนหรืออคติใด ๆ มามี
อิทธิพลใหมีการเลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรมและเปนธรรม
โดยปฏิบัติหนาที่โดยใชหลักการตัดสินใจอยางมีเหตุผลบนหลักการทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความเทาเทียม
และเปนธรรม
๕.๓ สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : หัวหนางานสั่งใหรายใดรายหนึ่งเปนผูชนะการประกวดราคาในการจัดซื้อ
จัดจางโครงการพิมพหนังสือของหนวยงานเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน ในกรณีนี้ผูรับผิดชอบดําเนินการ
จะตองปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ ยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม และชอบธรรม ซื่อสัตยสุจริตและรอบคอบ
ทํางานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ และรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนรวมงาน และ
ตอประชาชน ปฏิบัติงานโดยไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ และไมเอื้อประโยชนใหกับบริษัทรายใดราย
หนึ่ง แตใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอนของกระบวนการอยาง
รอบคอบและเครงครัด พรอมทั้งชี้แจงใหหัวหนางานทราบถึงขั้นตอนดังกลาว กรณีที่หัวหนางานยังสั่งให
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ปฏิบัติงานไมถูกตองตองขอถอนตัวจากการดําเนินงานดังกลาวตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ตอไป พรอมทั้งชี้แจงใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือกวาหัวหนางานทราบ”

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพอยางเครงครัด
๑. สาระสําคัญ
คุณธรรมจริยธรรมสํา หรับขาราชการคือการใชห ลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดั บ
ตั้งแตระดับปฏิบัติการ บริหารระดับตน บริหารระดับกลาง และบริหารระดับสูงใหไดผลดีมีประสิทธิภาพสูง
โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good Governance) การปกครองและบริหารที่ดีตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น
ผูบริหารงานตองมี “ประมุขศิลป” คือ คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีอันเปนคุณสมบัติที่ดีที่สําคัญของ
หัวหนาฝายบริหารลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครองและบริหารองคกรที่ตนรับผิดชอบ
ใหดําเนินไปถึงความสําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง และใหถึงความเจริญรุงเรืองและสันติสุขอยาง
มั่นคง
คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีเปนทั้งศาสตรและศิลป กลาวคือ สามารถศึกษาวิเคราะหวิจัย
ขอมูลอยางมีระบบ จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหารองคกรใหสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูง
มาแลวประมวลขึ้นเปนหลักหรือทฤษฎีตามวิธีการทางวิทยาศาสตร สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาฝายบริหารใหเกิดประโยชนแกการปกครองการบริหารที่ดี กลาวคือ ใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี
มีประสิทธิภาพสูงได เพราะเหตุนั้น ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดี จึงชื่อวาเปนศาสตร
นอกจากนี้ คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีนั้นยังเกิดจากการที่บุคคลไดเคยศึกษาหาความรู
ฝกฝน อบรม บมนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูนําที่ดีมาแตปางกอน คือ แตอดีตกาลจน
หลอหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเปนผูนําที่ดี ปลูกฝง เพิ่มพูน อยูในจิตสันดานยิ่งขึ้นตอ ๆ มาจนถึง
ปจจุบัน ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะของความเปนผูนําที่ดีเชนนี้ ชื่อวา เปนศิลปซึ่งก็คือ “บุญบารมี”
๒. แนวทางปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการ ประกอบดวยหลักธรรม ๔ ประการ ไดแก หลักการครองตน
หลักการครองงาน หลักการครองคน และหลักธรรมาภิบาล แตละหลักธรรมมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๒.๑ หลักการครองตน
หลักการครองตน ประกอบดวยหลักธรรม ๒ ประการ ไดแก ผูมีบุคลิกภาพที่ดี และผูมี
กัลยาณมิตรธรรม
๒.๑.๑ ผูมีบุคลิกภาพที่ดี เปนผูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่ดี
หมายถึงผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทวงทากิริยารวมทั้งการแตงกายสุภาพ เรียบรอย ดีงาม สะอาด และ
ดูสงางามสมฐานะ มีสุขภาพจิตดี หมายถึงผูมีอัธยาศัยใจคองาม เปนคนดีมีศีลธรรม ไดแก ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ผูมีศรัทธาหมายถึงผูรูจักศรัทธาบุคคลและขอปฏิบัติที่ควรศรัทธา
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ไมลุมหลงงมงายในที่ตั้งแหงความลุมหลง ผูมีศีลคือผูที่รูจักสํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายและ
ทางวาจาใหเรียบรอยดีงาม ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ผูมีสุตะคือผูไดเรียนรูทางวิชาการและ
ได ศึกษาค น คว า ในวิ ช าชี พดี ผู มี จ าคะคือเป น ผูมีจิตใจกวางขวางไมคับ แคบ เสีย สละ ผูมีวิริย ะคื อ
ผูขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพและ/หรือในหนาที่รับผิดชอบ ผูมีสติคือผูรูจักยับยั้งชั่งใจ
รูจักคิดไตรตรองใหรอบคอบกอนคิด พูด ทํา ผูมีสมาธิคือผูมีจิตใจตั้งมั่น ขมกิเลสนิวรณ และผูมีปญญาคือ
ผูมีปญญาอันเห็นชอบรอบรูทางเจริญทางเสื่อมแหงชีวิตตามที่เปนจริง
๒.๑.๒ ผูมีกัลยาณมิตรธรรม คือผูมีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ ๑) เปนผูนารัก
หมายถึงผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตา กรุณา และพรหมวิหาร ๒) เปนผูนาเคารพบูชาหมายถึงผูที่สามารถ
เอาเปนที่พึ่งอาศัยเปนที่พึ่งทางใจ ๓) เปนผูนานับถือนาเจริญใจหมายถึงผูไดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว
ควรแกการยอมรับและยกยองนับถือเอาเปนเยี่ยงอยาง ๔) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ
หมายถึงผูที่รูจักชี้แจงแนะนําใหผูอื่นเขาใจดี แจมแจง เปนที่ปรึกษาที่ดี ๕) เปนผูอดทนตอถอยคําที่ลวงเกิน
วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอใหคําแนะนําตาง ๆ ๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง
หรือเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจอยางถูกตองและตรงประเด็น และ ๗) ไมชักนําในอฐานะคือไมชักจูงไป
ในทางเสื่อม (อบายมุข) หรือไปในทางที่เหลวไหลไรสาระหรือที่เปนโทษ เปนความทุกข เดือดรอน
๒.๒ หลักการครองงาน
ผูที่สามารถทํางานไดประสบความสําเร็จไดจะตองมีหลักการในการทํางานหรือเรียกวา
หลักการครองงาน ซึ่งหลักธรรมที่ใชเปนหลักการของการทํางานใหสําเร็จ คืออิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา
๒.๒.๑ ความรักงาน (ฉันทะ) หมายถึงความรักงานที่ตนมีห นาที่รับ ผิดชอบ
ความเอาใจใสกระตือรือรนในการเรียนรูงานและเพิ่มพูนวิชาความรูความสามารถในการทํากิจการงาน
และความมุงมั่นที่จะทํางานในหนาที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสําเร็จเรียบรอยอยูเสมอ
๒.๒.๒ ความเพียร (วิริยะ) หมายถึงความขยันหมั่นเพียร ความอดทนไมยอทอตอ
ความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหนาที่หรือในอาชีพของตน จนประสบผลความสําเร็จ และ
ความเจริญกาวหนา
๒.๒.๓ ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน (จิตตะ) หมายถึงความเอาใจใสตอ
กิจการงานที่ทําและมุงกระทํางานอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จ ไมทอดทิ้งหรือวางธุระเสียกลางคัน
ไมเปนคนจับจด หรือทํางานแบบทํา ๆ หยุด ๆ
๒.๒.๔ ความเป น ผู รู จั ก พิ จ ารณาเหตุ สั ง เกตผลในการปฏิ บั ติ ง าน (วิ มั ง สา)
หมายถึง การพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและของผูอยูใตบังคับบัญชาวาดําเนิน
ไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวหรือไม ไดผลสําเร็จหรือมีความคืบหนาไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวหรือไมเพียงไร มีอุปสรรคหรือปญหาที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขวิธีการทํางานหรือวิธีการบริหาร
กิจการงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางไร ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลจากที่ไดติดตามประเมิน
ผลงานหรือตรวจงานนั้นมาวิเคราะหวิจัยใหทราบเหตุผลของปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทํางาน
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แลวพิจารณาแกไขปญหาเหลานั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานใหดําเนินไปสูความสําเร็จใหถึง
ความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไปได ผูที่มีวิมังสาที่ดีจะตองเปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความคิดพัฒนา และ
มีสํานึกในภาระหนาที่ความรับผิดชอบสูง
๒.๓ หลักการครองคน
หลักการครองคน ประกอบดวยหลักธรรม ๒ ประการ ไดแก ๑) รูจักหลักปฏิบัติตอกัน
ดวยดี และ ๒) เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีดวยคุณธรรมพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุ
๒.๓.๑ รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตาม
หลักธรรม “เหฏฐิมทิศ”(ทิศเบื้องต่ํา) มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
๒.๓.๑.๑ หลักปฏิบัติของผูบังคับบัญชา
ก. จัดงานใหตามกําลังโดยมอบหมายหนาที่การงานใหตามกําลัง
ความรู สติปญญา และความสามารถ
ข. ใหบําเหน็จ รางวัล เมื่อทําดีให ย กย องชมเชย และ/หรือ
สนับสนุน อุดหนุนใหไดรับบําเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงตามสมควรแกฐานะ เมื่อทําไมดีก็ให
คําตักเตือน แนะนํา สั่งสอนใหพัฒนาสมรรถภาพใหดีขึ้น ถาไมยอมแกไขพัฒนาตนใหดีขึ้นก็ตองตําหนิและ
มีโทษตามกฎเกณฑโดยชอบธรรม
ค. ใหการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไขโดยดูแลสารทุกขสุกดิบ
ของผูใตบังคับบัญชา ไมเปนผูแลงน้ําใจคือการไมปฏิบัติใด ๆ กับผูใตบังคับบัญชา
ง. แบงปนของกิน ของใชดี ๆ ใหผูใตบังคับบัญชา
จ. ใหผูใตบังคับบัญชาไดลาพักผอน
๒.๓.๑.๒ หลักปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา
ก. รับสนองงานผูบังคับบัญชาดวยความขยันขันแข็ง ควรมา
ทํางานกอนผูบังคับบัญชาอยางนอยก็มาใหทันเวลาทํางาน ไมมาสายกวาผูบังคับบัญชาหรือสายกวาเวลา
ทํางานตามปกติ
ข. เลิกทํางานทีหลังผูบังคับบัญชาคือทํางานดวยความขยันขันแข็ง
แมเลิกก็ควรเลิกทีหลังผูบังคับบัญชา อยางนอยก็อยูทํางานใหเต็มเวลา ไมหนีกลับกอนเวลาเลิกงาน
ค. ซื่อสัตย จงรักภักดี ไมคดโกงผูบังคับบัญชา ไมคอรรัปชั่น
ไมเรียกรองความตองการโดยไมเปนธรรมหรือเกินเหตุ
ง. พัฒนาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และวิสัยทัศนใน
การทํางานใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง
จ. นํา คุ ณ ความดี ข องผูบั ง คั บ บั ญ ชาไปยกย อ งสรรเสริ ญ ตาม
ความเปนจริงในสถานที่และโอกาสอันสมควร
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๒.๓.๒ เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีดวยคุณธรรมพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุ
๒.๓.๒.๑ พรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ ๔ ประการ
ไดแก ๑) เมตตาหมายถึงความรักและความปรารถนาที่จะใหผูอื่นอยูดีมีสุข ๒) กรุณาหมายถึงความสงสาร
และความปรารถนาใหผูมีทุกขเดือดรอนใหพนทุกข ๓) มุทิตาหมายถึงความพลอยยินดีที่ผูอื่นไดดี ไมคิด
อิจฉาริษยากัน และ ๔) อุเบกขาหมายถึงการวางเฉย ไมยินดียินรายเมื่อผูอื่นถึงซึ่งความวิบัติโดยที่เราชวย
อะไรไมได ตองปลอยวางใจของเราเองดวยปญญาตามพระพุทธพจนวา “สัตวโลกเปนไปตามกรรม”
๒.๓.๒.๒ สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่นไว
ไดและยังความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดขึ้นระหวางกันและกันดวย ไดแก ๑) ทานหมายถึงการใหปนสิ่งของ
ของตนแกผูอื่นที่ควรใหปน ๒) ปยวาจาหมายถึงการเจรจาออนหวาน สุภาพออนโยน ๓) อัตถจริยาหมายถึง
การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น และ ๔) สมานัตตาหมายถึงการเปนผูมีตนเสมอคือไมถือตัวเยอหยิ่ง
จองหอง อวดดี
๒.๔ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการที่นํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุ
เพราะช ว ยสร า งสรรค และส งเสริ มองคกรใหมีศักยภาพและประสิ ทธิภ าพ อาทิ พนักงานตางทํางาน
อยางซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลว
ยั ง ทํ า ให บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข อ งศรั ท ธาและเชื่ อ มั่ น ในองค ก รนั้ น ๆ อั น จะทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นา
อยางตอเนื่อง เชน องคกรที่โปรงใสยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบ
ไดยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและ
ความเจริ ญ ก า วหน า ของประเทศ เป น ต น ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กํ า หนดหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ประกอบดวย ๖ หลัก ไดแก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดความหมายของหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล
กิจการต าง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม ประกอบดวยองคประกอบ ๑๐ หลั ก ได แก หลั กประสิทธิผ ล
หลั กประสิ ทธิ ภ าพ หลั กการตอบสนอง หลักภาระรับ ผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสว นรว ม
หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุงฉันทามติ
๒.๔.๑ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ โดยการปฏิบัติ
ราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปน
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๒.๔.๒ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทาง
การกํากับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม ใหองคกรสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ต อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
๒.๔.๓ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและ
มีความแตกตาง
๒.๔.๔ หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
๒.๔.๕ หลักความโปร งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปดเผย
อยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายได
อยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได
๒.๔.๖ หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ขาราชการ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง
ทั ศ นะ ร ว มเสนอป ญ หา/ประเด็ น ที่สํ า คัญ ที่เ กี่ ย วข อง ร ว มคิ ดแนวทาง รว มการแก ไขป ญ หา ร ว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
๒.๔.๗ หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอน
อํ า นาจการตั ดสิ น ใจ ทรั พ ยากร และภารกิจ จากสว นราชการส ว นกลางใหแ กห นว ยงานปกครองอื่ น
(ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการตัด สิน ใจและการดํา เนิน การใหแก บุคลากร โดยมุง เนน การสรา ง
ความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
๒.๔.๘ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๔.๙ หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับการปฏิบัติและไดรับ
บริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดานชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความเชื่อ ทางศาสนา
การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ
๒.๔.๑๐ หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลง
ทั่ว ไปภายในกลุ มผู มีสว นได สว นเสีย ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน ขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหา
ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
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ซึ่ ง ต อ งไม มี ข อคั ด ค า นที่ ยุ ติ ไม ไ ด ในประเด็ น ที่ สํา คั ญ โดยฉั น ทามติ ไม จํ าเป น ต องหมายความว า เป น
ความเห็นพองโดยเอกฉันท
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : ตัวอยางของผูที่มีคุณธรรมประจําใจ สังเกตไดจากคุณลักษณะของบุคคล ไดแก
มีความเมตตากรุณา (มีความรัก ความสงสาร จิตใจโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ) มีความซื่อสัตยสุจริตตอ
ตนเองและผูอื่น มีความกตัญูรูคุณพอแม ครู อาจารย และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีจิตใจอัน
สูงสง มีหิริโอตตัปปะ (มีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาป) มีจิตสํานึกอันดี ไมดูถูกเหยียดหยาม
ผูที่ดอยกวา ประพฤติตนเปนคนดี เปนแบบอยางที่ดี สรางความเจริญรุงเรืองใหกับตนเองและผูอื่นรวมทั้ง
ประเทศชาติบานเมือง
สถานการณ ๒ : ตัวอยางของผูไมมีคุณธรรมประจําใจ มีคุณลักษณะตรงขามกับที่มีคุณธรรม
ประจําใจ ไดแก ผูที่มีสติปญญานอย ขาดความเมตตา กรุณา ไมมีความรัก ไมมีความสงสารตอผูใด ไมมี
หิริโอตตัปปะ (ไมมีความละอายและเกรงกลัวตอบาป) ไมเชื่อคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ไมเชื่อเรื่อง
กฎแห งกรรม ไม เ ชื่ อว า ทํ า ดี ได ดี ทํ าชั่ ว ได ชั่ว ไม เชื่ อว ามี ช าติ กอ น มี ช าติห นา ไมไ ดศึ กษาและปฏิ บั ติ
ตาม พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จิตถูกกิเลส(ความโลภ ความโกรธ ความหลง)
ครอบงํา คิดแตสิ่งชั่วราย เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม สรางความเดือดรอนใหกับ
ตนเองและผูอื่น รวมทั้งประเทศชาติบานเมือง ถือวาผูนั้นมีธรรมชาติที่เปนโทษ
สถานการณ ๓ : ตัวอยางของผูที่มีจริยธรรม ไดแก ผูที่มีกิริยาวาจาสุภาพ เรียบรอย ออนนอม
ถ อมตน การแสดงออกทางกาย เช น แตงตัว สุภ าพเรีย บรอย ถูกกาลเทศะ ตามขนบธรรมเนีย มและ
ประเพณีอันดีงามของไทย ไมแสดงกิริยากระดาง กระเดื่อง ใชวาจา สุภาพออนโยน ไมพูดปด ไมพูด
คําหยาบ ไมพูดเพอเจอ ไมพูดสอเสียดใหผูอื่นตองเสียใจ เปนคนที่มีการพูดดี ทําดี กายประกอบกรรมดี
วาจาพูดแตเรื่องที่ดีมีประโยชนที่เรียกวา พูดดี ทําดี
สถานการณ ๔ : ตัว อย างของมีคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก ผูที่มีส ติปญญาดี มีจิตใจ
บริสุทธิ์ มีความเมตต กรุณา คือมีความรัก มีความสงสาร ปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข มีความละอายและ
เกรงกลัวตอบาป (หิริโอตตัปปะ) มีความอดทนและมีความสงบเสงี่ยม (ขันติโสรัจจะ) ไมคิดชั่ว ไมพูดชั่ว
ไมใชกายวาจาไปทําใหผูอื่นเดือดรอน เพราะกลัววาจะเปนบาป เปนโทษ ติดตัวตามตนไปในชาตินี้และ
ชาติ ตอ ๆ ไป จึงคิดแตเรื่องที่ดี พูดแตคําที่ดี ทําแตสิ่งที่ดี
สถานการณ ๕ : ตัวอยางของผูที่ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ผูที่มีสติปญญานอย ไมเชื่อฟง
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา จิตอยูใตอํานาจของกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงํา
จิตใจ จึงไมมีคุณธรรมประจําใจ เปนเหตุใหขาดความเมตตา กรุณา ไมมีความรัก ไมมีความสงสาร ไมมี
ความละอายและเกรงกลัวตอบาป (ขาดหิริโอตตัปปะ) ไมมีความอดทนและไมมีความสงบเสงี่ยม (ไมมี
ขั น ติ โ สรั จ จะ) ไม รู บ าป บุ ญ คุ ณ โทษ ไม รู ผิ ด ชอบ ชั่ ว ดี มี ค วามเห็ น แก ตั ว เอารั ด เอาเปรี ย บ
ผู อื่น คิด พู ด กระทํ า ไม เ กรงกลั ว ความเดือดรอนจะเกิดขึ้น กับ ตนเองและผูอื่น รวมทั้ งประเทศชาติ
บานเมือง คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่วไดทุกเวลาทุกโอกาส
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สถานการณ ๖ : ตัวอยางของผูที่มีคุณธรรมแตขาดจริยธรรม ไดแก ผูที่มีความคิดดี มีความเมตตา
กรุณา (มีความรัก ความสงสาร มีความคิดที่จะชวยเหลือเผื่อแผตอผูอื่น) ถือวาผูนั้นมีคุณธรรมประจําใจ แต
การแสดงออกทางกิริยา วาจา ตรงขามกับความรูสึกนึกคิด แสดงกิริยา วาจาไมสุภาพเรียบรอย ไมรูจัก
กาลเทศะ พูดปด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ พูดสอเสียดใหผูอื่นเสียหาย
สถานการณ ๗ : ตัวอยางของผูที่ขาดคุณธรรมแตมีจริยธรรม ไดแก ผูที่มีสติปญญานอย ไมมี
ความเมตตา กรุณา ความรัก ความสงสาร มีจิตใจโหดรายทารุณ เห็นแกตัว ไมสนใจชวยเหลือผูอื่น ถือวา
เปนผูที่ขาดคุณธรรมประจําใจ แตการแสดงออกทางกาย ทางวาจาตรงกันขามกับความรูสึกนึกคิดของ
จิ ต ใจ แสดงกิ ริ ย าวาจาที่ สุ ภ าพเรี ย บร อย ชว ยเหลื อผูอื่น อยางไมเต็ม ใจ เสแสรง แกลง พูดดี ใชว าจา
ที่ไพเราะ ซึ่งไมตรงกับใจหรือที่เรียกกันวา ปากกับใจไมตรงกัน
สถานการณ ๘ : การประเมินผลผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ควรยึด
หลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางการประเมิน โดยศึกษาเกณฑการประเมินของกระทรวงกลาโหมใหเขาใจ
อยางถองแท เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร
อยางแทจริง ยึดความถูกตองเปนหลักตามหลักการประเมินที่ยุติธรรม และประเมินบนพื้นฐานของ
การมีทัศนคติที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน มีคุณธรรม ยึดความถูกตอง ยุติธรรมเปนสําคัญ ไมมีอคติหรือ
เลนพวก แตมีเกณฑตัวชี้วัดการประเมินที่ชัดเจน สามารถที่จะชี้แจงได และควรรับฟงความเห็นและเปด
โอกาสใหผูถูกประเมินและผูประเมิน (หัวหนาสวนหรือผูบังคับบัญชาของผูที่ถูกประเมินโดยตรง) ไดมี
สวนรวมในการพิจารณาหรือใหขอมูลประกอบการประเมิน และผูประเมินควรรับผิดชอบผลการประเมิน
นั้น ๆ ตลอดจนมีการเผยแพรและเปดเผยขอมูลขาวสารใหผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงและชัดเจนภายใต
กรอบของกฎหมาย
สถานการณ ๙ : การแกปญหาหนวยงานมีกระดาษเสียหนาเดียวซึ่งเกิดจากการพิมพผิด
เปนจํานวนมาก ควรยึดหลักธรรมาภิบาลเรื่องความคุมคา ใชทรัพยากรของทางราชการอยางคุมคา ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยนํากระดาษเสียหนาเดียวที่เกิดจากการพิมพผิดนั้นกลับมาใชใหม และใน
การทํางานครั้งตอไป ควรตรวจทานงานใหรอบคอบกอนสั่งพิมพ พรอมทั้งดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ
สํานักงานใหอยูในสภาพดี สามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมนํามาใชเพื่อสนอง
ประโยชนสวนตน

การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
มาตรฐานจริยธรรมการมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบเปนมาตรฐานจริยธรรม
ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๑. สาระสําคัญ
ลักษณะของจิตสํานึกผิดชอบที่ดีที่จะสามารถทําใหพัฒนาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน จาก
รากฐานที่ สํ าคั ญ อย า งยิ่ งในการสร างสภาพแวดลอมที่ดีในองคกรอยางหนึ่งก็คือ การมีวัฒ นธรรมที่ดี
ซึ่ งเป น เรื่ องที่ องค กรจะต องสร า งขึ้น และตองพัฒ นาใหฝง อยูในจิ ตใจของพนักงาน และมีก ารอบรม
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อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนปฐมนิเทศ ลักษณะของจิตสํานึกผิดชอบที่ดีมี ๓ ลักษณะ
๑) จิตสํานึกผิดชอบที่ดีมีประสิทธิภาพเปนจิตสํานึกผิดชอบที่ทํางานตามปกติในชีวิตประจําวันของบุคคล
พนั กงานขององคกรส วนใหญควรมีจิตสํานึกที่มีการตัดสิน ใจที่สามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภ าพ
๒) จิตสํานึกผิดชอบที่ดีชวยใหบุคคลอยูบนหนทางที่ถูกตอง และ ๓) จิตสํานึกผิดชอบที่ดีจะชวยให
มาตรฐานการทํางานของบุคคลสูงขึ้น สามารถตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ที่เปนประโยชนสวนรวมได
ถูกตองมากยิ่งขึ้น จิตสํานึกผิดชอบที่ออนแอเปนจิตสํานึกผิดชอบที่ขาดความรู ความเขาใจ ขาดการฝกฝน
ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ขาดมุมมองในการทํางาน
เพื่อผลประโยชนของผูมีผลประโยชนรวม แตคิดเพียงทํางานเพื่อผลประโยชนแกตนเอง ตอกลุม หรือ
ตอพรรคพวกของตน บุคคลประเภทนี้ ไมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับผิดชอบในการบริหารงานในระดับสูง
ขององคกรหรือประเทศชาติ
ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty and Integrity) คือการยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตอง
ดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง ความซื่อสัตยสุจริต
เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนของสังคม ไมวาจะซื่อสัตยตอตนเองหรือผูอื่น การที่เราจะมีความซื่อสัตยสุจริต
ไดนั้น จะตองไดรับการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางถูกตอง และใหเห็นโทษ
ของการไมซื่อสัตยสุจริตที่สงผลตอตนเองและสังคม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เกี่ยวกับการรับราชการที่มีความซื่อสัตยสุจริต “...การทํางานใด ๆ ในระบบราชการ ถาเรากระทําดวย
ความซื่อสัตย สุจริต แลวละก็ บอกไดเลยวา...การกระทําของเราเองที่มีแตความซื่อตรง ไมคดโกงคนอื่น
ประเทศชาติ บานเมือง จะสามารถเปนเกาะปองกันภัยตาง ๆ ที่จะเขามาหาตัวเราไดเลยเชียวแหละ...
ตอใหมีคนคิดไมดีตอตัวเรา ความดีนี้จะคอยปองกันใหตัวเราพนภัย...ดั่งที่คําพระทานบอกวา...ความดีที่
ตัวเราไดกระทําจะเปนเกาะคุมครองตัวของเราเอง...”
การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) คือการมีจิตสํานึกในบทบาทและ
หนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ
หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและแกไขในสิ่งที่ผิด ในทุกสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลที่
แตกตางหลากหลายตามบทบาทและหนาที่ตาง ๆ ที่มีทั้งที่เหมือนกันและตางกัน ตั้งแตเปนสมาชิกของ
ครอบครั ว สมาชิ กของโรงเรี ย น สมาชิ ก ของที่ ทํ า งาน และสมาชิ ก ของสัง คม ดั งนั้ น การอยู ร ว มกั น
อยางสันติสุข เขาใจซึ่งกันและกัน ไมละเมิดผูอื่น และพรอมยอมรับในการกระทําของตนเอง สมาชิกทุกคน
จะตองเขาใจความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเองและบุคคลตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ
อยางมีความรับผิดชอบ พรอมที่จะใหมีการตรวจสอบได มีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาอยางมีวินัย
๒. แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ แนวทางการสรางจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
การสรางจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานของผูใตบังคับบัญชานั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
สวนราชการ ผูบริหารหรือหัวหนางานจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีเพื่อสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีความรับผิดชอบ
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ในหนาที่ ผลงานที่ทําแลวเมื่อออกมาก็จะตองเปนงานที่ดีมีคุณภาพสูงที่สุด รวมถึงผูใตบังคับบัญชาตองมี
จิตสํานึกที่ดีในการชวยดูแลทรัพยสินของสวนราชการเสมือนกับเปนของของตนเอง คนที่เปนหัวหนา
จําเปนตองมีความอดทน รอบคอบ มีทักษะในการฝกสอนคน รูจักติดตามผลงานกับผูใตบังคับบัญชา
ตรวจสอบความคืบหนาของงานที่เกิดขึ้นซึ่งเทากับเปนการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่ม
และรับผิดชอบงานที่ตนเองทําอยางเต็มที่เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุดทายก็จะ
ทํ า ให ส ว นราชการเป น องค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แนวทางการสร า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ นการทํ า งานให กั บ
ผูใตบังคับบัญชา ดําเนินการไดดังนี้
๒.๑.๑ ใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการทํางานในแบบของตนเองมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได คือใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตั้งเปาหมายในการทํางานและกําหนดวิธีการที่ทําใหบรรลุเปาหมายโดย
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเป น ผู ร ะบุ ขึ้ น มาตามความรั บ ผิ ด ชอบของงานที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ รวมทั้ ง กระบวนการใน
การแก ป ญ หาต อการทํ า งาน และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการทํางาน โดยไมขัดแยงกับ กฎเกณฑและ
ระเบียบของการทํางาน
๒.๑.๒ มอบอํ า นาจให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได มี ก ารตั ด สิ น ใจตามกรอบงานที่
รับผิดชอบ เพราะจะเปนการพัฒนาความมั่นใจและความเคารพนับถือในตัวเองซึ่งเทากับเปนการกระตุน
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มที่จะทําใหงานสําเร็จอยางไร โดยไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน
หรือผูที่เกี่ยวของ ผูบังคับบัญชาตองแสดงออกถึงความเชื่อมั่นตอความสามารถของผูใตบังคับบัญชา โดย
การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหอยางเต็มที่เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาไดทํางานไดสําเร็จลุลวง
๒.๑.๓ จัดการงานใหเปน ระบบโดยระบุถึงความรับ ผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน ผูใตบังคับบัญชาจะตองทราบงานที่ตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบและอํ า นาจของตน และต อ งสามารถระบุ ถึ ง ความสํ า เร็ จ ในงานที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบได
อยางชัดเจน
๒.๑.๔ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดใชวิธีการของตนเองในการตัดสินใจ เพราะ
จะทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตัวผูบังคับบัญชาพรอมที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจและการกระทําของ
ตน ส งผลให ผูใตบั งคั บ บัญ ชามีความพรอมที่จ ะทุมเทแรงใจและแรงกายใหกับ การทํางานเพื่อที่ จะได
ผลงานออกมามีคุณภาพมากที่สุด
๒.๑.๕ มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเรียนรูงานในหนาที่สูงขึ้น โดยผูบังคับบัญชา
เปนผูสอนงานและพยายามใหผูใตบังคับบัญชาไดฝกหรือมีโอกาสในการทํางานนั้นใหมากที่สุด รวมทั้ง
การมอบหมายความรับผิดชอบในการแกปญหา ซึ่งสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน
ไดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะทําใหสวนราชการมีความสามารถหลากหลายและมีองคความรูจากการเรียนรู
จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๒.๒ แนวทางปฏิบัติที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางาน
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ในการทํ า งานทั้ ง สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ แ ละไม ค วร
ปฏิบัติ ไดแก
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๒.๒.๑ พูดความจริง ไมลักขโมย ทําตัวเปนที่นาเชื่อถือ ทําตามสัญญา ตรงไปตรงมา
กลาเปดเผยความจริง และรูจักแยกแยะผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม
๒.๒.๒ ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมาติดตอ
๒.๒.๓ ไมใชตําแหนงหนาที่ไปแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
๒.๒.๔ ใหคําปรึกษาแนะนําดวยความซื่อสัตยตรงไปตรงมา ไมปกปดขอเท็จจริงหรือ
หลอกลวงดวยประการใด ๆ ที่จะทําใหผูมาติดตอสําคัญผิดในสาระสําคัญ
๒.๒.๕ ไมกระทําการอันเปนการเอื้อประโยชนในทางที่มิชอบกับตนเอง หรือผูอื่น
๒.๒.๖ ไม รั บ ของขวั ญ ของกํ า นั ล หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คลใด ๆ เพื่ อ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหตามประเพณีไมเกินที่ระเบียบ
กําหนด
๒.๓ แนวทางปฏิบัตงิ านที่เปนการกระทําอยางรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติงานที่เปนการกระทําอยางรับผิดชอบ ไดแก
๒.๓.๑ ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละและ
อุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน ยินดีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ในชวงเวลาที่มีงานหรือภารกิจเรงดวน ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาที่
๒.๓.๒ มีร ะเบีย บวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบในสิ่งที่ทํา กลายอมรับผิดและรับ
การลงโทษ รูจักสํานึกผิดและขอโทษ แกไขในสิ่งผิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : อาจารยใหญโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนึ่งถูกรองเรียน
การทุจริต งบประมาณซอมแซมโรงเรียนและการจัดซื้ออาหารเสริมนมใหแกเด็กนักเรียน ผลการรองเรียน
ทําใหถูกตั้ง กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนผูบริหารที่เปนกรรมการ
สอบสวนใหพนผิด โดยเอื้อใหทําหลักฐานการเบิกจายยอนหลัง รวมทั้งการทําอาชีพเสริมรับเหมากอสราง
ที่ทําใหตองเบีย ดบังเวลาปฏิบัติราชการสวนหนึ่งไปเพื่อการทําธุรกิจรับ เหมา และการมีตําแหนงเปน
ผูบ ริห ารโรงเรีย นซึ่ งระเบี ย บปฏิ บั ติไดใหอํานาจเบ็ดเสร็จในการดําเนินงานเกี่ย วกับ การจัดตั้งและใช
งบประมาณไดเอง
สถานการณ ๒ : ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนึ่งถูกรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตเงินในโครงการอาหารกลางวัน และทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจางพัสดุรายหัว และเงินคาเปอรเซ็นตในการจัดซื้อนมตามโครงการอาหารเสริมนมตามโครงการอาหาร
เสริมนม เปนการกระทําทุจริตกรณีจัดซื้อจัดจางสิ่งของในโรงเรียนจากการเปนผูบริหารโรงเรียนซึ่งอาศัย
ชองโหวของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการเอื้อใหตนเองมีอํานาจดําเนินการได

๕๗

สถานการณ ๓ : อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งถูกรองเรียนในหลายเรื่อง ไดแก
การเบิกจายงบประมาณซ้ําซอน พฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นเกี่ยวกับการนําสิ่งของทางราชการซึ่งสวนใหญ
จะเปนสิ่งของที่ใชในสํานักงานไปใชสวนตัวที่บานพัก การเรียกเก็บเงินคาคอมมิชชั่นจากรานคาประจําจาก
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑการเรียนการสอนในขณะที่มีตําแหนงเปนผูบริหาร การเบิกน้ํามันทางราชการเพื่อใช
เติมรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการ

การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

มาตรฐานจริยธรรมการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงาน เปนการปฏิบัติงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ การรักษา
มาตรฐานงาน คุณภาพ ความโปรงใส และการตรวจสอบได
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินการปฏิบัติราชการ
นอกเหนือจากการประเมินสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นผูปฏิบัติราชการจึงตองปฏิบัติงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยพื้นฐานของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นโดยพื้นฐานเปน การประเมิน ที่
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goals) มากนอย
เพียงใด ทั้งนี้ ผูปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเปาหมายจะไดรับคะแนน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิบัติที่ปฏิบัติไดผลที่ดอยกวา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑ
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานง (Intention) ของผลหรือสิ่ง
ที่ตองการใหบรรลุผล
๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
มาตรฐานการปฏิ บัติงาน หมายถึงผลการปฏิบัติงานในระดับ ใดระดับ หนึ่ง ที่ถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจ หรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบใน
การพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ ดานคุณภาพ ดานระยะเวลา ดาน
คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของ
ปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปแบบของคุณภาพ องคการจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, ๒๕๒๙) คุณคาและประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก
๑.๒.๑ ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทีย บ
ผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมาก
ขึ้นและชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐาน

๕๘

๑.๒.๒ เปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถ
จะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานมุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงานดีจะเกิด
ความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
๑.๒.๓ ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยให
ไม ต องกํ าหนดรายละเอี ยดของงานทุ กครั้ ง ทํ า ให ม องเห็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานและพั ฒ นา
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่ม
ผลผลิต
๑.๒.๔ เป น เครื่ องมือ ที่ผู บัง คับ บัญ ชาใช ควบคุ มการปฏิ บัติ งาน ผูบั งคั บ บั ญชา
สามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผนงายขึ้น
และควบคุมงานไดดีขึ้น
๑.๒.๕ ชว ยใหการประเมิน ผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกัน
ไม ใ ห มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรู สึ ก การเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ทํ า ได กั บ
มาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น
๑.๓ การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
ความโปร งใส (Transparency) หมายถึง การกระทํ าการใด ๆ ของภาครั ฐ ทั้ งในระดั บ
บุคคลและองคกรที่ผูอื่นสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเขาใจได ครอบคลุมถึงทุกการกระทําที่เปนผล
จากการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงานทางธุรกิจและงานสาธารณประโยชนตาง ๆ เชน การมี
ระบบงานและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูไดจาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ
ประเมินหรือการใหคุณใหโทษที่ชัดเจน การเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางตรงไปตรงมา ความโปรงใส
จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบความถูกตอง และชวยปองกันไมใหเกิดการทุจริต รวมทั้งนําไปสู
การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันทั้งระหวางผูปฏิบัติรวมกันในองคกรเดียวกัน ระหวางประชาชนตอรัฐ
ไปจนถึงระหวางคนในชาติดวยกัน ดังนั้น ทุกองคกรไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควร
ปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ด ว ยภาษาที่ เ ข า ใจง า ย เพื่ อ ประชาชนจะได เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารได โ ดยสะดวก และช ว ยตรวจสอบ
ความถูกตองในการทํางานได
๒. แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ แนวทางปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และรักษามาตรฐาน
๒.๑.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดผลดีและเกิดประโยชนตอ
สวนรวม โดย ๑) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญาเพื่อใหงาน
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่และที่ไดรับมอบหมาย ๒) ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
เปาหมายโดยใชวิธีการและกระบวนการที่ถูกตองชอบธรรม ๓) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ
สมบูรณตามกําหนดเวลาโดยยึดผลลัพธของงานที่ดีและเปนประโยชนตอสวนรวม และ ๔) ดําเนินการตาม
ภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

๕๙

๒.๑.๒ มีจิตวิญญาณในการทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุภารกิจ โดย ๑) ปฏิบัติงาน
ดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ ๒) รับฟงความคิดเห็นของทีมงาน
ทุกคน ๓) รักษาและเสริมสรางความสามัคคีภายในหนวยงานและใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
และ ๔) ประสานงาน รวมพลังและสามัคคีกับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหภารกิจบรรลุผล
๒.๑.๓ ขยัน พากเพียร อุทิศตน พยายามฟนฝาอุปสรรคมุงมั่นในการทํางานให
สําเร็จตามเปาหมาย โดย ๑) ขยันหมั่นเพียรใชทักษะ สมรรถนะของตนอยางเต็มที่ และ ๒) ปฏิบัติงาน
และพัฒนาความรูความสามารถของทีมงานเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพตามภารกิจ
๒.๑.๔ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดย ๑) ใฝใจและเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน และ ๒) นําความรูความเชี่ยวชาญไปใชพัฒนาสรางสรรคเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.๒ แนวทางปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
ศาสตราจารย ดร. ธวัช ภูษิตโภยไคย ที่ปรึกษาสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
ใหแนวทางปฏิบัติในการสรางความโปรงใส ไวดังนี้
๒.๒.๑ ตองมีระบบ “ธรรมาภิบาล” หรือการกํากับดูแลที่ดี โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือดําเนินการ
๒.๒.๒ ความโปรงใสจะเกิดขึ้นไดไมเพี ยงแตจะมีร ะบบการกํากับดูแลที่ดี และมี
ผูบริหารที่สุจริตมีคุณธรรมแลว ผูเกี่ยวของกับกิจการทั้งหลายตองมีความรูในเรื่องของความโปรงใส และ
พรอมที่จะใหการสนับสนุนดวยความเขาใจและเห็นใจในทุกวิถีทาง มิใชปลอยปละละเลยหรือดําเนินการ
เกินเหตุจนกลับกลายเปนวาความโปรงใสเปนภัยหรือมีผลลบตอผูปฏิบัติ เขาทํานองยิ่งพูดความจริงเทาใด
ยิ่งเปนภัยแกตัวมากเทานั้น ในขณะเดียวกัน ผูบริหารก็ตองรูจักทําใจ ยอมรับการตําหนิหากผิดพลาด และ
ตองพรอมที่จะปรับปรุงแกไข ที่สําคัญจะตองรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น หากทุกฝายพรอมเชนนี้ ระบบ
การกํากับดูแลจึงจะเปนไปได ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจก็จะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
๒.๒.๓ ทุกฝายทั้งผูบริหารและฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย ไมวาจะ
เป น ผู ถือหุ น เจ าหนี้ หน ว ยงานควบคุม ตลอดจนผูมีสว นไดเสีย อื่น ๆ จะตองยอมรับ และปฏิบัติตาม
ปจจัยพื้นฐานของการกํากับดูแลที่ดี อันไดแก การยอมรับความจริงเพื่อขจัดปญหากอนที่จะสายเกินแก
การไมติดยึดพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การมีความเปนธรรมในการบริหารกิจการ การอยูในกรอบของ
กฎระเบียบ สรุปเปนแนวทางปฏิบัติไดดังนี้
๒.๒.๓.๑ ผูบริหารและทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองยอมรับความจริงชวยกัน
หาสาเหตุและดําเนินการแกไข ไมติเตียนกัน การติเตียนจะตองติเพื่อกอ ผูบริหารเองก็ตองพรอมรับฟง
๒.๒.๓.๒ ทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจการจะตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไม
ติดยึดกับสิ่งที่เปนอยูเมื่อมีความจําเปน และจะตองชวยใหองคกรอยูรอดและดําเนินไปดวยดี แมจะตอง
เปลี่ ยนตั วผู บ ริห ารก็ ตองทํ า ในบางกรณี ปญหามิไดเกิดขึ้น ที่ตัว ผูบริห าร แตอาจเกิดจากระบบ หรือ
ความไมทัน สมั ย หรื อมีขอบเขตจํ ากัดมากเกิน ไปจนการบริห ารธุรกิจ เปนไปไดยาก แขงขัน ไมได ผูที่
เกี่ยวของก็ควรพิจารณาปรับปรุงผอนปรนใหดีขึ้น แมจะเสียประโยชนบาง
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๒.๒.๓.๓ ผูบริหารจะตองมีคุณธรรม มีความเปนกลาง ไมเห็นแกฝายใด
ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมวาจะเปนผูรวมงาน คูคา หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ในทํานองเดียวกัน ผูที่เกี่ยวของก็
จะต องเห็ นแก กิจ การเปนหลัก คํ านึงถึงผลประโยชนของทุกฝาย ไมเลือกปฏิบัติ ความเปน ธรรมก็จ ะ
เกิดขึ้นในการบริหารกิจการ
๒.๒.๓.๔ การดําเนินกิจการและการบริหารธุรกิจตองเปนไปตามระเบียบ
ระบบ ขอบังคับ หรือนโยบายที่กําหนดขึ้น จะออกนอกลูนอกทาง หรือออกนอกกรอบไมได ผูบริหารจึง
ตองสรางตัวอยางที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกรดวยการอยูในกรอบเสมอ บุคคลทุกฝายในองคกรจะไดถือเปน
ตัวอยาง
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : สวนราชการประกอบดวยคนทํางานหลายรุนหลายวัย ทําใหมีการทํางานรวม
ระหวางผูบังคับบัญชาซึ่งเปนคนที่เกิดในชวงกอนป พ.ศ.๒๕๐๓ หรือในยุคเบบี้ บูม (Baby Boom) ซึ่งมี
คานิยมมุงสรางความมั่นคงในชีวิต ยึดหลักอาวุโส เนนความสําเร็จของงานเปนชิ้น ๆ และขยันอดทน และ
มีผูใตบังคับบัญชาเปนคนที่เกิดในชวงป ๒๕๒๘ – ๒๕๔๔ หรือในยุคเจเนอรเรชั่นวาย (Generation Y)
ซึ่งมีคานิยมกลาแสดงออกมีความเปนตัวของตัวเองสูง มีความคิดสรางสรรค ไมอดทนอดกลั้น สมาธิสั้น
ชอบการสื่อสารที่กระชับสั้น ยึดความคิดที่มีเหตุผล และชํานาญในการใชเทคโนโลยี จึงทําใหการประสานงานระหวาง
คน ๒ ยุคเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน และตองใชเวลาใน
การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจซึ่งอาจจะกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานได เปนปญหาที่ทุกคนตอง
ทําความเขาใจ ตองพยายามศึกษาความเชื่อ คานิยม และนิสัยของทั้งสองกลุมวาเปนอยางไร แลวทํา
ความเขาใจกับที่มาของคานิยมนั้น ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจและเห็นใจกัน และจะสามารถคิดและ
พัฒนาวิธีการทํางานรวมกันไดอยางสรางสรรค โดยที่ทั้งสองฝายสามารถใชศักยภาพตามธรรมชาติของ
ตนเองอยางเต็มที่และไมรูสึกอึดอัดหรือทุกขใจที่ถูกบังคับหรือถูกตอตาน”

การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
มาตรฐานจริยธรรมการใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิ บั ติ เปน มาตรฐานจริ ย ธรรมด า นการปฏิบัติงานของบุ คลากรโดยปฏิบัติงานสวนที่เปน งานบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๑. สาระสําคัญ
การใหการชวยเหลือแกประชาชนถือเปนการใหบริการสาธารณะแบบหนึ่งซึ่งการจัดทําบริการ
สาธารณะทุกประเภทตองตั้งอยูบนหลักการสําคัญ ๓ ประการ ไดแก หลักวาดวยความเสมอภาคและ
ความเปนกลางของบริการ หลักวาดวยความตอเนื่องในบริการสาธารณะ และหลักวาดวยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
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๑.๑ หลักวาดวยความเสมอภาคและความเปนกลางของบริการ
บริการสาธารณะเปนกิจการที่รัฐจัดขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม ดังนั้น
ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติหรือรับประโยชนจากบริการสาธารณะ หรือเขาสูบริการ
สาธารณะอยางเสมอภาคกัน รัฐตองวางตัวเปนกลาง รัฐจะจัดบริการสาธารณะเพื่อใหประโยชนหรือสิทธิ
แกใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะไมได เชน การเขาถึงการประมูลงาน การจัดซื้อจัดจาง
เพื่อเขามาเปนผูดําเนินการใหกับรัฐ แทนรัฐ รวมกับรัฐ ตองเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน
มีความเสมอภาคเปนกลางในการดําเนินการ
๑.๒ หลักวาดวยความตอเนื่องในบริการสาธารณะ
การจัดทําบริการสาธารณะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน ถาบริการตองหยุดชะงักอาจสงผลกระทบตอประชาชน เชน
ไฟฟา น้ําประปา รถเมล รถไฟ ฝายปกครองหรือองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลตองรับผิดชอบ
ใหมีการจัดทําอยางตอเนื่อง
๑.๓ หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะอยูเสมอ
บริ การสาธารณะตองมีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให ทัน กับ
ความตองการของประชาชนสวนรวม และเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ สถานการณ และความจําเปน
๒. แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนดวยความเปนมิตรและจิตบริการที่ดี
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ บริการประชาชนดวยความเปนมิตร โดยใหบริการประชาชนผูมาติดตอโดย
๒.๑.๑ ไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ
๒.๑.๒ มีจิตสานึกในการใหบริการอยางจริงใจ ซื่อสัตยและยุติธรรม
๒.๑.๓ ความสุภาพ เรียบรอย และอัธยาศัยอันดี
๒.๑.๔ ใหความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
๒.๒ ใหความเคารพในสิทธิของประชาชน
๒.๒.๑ เคารพในสิทธิมนุษยชนของผูมาติดตอ
๒.๒๒ รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมาติดตอเพื่อพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : เจาหนาที่ละเวนไมดําเนินการใหมีการยกเลิกการเสนอราคาที่ฝาฝนกฎหมาย
เชน มีชายฉกรรจกลุมหนึ่งยืนอยูหนาประตูของสวนราชการที่เปดใหมีการยื่นซองประกวดราคาแลวหาม
ไมให ผู รั บ เหมาเข า มายื่ น ซองประกวดราคา เจาหนาที่เห็น เหตุการณเชน นี้ตองทราบวามีการกระทํา
ความผิดฐานใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญใหรวมเสนอราคาโดยทุจริต ตองรายงานเพื่อใหมีการยกเลิก
การดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนี้
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สถานการณ ๒ : เจาหนาที่กระทําการเอื้อประโยชนตอการกระทําผิดโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน
ในการเสนอราคาอยางเปนธรรม เพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐโดยไมเปนธรรม และเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม
เช น นายเอเปน ผู อํา นวยการของโรงพยาบาลแหงหนึ่งไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑการแพทยตูเย็นเก็บศพ โดยมีเงื่อนไขไวขอหนึ่งวาตองเปนผลิตภัณฑที่ไดผานมาตรฐานการผลิต
ISO 9001 หรือไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) แมกําหนดวาผลิตภัณฑนี้จะมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทยก็ได แตปรากฏขอเท็จจริงวา ตูเย็นเก็บศพที่ทําในประเทศไทยยัง
ไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานจึงยังไมมีผูไดรับเครื่องหมาย มอก. และยังไมมีผูไดรับการจดทะเบียนกับ
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวทําใหผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย
ไมสามารถผานการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาได
สถานการณ ๓ : เจาหนาที่กระทําความผิดเองหรือกระทําการใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมเพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ เชน ในการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนรัฐแหงหนึ่ง นายสมชายเจาหนาที่
ผูมีอํานาจไมไดประกาศใหผูรับเหมาโดยทั่วไปทราบวันซื้อกําหนดแบบแปลนและยื่นซองประกวดราคา แต
ไดบอกกลาวใหทราบเฉพาะผูรับเหมาบางกลุมที่ตนเองจะสามารถเรียกประโยชนได

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน

มาตรฐานจริยธรรมการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใต
กรอบของกฎหมาย
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ แนวคิดและหลักการพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เปนกฎหมายที่รองรับ “สิทธิไดรู”
ของประชาชน โดยไดกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรองรับ และคุมครองสิทธิของประชาชนไป
พรอมกัน พระราชบัญญัติมีวัตถุประสงค ๓ ประการ
๑.๑.๑ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ
โดยกําหนดขอยกเวนใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปอยางโปรงใส อันเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา
สังคมประชาธิปไตย
๑.๑.๒ เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการที่อยู
ในครอบครองของหนวยงานของรัฐ ไดแก สิทธิในการขอคําปรึกษา สิทธิในการตรวจสอบดูขอมูล สิทธิใน
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การขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ สิทธิในการขอสําเนาหรือสําเนาที่มีการรับรอง สิทธิในการไดรูถึง
ขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการในการดําเนินการแทนผูเยาว สิทธิในการรองเรียน และสิทธิในการอุทธรณ
๑.๑.๓ เพื่ อ ให ข อ มู ล ข า วสารของราชการเกื อ บทั้ ง หมดหรื อ ส ว นใหญ ส ามารถ
เปดเผยได ภายใตหลักการที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” โดยขอยกเวนจะมีไดเฉพาะกรณี
ที่มีกฎหมายกําหนดวาไมตองเปดเผยเทานั้น
๑.๒ ความหมายขอมูลขาวสารของราชการ
ขอมูลขาวสารหมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหทราบถึงเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด โดยในความหมายนี้เนนที่การสื่อความหมายเปนหลัก มิไดเนนที่รูปรางหรือรูปแบบของความเปน
ขอมู ลข า วสาร กล า วคื อ สิ่ งที่ จะเปน ขอมูล ขาวสารไดนั้น ไมจําเปน ตองอยูในรูปรางหรือรูป แบบของ
กระดาษที่ มีขอความหรื อแฟ มเอกสาร แตมีความหมายรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่อาจจะปรากฏใหเห็น เปน
ขอความ ตัวเลข สัญลักษณ เสียง แสง และสิ่งอื่น ๆ ที่ทําใหมนุษยสามารถเขาใจและรูความหมายได ไมวา
จะเปนโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานกรรมวิธีใด ๆ เชน ประจุไฟฟาแมเหล็ก ฟลม ไมโครฟล ม
รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร แผนบันทึกขอมูล (Diskette) คอมพิวเตอร เปนตน
ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฉบับนี้ตองเปน “ขอมูลขาวสาร
ของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารนั้นตองอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน
ของรัฐ ดังนั้นความหมายของคําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” จึงใหความสําคัญตอลักษณะหรือสิทธิใน
การยืดถือขอมูลขาวสารนั้นวาอยูในขอบเขตอํานาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
หรือไม ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงถึงวา เนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐหรือเกี่ยวของกับบุคคลหรือเอกชนใด ๆ ก็ได
๑.๓ การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดวิธีในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ และการเขาสูขอมูลขาวสารของประชาชน ดังนี้
๑.๓.๑ การเป ด เผยโดยการนํ า ข อ มู ล ข า วสารที่ ก ฎหมายกํ า หนดลงพิ ม พ ใ น
ราชกิจจานุเบกษา ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับโครงสรางและการจัดองคกร สรุปอํานาจหนาที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับการ คําสั่ง หรือ
หนังสือเวียนที่จัดใหมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ และขอมูลขาวสารอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
๑.๓.๒ การเป ด เผยโดยการตั้ ง แสดงไว ใ นสถานที่ ที่ ห น ว ยงานจั ด เตรี ย มไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ไดแก ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน นโยบาย
หรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจาย
ประจําปของปที่กําลังดําเนินการ คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ
ถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี
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หรื อ มติ คณะกรรมการที่ แต งตั้ งโดยกฎหมายหรื อ โดยมติ คณะรั ฐ มนตรี และขอ มูล ขาวสารอื่ น ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๑.๓.๓ การเปดเผยตามที่ประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย เปนขอมูลขาวสาร
ที่อยูนอกเหนือจาก ขอ ๑.๓.๑ และขอ ๑.๓.๒ ดังกลาวขางตน
๑.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลหมายถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปน “สิ่งเฉพาะตัว”
ของบุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการ
ทํางาน เปนตน ขอมูลขาวสารที่เกี่ย วกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลยังไมถือเปนขอมูล ขาวสารสวนบุคคล
นอกจากจะมีสิ่งบงชี้ตัวบุคคลดวยวาขอมูลขาวสารนั้นเปนของบุคคลใด โดยอาจเปนชื่อ รหัส หมายเลข
รูปถายหรือสิ่งบงชี้อยางอื่นก็ได โดยปกติคนเราจะมีความเปนสวนตัวในการดํารงชีวิตระดับหนึ่งที่ไม
ตองการใหผูอื่นนําไปเปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจทําใหเราเกิดความไมสบายใจ หรือรําคาญใจ ซึ่งมาตรา
๓๔ ของรัฐธรมนูญไดรับรองวาบุคคลมีสิทธิในความเปนสวนตัว ผูใดจะรุกล้ําความเปนสวนตัวของบุคคล
ไมได พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดใหสิทธิแกประชาชนเจาของขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได และกําหนดวา ถาพบวาขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตอง ประชาชนผูเปนเจาของขอมูลยอมมีสิทธิทํา
คําขอเป น หนังสื อให ห น วยงานของรัฐ แกไขขอมูล ขาวสารดังกลาวนั้น ได ทั้งนี้เพื่อมิใหมีการนํา ขอมูล
ขาวสารที่ผิดพลาดไปใชใหเกิดผลรายแกบุคคล และจะขอสําเนาขอมูลขาวสารนั้นก็ได ในกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐไมยอมปฏิบัติตามคําขอใหแกไข ประชาชนเจาของขอมูลอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งถาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยเชนใด หนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตามนั้น อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการอุทธรณ
หรื อไม หรือผลการพิจ ารณาอุ ทธรณจะเปนเชนใดก็ตาม เจาของขอมูล มีสิทธิขอใหหนว ยงานของรัฐ
หมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ เมื่อแตละฝายยืนยันวาตนเปน
ฝายถูก การใหหมายเหตุไวจึงเปนวิธีการสุดทายที่จะเตือนใหผูจะนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นมาใชได
ตระหนักและใชดุลยพินิจโดยระมัดระวังวาที่ถูกตองเปนเชนใด
๑.๕ การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ประชาชนชาวไทยทุกคนที่เปนบุคคลธรรมดา (ไมรวมนิติบุคคล) มีสิทธิไดรับความคุมครอง
ขอมู ลข า วสารสว นบุคคลของตน ทั้งนี้ เปน ไปตามบทบัญ ญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ ซึ่งรับรองวาบุคคลมีสิทธิในความเปนอยูสวนตน โดยผูใดจะกลาวหรือ
แพรหลายไปยังสาธารณชนเปนการกระทบสิทธิความเปนอยูสวนตัวมิได กรณีของคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทยก็ไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารบุคคลดวย โดยหลักการแลว ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
อยูในความครอบครองดูแลของหนวยงานของรัฐจะนําออกไปเปดเผยโดยเจาของขอมูลไมยินยอมไมได
และคํายินยอมตองทําเปนหนังสือ หลักการเฉพาะเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อมิให
เกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลมีดังนี้
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สวนบุคคล

๑.๕.๑ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบขอมูล และการจัดเก็บขอมูลขาวสาร

๑.๕.๒ หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีร ะบบขอมูล ขาวสารสว นบุคคลเพีย งเท าที่
เกี่ยวของและจําเปนตอการปฏิบัติงาน และใหยกเลิกเมื่อหมดความจําเปน
๑.๕.๓ หนวยงานของรัฐตองพยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลจากเจาของ
ขอมูลโดยตรง
๑.๕.๔ บังคับใหมีการประกาศรายการสําคัญหรือจําเปนเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลโดยการพิมพในราชกิจจานุเบกษาดังรายการตอไปนี้
๑.๕.๔.๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
๑.๕.๔.๒ ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๑.๕.๔.๓ ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
๑.๕.๔.๔ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
๑.๕.๔.๕ วิธีการขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
๑.๕.๔.๖ แหลงที่มาของขอมูล
๑.๕.๕ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลอยูเสมอ
๑.๖ การนําขอมูลไปใชงาน
กฎหมายกํ า หนดให ห นว ยงานของรัฐ ต องใหเจ าของขอ มูล ทราบในกรณีที่จั ดสงขอมู ล
ขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแต เปนไปตาม
ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
๑.๗ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หน ว ยงานของรั ฐ แห งอื่ น หรื อผู อื่ น โดยปราศจากความยิ น ยอมเปน หนัง สือของเจ าของขอ มูล ที่ ใหไ ว
ลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการนี้ได
กําหนดไว เชน การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น หรือเปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ
ของบุคคล เปนตน
๑.๘ ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร
ขอมูลขาวสารประวัติศาสตรคือขอมูลขาวสารของราชการที่มีอายุครบกําหนด ๒๐ ป สําหรับ
ขอมูลขาวสารทั่วไป หรือ ๗๕ ป สําหรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย ขอมูลขาวสารในราชการยอม
เปนประโยชนตอการศึกษา ทั้งทางดานประวัติศาสตรและดานวิทยาการตาง ๆ ในอนาคต การเก็บรักษา
เอกสารเหลานี้ หากไปขึ้นอยูกับความเห็นของแตละหนวยงานจะไมเหมาะสม โดยมาตรฐานในการคัดเลือก
เก็บจะลักลั่นอาจสูญเสียขอมูลขาวสารหลายประการที่ควรไดจัดเก็บ อีกประการหนึ่งการจัดเก็บรักษา
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ขอมูลขาวสารเกา ๆ ก็มีเทคนิคเฉพาะที่จะดูแลมิใหบุบสลาย มิใชเทคนิคที่จะรูกันทั่วไป ดังนั้นกฎหมายจึง
กําหนดเปนหลักการดังนี้
๑.๘.๑ ขอมูลขาวสารใดที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือ
๑.๘.๒ มี อ ายุ ค รบกํ า หนดตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง จะต อ งจั ด ส ง ให แ ก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อจะไดคัดเลือกเก็บไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ไมเชนนั้นขอมูลขาวสาร
ดังกลาว จะถูกทอดทิ้ง เก็บไวโดยไมเกิดประโยชนแกประชาชน นอกจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแลว
อาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานอื่นของรัฐ ใหทําหนาที่คัดเลือกและเก็บรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตรบางประเภทใหประชาชนศึกษาคนควาไดเชนกัน ถาในอนาคตจะมีการแยกความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร ขอมูลขาวสารที่ตองสงไปคัดเลือกนี้ไมใชบังคับกับ
ขอมูลขาวสารของราชการที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดใหตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง
รักษา (มาตรา ๒๖) เพราะขอมูลบางประเภทเห็นไดโดยสภาพวาไมมีคุณคาที่จะเก็บไวศึกษา และการเก็บ
ไวหรือจัดสงไปใหคัดเลือกจะเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายโดยใชเหตุ
๒. แนวทางปฏิบัติ
หนวยงานจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปเปน
แนวทางปฏิบัติทหี่ นวยงานและบุคลากรจะตองยึดเปนหลักปฏิบัติไดดังนี้
๒.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารดวย ๔ วิธี ไดแก ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา การตั้งแสดงไว
ในสถานที่ที่หนวยงานจัดเตรียมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย
และหอจดหมายเหตุแหงชาติ ขอมูลขาวสารที่เปดเผยในแตละวิธีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนด
๒.๒ ให สิ ท ธิ แ ก ป ระชาชนเจ า ของข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลในการขอตรวจดู ข อ มู ล
ขาวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองไดหรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร และแกไขขอมูลขาวสารถาพบวาขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตอง ซึ่งประชาชนผูเปนเจาของขอมูลยอมมีสิทธิทํา
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นได และในกรณีที่หนวยงานไมปฏิบัติ
ตามคําขอใหแกไข เจาของขอมูลอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งผล
การวินิ จฉั ยเชน ใด หน วยงานต องปฏิบัติตามนั้น อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการอุทธรณหรื อไม หรือผล
การพิจารณาอุทธรณจะเปนเชนใดก็ตาม เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของ
ตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นก็ได
๒.๓ ไมนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลออกไปเปดเผยโดยเจาของขอมูลไมมีหนังสือยินยอม
๒.๔ จัดใหมีระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๒.๕ จั ด ให มี ร ะบบข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลเพี ย งเท า ที่ เ กี่ ย วข อ งและจํ า เป น ต อ
การปฏิบัติงาน และใหยกเลิกเมื่อหมดความจําเปน
๒.๖ พยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลจากเจาของขอมูลโดยตรง
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๒.๗ มี ก ารประกาศรายการสํ า คั ญ หรื อ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ข า วสาร
สวนบุคคลโดยการพิมพในราชกิจจานุเบกษาดังรายการดังตอไปนี้
๒.๗.๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
๒.๗.๒ ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๒.๗.๓ ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
๒.๗.๔ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
๒.๗.๕ วิธีการขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
๒.๗.๖ แหลงที่มาของขอมูล
๒.๘ จัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยูเสมอ
๒.๙ แจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีที่จัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะ
เปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแต เปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
๒.๑๐ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลตอหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นหรือผูอื่น ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้น
เวนแตเปนการเปดเผยตามพระราชบัญญัติกําหนดไว เชน การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน
ของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน หรือเปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล เปนตน
๒.๑๑ สงขอมูลขาวสารใดที่หนวยงานไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อจะไดคัดเลือกเก็บไวใหประชาชนไดศึกษา
คนควา
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : นางสาว ส. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๓ ถูกรองเรียน กลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หนวยงานใหดําเนินการสอบสวนทางวินัยจนเปนที่ยุติ และมีคําสั่งลงโทษ
ไลออกจากราชการแลว นางสาว ส. ใชสิทธิขอใหเปดเผยเอกสาร จํานวน ๕ รายการเพื่อประกอบการ
อุทธรณคําสั่งลงโทษ ๑) รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง ๒) รายงานการสอบสวนทางวินัย ๓) รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน ๔) คําใหการของพยานทุกปาก และ ๕) ผลการพิจารณาของผูมี
อํานาจออกคําสั่งลงโทษ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปไดวา ทั้ง ๕ รายการสามารถเปดเผยได
เพราะมีผลกระทบตอผูขอโดยตรง โดยรายการที่ ๔ คําใหการของพยานทุกปาก สามารถเปดเผยได แต
ตองปกปดชื่อพยานไว เพราะจะทําใหผูอื่นกระทบ/เสียหายได
สถานการณ ๒ : นายเตือนใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารจากหนวยงาน เพื่อขอใหเปดเผยขอมูล
ข าวสารเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการเพื่ อขอปรับ ตํ าแหน งเปน ผู ชํา นาญการพิ เศษ ดัง นี้
๑) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของตนเองที่คณะกรรมการฯ ตัดสินวา
ไมผานเกณฑ ๒) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นที่ผาน
เกณฑทั้งหมด ๓) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นที่ไมผาน
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เกณฑทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแตละคนที่พิจารณาวาที่ไมผานเกณฑ ๔) รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุกครั้ง ๕) เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นที่
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และ ๖) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปไดวา สามารถเปดเผยได ๔ รายการ ไดแก ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของตนเองที่คณะกรรมการฯ ตัดสินวาไมผานเกณฑ รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุกครั้ง เอกสารผลงานทางวิชาการของ
บุ ค คลอื่ น ที่ ผ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ และ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงาน
ทางวิชาการ ไมสามารถเปดเผยได ๒ รายการ ไดแก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของบุคคลอื่นที่ผานเกณฑทั้งหมด (แตสามารถบอกจํานวนคนที่ผานเกณฑได/ปดชื่อไว และ
ถ า มี ผ ลกระทบต อ ผู ข อสามารถเป ด ได ) และผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงาน
ทางวิชาการของบุคคลอื่นที่ไมผานเกณฑทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแตละคนที่พิจารณาวาที่ไม
ผานเกณฑ แตสามารถบอกจํานวนคนที่ผานเกณฑได/ปดชื่อไว และมีผลกระทบตอผูขอสามารถเปดได
สถานการณ ๓ : นักศึกษาปริญญาเอกกําลังดําเนินการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิ ต การทํ า งานของคนพิการในสถานประกอบการเอกชน ตามพระราชบัญ ญัติการฟน ฟูส มรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีความประสงคที่จะขอขอมูลจํานวนคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ ๑) ชื่อสถานประกอบการ ๒) ที่อยู
๓) เบอรโทรศัพท ๔) คนพิการที่ทํางานอยู (ระบุชื่อ,นามสกุล) ๕) ประเภทความพิการ และ ๖) ตําแหนง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นวา ขอมูลขาวสารที่นักศึกษาปริญญาเอกขอขอมูลของคนพิการ
ตามรายละเอี ย ด ๑ - ๖ เป ด เผยได ยกเว น ข อ ๔ เพราะต อ งการให ร ะบุ ชื่ อ/นามสกุ ล ซึ่ง เป น ข อ มู ล
สวนบุคคล ไมสามารถเปดเผยได อาจหลีกเลี่ยงการใหขอมูลโดยการระบุเปนจํานวนคนพิการที่ทํางานอยู
เชน เพศหญิง เพศชาย ก็ได
สถานการณ ๔ : การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา เนื่องจาก
ทางกรมบัญชีกลางไดขอความรวมมือใหหนวยงานราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยใหใสเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชนในคําสั่งดังกลาวตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๐.๒/ว๒๓๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๔๘ การที่ ใ ส เ ลขที่ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนซึ่ ง ถื อ เป น ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลในคํ า สั่ ง เลื่ อ นขั้ น ถื อ เป น
การกระทําที่ผิดตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารหรือไม สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการไดหารือกับทางกรมบัญชีกลางในประเด็นดังกลาวแลว ปรากฏวาการใสเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชนในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล
หามมิใหใสเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนดังกลาว
สถานการณ ๕ : ผูเขารวมยื่นซองประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาเพื่อจางเหมาเอกชน
ปรับปรุงโรงงานพรอมเดินเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย แตคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเห็นวา
เสนอผิดเงื่อนไขที่จะไดรับการพิจารณาเปดซองขอเสนอดานราคา จึงมีหนังสือถึงสํานักรักษาความสะอาด
ขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาประกวดดานเทคนิค เอกสารขอเสนอดานเทคนิคและเอกสาร
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เสนอราคาของบริ ษั ทยู โ รเวสท เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ ากั ด เพื่ อ นํา ไปใชป ระกอบการชี้แ จงต อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกตองโปรงใสในการพิจารณาผลการประกวดราคา
และเพื่ อ เป น หลั ก ฐานประกอบในการแสวงหาความถู กต อ งและเป น ธรรมในโอกาสต อ ไป แต ไ ด รั บ
การปฏิเสธ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นวา ๑) รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
เปนเพียงความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด การเปดเผย
อาจกระทบต อการใช ดุล พิ นิ จ ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครได เนื่องจากผูวาฯ ยังไมไดพิจ ารณา
ขอเสนอและมิ ได มีคําสั่งเกี่ ยวกับเรื่องนี้แตอยางใด จึงชอบที่จะไมเปดเผย ๒) ขอมูล ขาวสารเกี่ย วกับ
เอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา ซึ่งเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอเสนอดานเทคนิคและเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดพิจารณารายละเอียดขอเสนอของผูเขาประกวดราคา
และแจงผลใหทราบแลว อีกทั้งขอเท็จจริงก็ปรากฏวาคณะกรรมการพิจ ารณาผลฯ ไดดําเนิน การตาม
กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาในขั้นตอไป โดยไดเปดซองขอเสนอราคาเฉพาะรายที่ผาน
การคัด เลือ กขอ เสนอดา นเทคนิค แลว ถือ วา การดํา เนิน การของคณะกรรมการพิจ ารณาผลฯ ได
ดําเนินการเปน ที่สิ้น สุด แลว ผูอุทธรณซึ่งไดรับ ผลกระทบจากการพิจ ารณาดังกลาวจึงควรไดสิทธิขอ
ตรวจดูเ อกสารที ่จํา เปน ตอ งรู เ พื ่อ การโตแ ยง แตเ นื ่อ งจากผู ใ หค วามเห็น ชอบในขั ้น สุด ทา ยคือ
ผู ว า ราชการกรุง เทพมหานคร ซึ ่ง อาจจะมีค วามเห็น แตกตา งจากคณะกรรมการพิจ ารณาผล
การเปด เผยกอ นผูวา ราชการกรุง เทพมหานครจะมีคํา สั่ง ยอ มมีผ ลกระทบตอ ประโยชนไ ดเ สีย ของ
บริษัทเจาของขอมูล การเปดเผยจึงตองคํานึงถึงผลกระทบที่จ ะเกิดกับ บริษัทเจาของขอมูล ดว ย และ
ในชั้น นี้ถือวาการพิจ ารณาผลการประกวดราคายังไมแลว เสร็จ สมบูร ณตามขั้น ตอนทั้งหมด จึงยังไม
ควรเปด เผยกอ นถึง เวลาอัน สมควร ใหสํา นัก รัก ษาความสะอาด กรุง เทพมหานคร เปด เผยขอ มูล
เฉพาะบัญชีรายชื่อบริษัท หางราน ที่รับใบเสนอราคา โดยใหสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองแกผูอุทธรณ
สถานการณ ๖ : ผูอุทธรณมีหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ
ขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบันทึกของคณะกรรมการเปดซองราคาโครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต
แตไดรับการปฏิเสธ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นวาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โครงการกอสรางถนนซึ่งเปนโครงการสาธารณูปโภคที่องคการบริหารสวนตําบลแซงบาดลรับผิดชอบ
โดยตรง เมื่ อพิ จ ารณาถึ งหลั กการบริห ารงานปกครองทองถิ่น ที่ดี ประชาชนมีสิทธิที่จ ะไดรับ ผูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในทุกขั้นตอน อีกทั้งมีสิทธิในการเขารวมติดตามตรวจสอบความถูกตอง
และโปรงใสในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่แลวเสร็จ
ในแตละขั้นตอน จึงตองเปดเผยใหประชาชนตรวจสอบได สําหรับบันทึกคณะกรรมการเปดซองราคาฯ
เปนขอมูลขาวสารที่เปนผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงตอเอกชน และประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ บังคับใหหนวยงานตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
การไมเปดเผยจึงไมชอบดวยกฎหมาย จึงใหองคการบริหารสวนตําบลแซงบาดาล เปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามอุทธรณใหแกผูอุทธรณ
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สถานการณ ๗ : หางหุนสวนจํากัดตราดมั่นคงวัสดุกอสราง ผูอุทธรณมีหนังสือถึงองคการ
บริหารสวนตําบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอขอมูลขาวสาร ๒ รายการ ไดแก ๑) รายละเอียดผูชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่มียอดชําระสูงลําดับที่ ๑ - ๒๐ พรอมปริมาณพื้นที่ และ ๒) รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจาง งานสอบราคา/ประกวดราคา โดยใหจัดสงใหแกผูอุทธรณทุกครั้งที่มีการออกประกาศ แตไดรับ
การปฏิเสธ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นวาขอมูลขาวสารรายการที่ ๑ นั้น แมจะมีรายละเอียด
ของชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง พื้นที่อาคาร และที่ดิน และจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินของผูเสีย
ภาษีแต ละราย ซึ่ งมีทั้งบุ คคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสว นที่เปน นิติบุคคลไมถือเปน ขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมิใชขอมูลขาวสารตามมาตรา
๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยได ประกอบกับผูอุทธรณตองการขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อตรวจสอบการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ โดยการเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่กับ
จํานวนเงินภาษีของผูอุทธรณกับผูเสียภาษีรายอื่น ๆ สําหรับขอมูลขาวสารรายการที่ ๒ องคการบริหาร
ส ว นตํ า บลวั งกระแจะไม ได แ จ งผลในการไมเ ป ด เผย แต ข อ มู ล ข า วสารดั งกล า วเป น ข อมู ล ข าวสารที่
หนวยงานของรัฐตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดูอยูแลว ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได แตหนวยงานของรัฐไมมีหนาที่จะตองจัดสงขอมูล
ขาวสารดังกลาวใหแกผูขอ จึงใหองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ เปดเผยขอมูลขาวสารรายการที่ ๑
แกผูอุทธรณ โดยใหลบ ตัดทอน หรือทําดวยประการอื่นใด ที่ไมเปนการเปดเผยชื่อและที่อยูของผูเสียภาษี
เฉพาะที่เปนบุคคลธรรมดา สวนขอมูลขาวสารรายการที่ ๒ นั้น ใหยกอุทธรณ
สถานการณ ๘ : นาย ก ถูกกลาวหาวามีพฤติการณและปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานโครงการกอสรางสนามบินแหงหนึ่ง จึงมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอใหเปดเผยขอมูล
ขา วสารเกี่ย วกับ บุคคลชื่ อพยานผู กลาวหาและเอกสารพยานหลักฐานตาง ๆ กระทรวงคมนาคมไดมี
หนังสื อชี้ แจงใหน าย ก ทราบว าเรื่องดังกลาวอยูร ะหวางการสอบสวน จึงไมส ามารถเปดเผยได ทั้งนี้
เปนไปตามมาตรา ๑๕ (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็น วา ขอมูลขาวสารที่ขอเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การสอบสวนข อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติห น าที่โ ดยมิ ช อบในวงราชการ ซึ่งเป น เรื่ องที่อ ยูร ะหวา ง
ดําเนินการ การเปดเผยอาจจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือการบังคับใช
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ จึงมีมติวา กระทรวงคมนาคมมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการสอบสวนฯ
นั้นชอบแลว
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การยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด
มาตรฐานจริยธรรมการยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหาร
อยางเครงครัด เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการปฏิบัติตามตามระเบียบ
คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด
๑. สาระสําคัญ
แบบธรรมเนี ย มทหาร หมายถึ ง แนวทางปฏิ บั ติซึ่งผู บังคับ บัญ ชาหรือหั ว หนาสว นราชการ
ตลอดจนผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวเปนหลักสําหรับปฏิบัติทั้งที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและไมเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษร ที่ ม าหรื อ แหล ง กํ า เนิ ด แบบธรรมเนี ย มของทหาร ได แ ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
แถลงการณ มติคณะรัฐมนตรี และขาว ดังนั้น ผูมีอํานาจและหนาที่ออกแบบธรรมเนียมของทหารมีหลาย
ระดับ ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม สวนราชการรอง ๆ
ลงไป ผูมีอํานาจและหนาที่จะออกแบบธรรมเนียมของทางราชการไดนั้น ตองออกมาในรูปแบบและขอบเขต
ซึ่งตนมีอํานาจเทานั้น
การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาที่พิจารณา
ลงทัณฑหรือลงโทษ โดยในกรณีแบบธรรมเนียมที่เปนกฎหมาย ผูขัดขืนหรือละเลยจะตองไดรับโทษตาม
พระราชกํ าหนดกฎหมายที่ไดบัญญัติไว และกรณีแบบธรรมเนีย มที่เปนขอบังคับ และคําสั่ง ถึงแม วา
แบบธรรมเนียมที่เปนขอบังคับและคําสั่งจะไมมีลักษณะเปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แตตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ ถึงมาตรา ๓๓ บัญญัติไววา เปนความผิดและมีโทษทางอาญา ซึ่งอยูใน
อํานาจของผูบังคับบัญชาสมควรจะนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลทหารหรือไม ฉะนั้น จึงเห็นไดวาถาขัดขืนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับและคําสั่งแลวผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจพิจารณาวาจะสมควรฟองรองตอศาล
ทหารหรือไม นอกจากนี้ผูเปน ทหารอาจจะไดรับทัณฑทางวินัย ตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัย ทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมอีกดวย สวนผูที่เปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง
อาจจะไดรับการพิจารณา ลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ หรือ
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๒
๒. แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ
ทหารเป นองค กรเช นเดียวกับ องคกรอื่น ๆ จึงตองมีร ะเบีย บ คําสั่ง ขอบังคับ เปนหลัก
ยึดถือปฏิบัติรวมกันเพื่อใหสังคมทหารดําเนินไปสูจุดหมายขององคกรไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ
พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ทหารทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับที่กําหนดขึ้น
๒.๒ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
แบบธรรมเนียมทหาร ๘ ดานที่ทหารตองยึดถือและปฏิบัติตาม ไดแก การทําความเคารพ
การสั่งการและประชาสัมพันธ การลา การรายงาน การรับสงหนาที่ การเขาสมาคม การเขาศึกษา หรือ
บอกความในราชการ ขาราชการกลาโหมกับการเมือง และการแตงกาย รายละเอียดการปฏิบัติในผนวก จ
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๒.๒.๑ การทําความเคารพ ประกอบดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการทําความเคารพ
เมื่ออยูลําพัง การทําความเคารพเมื่ออยูในความควบคุม และการผอนผันการทําความเคารพ
๒.๒.๒ การสั่ ง การและประชาสั ม พั น ธ ประกอบด ว ย วิ ธี ก ารสั่ ง การและ
ประชาสัมพันธ อํานาจเฉพาะในการออกหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธบางประเภท อํ า นาจสั่ ง การ
ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก และลักษณะของหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธประเภท “คําสั่ง”
๒.๒.๓ การลา ประกอบดว ยการปฏิบัติเกี่ย วกับ การลาป ว ย การลาคลอดบุตร
การลากิจ การลาพักผอนประจําป การลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาติดตามคูสมรสไป
ตางประเทศ การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการลา
๒.๒.๔ การรายงาน ประกอบดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานดวน การรายงาน
ตนเอง การรายงานเมื่ อต อ งหาในคดีอ าญาหรือ คดี แพง หรื อ คดีล มละลาย และการรายงานตัว เมื่อ มี
สถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม
๒.๒.๕ การรับสงหนาที่ ประกอบดว ยการปฏิบัติเกี่ย วกับกรณี ต องรับ สงหนา ที่
ราชการและการปฏิบัติงานในงานรับสงหนาที่ราชการ การปฏิบัติขณะที่ยังไมมีการรับสงหนาที่ราชการ
บัญชีประกอบการรับสงหนาที่ การจัดทําเอกสารการรับสงหนาที่ราชการ และขอกําหนดการรับสงหนาที่
ราชการ
๒.๒.๖ การเข าสมาคม การเข าศึ กษา หรื อบอกความในราชการ ประกอบด ว ย
การปฏิบัติเกี่ยวกับ
๒.๒.๖.๑ การเปนสมาชิก ร วมประชุ ม ฟงการบรรยาย เผยแพร กิจ การ
หรือชวยเกลี้ยกลอมโฆษณาวัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแก
สมาคม สโมสร องคการใดที่มิใชเปนของทางราชการทหาร
๒.๒.๖.๒ การเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนโดยใชเวลา
นอกราชการ หรืออาจใชเวลาในราชการเพียงบางสวนไปศึกษา
๒.๒.๖.๓ กิ จ การหรื อ ข อ ความใด ๆ ในราชการที่ เ ป น ความลั บ ห า ม
ขาราชการกลาโหมประจําการ ลูกจางและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปดเผยเปนอันขาด
๒.๒.๗ ขาราชการกลาโหมกับการเมือง ประกอบดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
๒.๒.๗.๑ การสมัครเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นโดยชอบดวย
กฎหมาย
๒.๒.๗.๒ การเขารวมประจําอันเปนการประชุมของพรรคการเมืองเปน
การสวนตัว
๒.๒.๗.๓ การวางตนเปนกลางทางการเมือง
๒.๒.๗.๔ การกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามทางการเมือง
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๒.๒.๘ การแตงกาย ประกอบด ว ยการปฏิ บัติ เ กี่ย วกั บการใช  เครื่ องแบบทหาร
อากาศในงานพิ ธี ต า ง ๆ การแต ง เครื่ อ งแบบและการไว ท รงผมของทหารหญิ ง การกํ า หนดทรงผม
ชุดพระราชทาน การคาดกระบี่ การใชถุงมือ และการใชผาพันแขนทุกข
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : โอกาสที่ทหารไมตองทําการเคารพผู ใด ๙ ประการ ไดแก กําลังเลนกีฬา
อยูในชุมนุมซึ่งตองการความสงบ เจ็บปวยสาหัส แบกหามของหนัก กําลังรับประทานอาหาร มีหนาที่ตอง
ประจําในขบวนหรือพิธี กําลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนที่ตามลําพังในที่คับขัน หรือเมื่อกําลังขับ
ยานพาหนะในความควบคุม ควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจําหรือโดยสารไปบนพาหนะ กําลังทําการ
รักษาพยาบาลตามหนาที่
สถานการณ ๒ : หลั ก การปฏิ บั ติ เ มื่ อ การสั่ ง การมี ค วามขั ด แย ง กั น ให  ถื อ สั่ ง การของ
ผูบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงชั้นสูงกวา ถาเปนการสั่งการของผูบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงชั้นเดียวกัน
ใหถือปฏิบัติตามสั่งการครั้งหลังสุด
สถานการณ ๓ : ขา ราชการทหารอากาศที่ไมสามารถปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจาก
พฤติ การณ พิเ ศษ ซึ่ งเกิดขึ้ น กับ ตนเองหรือบุคคลทั่ว ไปในท องถิ่ น นั้น และมิ ไดเกิดจากความประมาท
เลินเลอหรือความผิดของตนเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถ
มาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ จะตองรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทํา
ใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรกที่
สามารถมาปฏิบัติราชการได
สถานการณ ๔ : ขาราชการทหารอากาศที่ตกเปนผูตองหาหรือถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญา
ขอหาความผิดที่สูงกวาความผิดลหุโทษ จะตองรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทันทีในโอกาสแรกที่จ ะกระทําได แตตองไมเกิน ๕ วันทําการนับตั้งแตทราบการตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลย และไดรับอนุญาตใหประกันตัว หรือมิไดถูกควบคุมตัวอยูในอํานาจฝายทหาร ถาตกเปนผูตองหา
หรือถูกฟองเปนจําเลยในความผิดลหุโทษหรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด
ลหุโทษ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผู บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันตกเปน
ผูตองหาหรือจําเลย และทราบขอกลาวหาดังกลาว
สถานการณ ๖ : ขาราชการทหารอากาศ นอกจากขาราชการการเมืองผูใดเปนสมาชิกของ
สมาคม สโมสร หรือองคการใด (ซึ่งมิใชสมาคม สโมสร หรือองคการที่กองทัพอากาศอนุญาตใหเขาเปน
สมาชิก) อยูกอนเขารับราชการ ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ เพื่อ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
สถานการณ ๗ : ขาราชการทหารอากาศที่สมัครเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้น
โดยชอบดวยกฎหมายใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศเพื่อทราบ
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สถานการณ ๘ : เครื่องแบบปกติเทาคอแบะใชใน ๑๐ พิธี ไดแก พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย
ต า ง ๆ ในวั น กองทั พ ไทย พิ ธี ส วนสนามกระทํ าสัตย ป ฏิญ าณตนตอธงชั ย เฉลิ ม พล พิ ธี งานวั น ที่ ร ะลึ ก
กองทัพอากาศ พิธีรับสงหนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นสูง พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน
ของนักบินประจํากอง พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ (สําหรับขาราชการ
ตางประเทศ) พิธีประดับเครื่องหมายยศของนักเรียนนายเรืออากาศที่สําเร็จการศึกษา พิธีสวนสนามตรวจ
แถวกองเกียรติยศในโอกาสผูบัญชาการทหารสูงสุดอําลาชีวิตราชการทหาร พิธีตอนรับแขกตางประเทศ
อยางเปนทางการโดยมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียกองทัพอากาศ
และพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร
มาตรฐานจริยธรรมการเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารเปนมาตรฐาน
จริยธรรมดานการปฏิบัติตนของบุคลากรโดยการเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหาร
๑. สาระสําคัญ
เกียรติของทหารหมายถึง คุณความดีของทหารที่บุคคลทั่วไปยกยองสรรเสริญ เกียรติยศเปนสิ่ง
ที่ดีงาม ผูที่ไดรับควรถนอมรักษาไวตลอดไป การที่จะใหคนสรรเสริญกระทําไดดวยการกระทําคุณงาม
ความดี ไมกระทําในสิ่งที่ไมดีงาม อนุสาวรียยอมเปนที่เคารพและชื่นชมของผูที่พบเห็นและชวนใหนึกนอม
ถึ งคุ ณความดี อัน ไม มีวั น ตายของอนุส าวรีย ขอสําคัญ คือเราใจอยากใหผูพบเห็น ประกอบคุณความดี
สิ่งที่ แสดงถึ งเกี ย รติ ที่บุ คคลไดรับ ที่เปน สิ่งของที่เปน รูป ธรรม ไดแก เหรีย ญตรา พวงมาลัย
สิ่งของสักการบูชา อนุสาวรีย เปนสิ่งที่แสดงถึงการเชิดชูคุณงามความดี ความซื่อสัตยสุจริต ความกลาหาญ
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ตัวอยางเกียรติของทหาร ไดแก ทหาร
ที่เสียชีวิตในการรบจะไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติ มีความกลาหาญ เปนวีรบุรุษของชาติโดยจะได
ประดับเหรียญกลาหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ ไดรับการจัดการศพอยางสมเกียรติโดยการกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ เสด็จ มาพระราชทานเพลิงศพ เกีย รติมีความหมายครอบคลุมถึงทั้ ง
เกียรติยศและเกียรติศักดิ์ เพราะผูมีเกียรติโดยมากจะมีทั้ง ๒ อยางพรอมกัน
เกียรติยศหมายถึงเกียรติโดยฐานะตําแหนงหนาที่หรือชาติชั้นวรรณะ ดังนั้นเกียรติยศของทหาร
เปนเกียรติที่เ กิดจากฐานะที่เปนทหารซึ่งทําหนาที่ปกปองรักษาประเทศชาติ เกียรติย ศโดยทั่ วไปเปน
ความดีซึ่งทําไปแลวมีคนเชื่อถือ ดึงดูดใหคนรักใครนิยม มิใชบังคับใหผูอื่นนิยม เชน พระเปนผูมีศีลทําใหมี
คนเคารพนับถือและเปนที่พึ่งทางใจของผูอื่นได ครูเปนผูใหความรูแกศิษยและชวยเหลือใหไดดี หมอเปน
ผู รั ก ษาอาการเจ็ บ ไข ใ ห กั บ บุ ค คลที่ ป ว ยให ห าย ดั ง นั้ น เกี ย รติ ย ศของทหารจึ ง เป น ความดี ที่ เ กิ ด จาก
การปฏิบัติหนาที่ของทหาร เชน การปกปองการลวงล้ําอธิปไตยของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน
และการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวทหารจะตองมี
ความดีที่จะทําใหไดรับเกียรติยศ ไดแก ความเมตตากรุณา ความสุภาพออนโยน และความเอื้อเฟอเผื่อแผ
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รวมทั้งความอดทนไมยอทอ จึงมีคํากลาววา เกียรติยศที่ยิ่งใหญของทหารหาอยูที่ไมเคยลมเหลว แตอยูที่
เมื่อลมแลวกลาลุกขึ้นมากาวตอไป
เกียรติศักดิ์เปนการปฏิบัติตนใหมีความนานับถือยําเกรง หรือดึงดูดใจใหผูอื่นเห็นวามีอํานาจ
ซึ่ ง เป น การปฏิ บั ติ ต นโดยยึ ด มั่ น ในความดี ที่ ทํ า ให เ กิ ด เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ได แ ก ความเคร ง ครั ด ต อ หน า ที่
ความกลาหาญ และความยุติธรรม ซึ่งจะมีไดเฉพาะตนเอง ดังนั้นเกียรติศักดิ์ของทหารจึงเปนการปฏิบัติตน
ของทหารให มี ความน า นั บ ถื อยํ า เกรง โดยยึ ด มั่ น ในความเคร ง ครั ด ต อ หน า ที่ ความกล า หาญ และ
ความยุติธรรม เกียรติศักดิ์ของทหารที่สําคัญยิ่งคือความกลารับผิดดวยตนเองโดยไมตองรอใหผูอื่นกลาวหา
จะเห็นไดวาเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารเปนสิ่งสําคัญ จึงเปนสิ่งที่ทหารจะตองเชิดชูและ
รักษาไว
๒. แนวทางปฏิบัติ
เกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารเกิดขึ้นตามหนาที่ของทหารมีเหตุผลสนับสนุน ๒ ประการ
ประการแรก ทหารทํา หนา ที่เ ป นทหารของชาติซึ่งตองมี ความรูความสามารถในการคุมครองปกปอง
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูที่จะเขามาเปนทหารจะตองผานการคัดเลือก
ทั้งความรู ลักษณะทาทาง การตรวจสอบกําลังพล ฯลฯ ประการที่สองเปนผลการปฏิบัติหนาที่ของทหาร
ซึ่งเปนผลใหบานเมืองไมใหตกเปนเมืองขึ้นของใคร ประเทศชาติปลอดภัย ศาสนาเจริญรุงเรือง สถาบัน
พระมหากษัตริยไดรับการปกปองรักษา เกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารจะดํารงอยูไดตลอดไปนั้น
ทหารจะตองทําแตความดีจนมีคนยกยองสรรเสริญ การทําความดีนั้นจะตองประพฤติธรรม ๗ ประการ
คือ ขยันหมั่นเพียร มีสติรอบคอบ ทําแตในสิ่งที่ดี ใครครวญกอนปฏิบัติ สงบเสงี่ยม ซื่อสัตยสุจริต และไม
ประมาท
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : กรณีเกิดการกบฏหากทหารถูกฝายกบฏสั่งใหเคลื่อนยายกําลังเขาสนับสนุน
ทหารจะตองมีความกลาไมควรปฏิบัติตามคําสั่งของฝายกบฏแมจะถูกจับและถูกสังหาร ซึ่งแสดงถึงการมี
อุดมการณแกกลา ไมเขาขางฝายกบฏแมเพื่อรักษาชีวิตตนเอง พลีชีพเพื่อความถูกตอง ดังกรณีของ
พลเอกอรุณ ทวาทสิน เมื่อ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เหตุการณจึงพลิกกลับฝายรัฐบาลไดชัยชนะ
สถานการณ ๒ : กรณีทหารสมทบกําลังกับฝายพลเรือนเขาจับกุมการปฏิบัติการผิดกฎหมาย
และทหารไดรับการทาบทามติดสินบนเปนเงินจํานวนมาก ทหารตองปฏิเสธไมรับสินบนดังกลาวเพื่อเปน
การแสดงออกของความรักเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของความเปนทหาร ดังกรณีของเรือตรีสําราญ วงศจิ๋ว
หัวหนาชุดลาดตระเวนนาวิกโยธิน ๒๓๙๓ สมทบกับนายอําเภอและฝายปกครองเขาจับกุมขบวนการขน
แรเถื่อนที่นําเงินไปสนับสนุนผูกอการรายคอมมิวนิสต ผูตองหาติดสินบนเปนเงินจํานวน ๙ แสนบาท แต
เขาไมยอมรับและจับกุมไปดําเนินคดี แสดงถึงความรักเกียรติที่เงินไมอาจซื้อเขาได เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๓
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สถานการณ ๓ : กรณีของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อสิ้นอํานาจ พ.ศ.๒๕๐๐ ครอบครัวยัง
ยากจนตองประคองตัวเรื่องรายจาย เพราะทานไมเคยดางพรอยเรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”
สถานการณ ๔ : พลเรือเอกเจเรมี่ บัวดา ผูบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ปลิดชีพตนเอง โดยมีจดหมายลาไววา กรณีที่ประดับเหรียญความสําเร็จ Navy Achievement Medal
ในสงครามเวียดนามที่มีรูปตัว V Valor โดยที่ไมมีสิทธิเพราะไมไดออกรบจริง ขอโทษที่กระทําผิดโดยไม
เจตนา (Honest Mistake) แสดงถึงความรักในเกียรติวินัยที่ยอดเยี่ยม

การเชื่ อถื อ ผูบั ง คับ บัญ ชาและการปฏิบั ติ ตามคํา สั่ งอยา งเคร งครั ดรวมทั้ งการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
มาตรฐานจริยธรรมการเชื่อถือผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมทั้ง
การปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมเปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนของบุคากรโดย
ผูใตบังคับบัญชาตองมีความเชื่อถือผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด สวนผูบังคับบัญชา
ตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
๑. สาระสําคัญ
วินัยทหารคือการที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร ซึ่งไดแก บรรดา กฎ ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจงและสรรพหนังสือตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดออก หรือไดวางไวเปน
หลั กฐานให ทหารปฏิ บั ติ ซึ่ งรวมทั้ งขนบธรรมเนีย มและประเพณีอั น ดีของทหารทั้ง ที่เปน และไมเป น
ลายลักษณอักษร วินัยทหารเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกคนจะตองรักษาวินัยโดย
เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน ถือวาผูนั้นกระทําผิด ตัวอยางของการกระทําผิดวินัยทหารที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ตัวอยางการฝาฝนวินัยทหาร ๙ ประการ ไดแก
๑) ดื้ อ ขัดขื น หลีกเลี่ ย ง หรื อละเลยไมป ฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญ ชาเหนือตน ๒) ไมรักษาระเบีย บ
การเคารพระหวางผูใหญผูนอย ๓) ไมรักษามารยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร ๔) กอใหแตก
ความสามัคคีในหมูทหาร ๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ ๖) กลาวคําเท็จ ๗) ใชกิริยาวาจา
ไมสมควร หรือประพฤติ ไมสมควร ๘) ไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญ ชาที่กระทําผิดตาม
โทษานุโทษ ๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา ดังนั้น มาตรฐานจริยธรรมการเชื่อถือผูบังคับบัญชา
และการปฏิ บั ติตามคํ า สั่ งอย า งเครงครัด รวมทั้งการปกครองผูใตบัง คั บ บัญ ชาดว ยความยุติ ธ รรมเป น
การปฏิบัติที่ไมเปนการกระทําที่ผิดวินัยทหาร ๒ ขอ ไดแก ๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน และ ๒) ไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตาม
โทษานุโทษ
๒. แนวทางปฏิบัติ
ผูบั งคั บ บัญ ชาต องปกครองผูใตบังคับ บัญ ชาดวยความยุติธ รรม ส ว นผูใตบังคับบัญ ชาตองมี
ความเชื่อถือผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
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๒.๑ ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัย ทหารจะตองรับ ทัณฑตามวิธีที่กําหนด ประกอบด ว ย
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก ขัง จําขัง และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร
๒.๒ ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปนผูบังคับบัญชาอยูนั้นโดย
กวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธเพื่อทําการปราบปรามทหารผูกอการกําเริบ
หรือเพื่อบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของตน ผูบังคับบัญชาและผูที่ชวยเหลือในการนั้นจะไม
ตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้น แตเมื่อมีเหตุดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจักตอง
รายงานไปยั ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตนและรายงานต อ ไปตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
๒.๓ ผูมีอํานาจบั งคับ บัญ ชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้นคือผูบังคับบัญ ชาหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กองทัพอากาศกําหนด
๒.๔ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด และผูอยูในบังคับบัญชา
ชั้นใดจะเปนผูรับทัณฑชั้นใดใหถือเกณฑเทียบตามตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ
๒.๕ ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามที่กําหนดในตารางเกณฑเทียบชั้น
ผูลงทัณฑและผูรับทัณฑใหถือตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร
๒.๖ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑเต็มที่ไดสถานใดสถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑ
ทั้งสองสถานพรอมกันตองกําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑ
คราวเดียวมากกวาสองสถาน
๒.๗ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งใด ใหพิจารณาใหถวนถี่แนนอนวา ผูที่จะตอง
รับทัณฑนั้นมีความผิดจริง ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมี
ความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลวตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวา
กระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ
๒.๘ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตรแลวตองสงรายงาน
การลงทัณฑนั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒.๙ เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจน
ปรากฏแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ใหรายงานชี้แจงความผิด
นั้น ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด
เพื่อขอใหผูนั้นสั่งการตอไป
๒.๑๐ ถาเปนความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนี
ราชการทหาร เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑได ก็ให
นําเสนอเพียงชั้นผูบังคับกองบิน แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจ ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการ
กองบินมีอํานาจลงทัณฑไดทีเดียวไมตองนําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก
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๒.๑๑ นายทหารที่เปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑ
ผูอยูใตอํานาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจากตําแหนงของตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได
เวนแตนายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ขึ้นไปจึงไมตองเพิ่ม
๒.๑๒ ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดสั่งลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลวและผูที่รับทัณฑขังนั้น
กระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพิ่มทัณฑก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑที่ไดสั่งไวแตเดิมนั้นกอน
หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขังทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพิ่มใหมรวมกันเกินกวากําหนดอํานาจของ
ผูสั่งลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูที่จะสั่ง
ลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหรายงานชี้แจงความผิดนั้นทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้น
จนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด
๒.๑๓ นับตั้งแตวันที่ปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่งจะตองรับทัณฑ ถา
ผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนดสามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่
จะลงทัณฑ จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจตนเองมิได เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแต
เมื่อกอนครบกําหนดสามเดือน จึงมิใหนับวันที่ขาดหนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันที่ไดตัว
ผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ
๒.๑๔ เมื่อผูมีอํานาจไดสั่งลงทัณฑแลว ผูที่สั่งลงทัณฑหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือผูที่
สั่งลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑ หรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑได แตถาเพิ่มทัณฑแลว ทัณฑที่สั่ง
เพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูที่สั่งใหมนั้น
๒.๑๕ ทหารสามารถใหคําชี้แจงวาผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม
หรือผิดกฎหมายหรือแบบธรรมเนียมทหาร ทําใหไมไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่ควรจะไดรับใน
ราชการ เรียกวาการรองทุกข
๒.๑๖ รองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอื่นเปนอันขาด และ
หามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะ
รองทุกข
๒.๑๗ หามมิใหรองทุกขในเวลาที่กําลังเขาแถวหรือในขณะที่กําลังทําหนาที่ราชการอยางใด
อยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลว ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตที่มี
เหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น
๒.๑๘ หามมิใหรองทุกขวาผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้น
มิไดลงทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามที่กําหนด และหามมิใหลงชื่อรวมกันหรือเขามารองทุกขพรอมกัน
หลายคน และหามมิใหประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะรองทุกข
๒.๑๙ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น จะรองทุกขดวย
วาจาหรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความ
สําคัญของเรื่องที่รองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย

๗๙

๒.๒๐ ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวาตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแนก็ใหรองทุกข
ต อผู บั งคั บบั ญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอไปตามลําดับชั้นจนถึ งที่สุดคื อผูที่จะสั่งการไตสวนและแก
ความเดือดรอนนั้นได
๒.๒๑ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกข
ใบรองทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา
๒.๒๒ เมื่อไดรองทุกขตอผูบังคับ บัญ ชาแลว และเวลาล วงพน ไป ๑๕ วัน ยังไมไดรับ
การชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับบัญชาชั้นที่สูง
ถัดขึ้นไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวาไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใดมา
แลวแตเมื่อใด
๒.๒๓ เมื่ อผู บั งคับ บัญ ชาไดรับ เรื่องรองทุกข แล ว ตองรีบ ไตสวนและจัดการแกไขความ
เดือดรอน หรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิด
ตอวินัยทหาร
๒.๒๔ เมื่อผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกข
ยังไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้
ตอผูใด และไดรับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย
๒.๒๕ หากปรากฏชัดวาขอความที่รองทุกขเปนความเท็จหรือการรองทุกขนั้นกระทําไป
โดยผิดระเบียบ ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร
๓. สถานการณตัวอยาง
สถานการณ ๑ : มารยาททางทหารในการปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา ๑) เมื่อมีความขุนของ
กับผูที่อยูใตบังคับบัญชา หรือผูนอย เมื่อไดวากลาวลงโทษ หรือตักเตือนแลว จงอยาจําเอาไวอาฆาตมาดราย
ภายหลังอีก ๒) จงติโทษ หรือลงโทษผูที่อยูใตบังคับบัญชาในขณะที่ทําผิดโดยไมเกรงใจหรือกลัวเขาเกลียด
ใหเครงครัดอยูเสมอจะละเลยเสียไมไดเปนอันขาด เพราะภายหลังจะกําเริบและแกไขยาก ๓) ในเวลา
บังคับบัญชาการงานอยาไดเห็นแกหนาและญาติมิตร และเห็นแกสินจางสินบนเปนอันขาด ๔) จงทํา
ตัวอยางอันดีใหผูนอยหรือผูอยูใตบังคับบัญชาไดเห็นถึงการมีความซื่อสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที
ความกลาหาญ พากเพียรพยายาม ความละเอียดลออ รอบคอบ มีความละอายตอความผิด ตลอดทั้งมี
ความประพฤติอันดีซึ่งนับวาจะเปนประโยชนตอการแนะนําและสั่งสอนที่ดีกวาการที่จะสอนแตปากแต
ตนเองไมทําตาม ๕) ตองคอยรับการเคารพจากผูมียศต่ํากวาเสมอ และแสดงออกดวยความตั้งใจรับ
๖) ต องรู จั กให กํา ลั งใจและชมเชยผูใตบังคับ บัญ ชาอยูเปน นิจ เพื่อชว ยสรางขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบัติงานหนาที่หรือที่ไดรับมอบหมาย ๗) ตองฝกเรียนรูงานในหนาที่ที่สูงกวาของตนหนึ่งชั้นเสมอ
ตองทําตนใหเปนทั้งผูบังคับบัญชาและพี่เลี้ยงในระบบงานใหกับผูใตบังคับบัญชา พรอมกับสรางตัวแทนให
สามารถปฏิบัติหนาที่แทนตนไดเมื่อมีเหตุจําเปน ๘) ผูบริหารระดับสูงที่ดีจะพิจารณาตัดสินจากผลงาน
มิใชจากบทสนทนา ๙) สมควรนําขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา หรือหัวหนาแผนก/ฝายอํานวยการ
มาใชในการประกอบการตัดสินใจ ดวยทุกครั้งเพื่อความรอบคอบยิ่งขึ้น
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สถานการณ ๒ : มารยาททางทหารในการปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา ๑) ในเวลาฝกหัด
สั่งสอน ประชุม บรรยาย ทหารจะตองตั้งใจคอยฟงโดยเพงเล็งดูผูสอน หรือสดับหูฟงอยูเสมอ อยาไปนึก
ถึงกิจกรรมอื่น ๆ หรือเหมอหลับ ถาไมเปนไปดังวานี้ตองนับวาเปนการเสียมรรยาทและวินัยอยางสําคัญ
๒) เห็นผูใหญทําของตกตองชวยเก็บใหเปนการแสดงความเคารพนับถือชั้นหนึ่ง ๓) ถาผูใหญพูดดวยก็ควร
แลดูอยากมหนาหรือมองดูสิ่งอื่น ๆ เสีย (แบบทหาร) มิฉะนั้นจะวาไมมีความเคารพ ๔) เวลาเขาไปหา
ผูบังคับบัญชา หรือผูใหญตองยืนใหถูกตองตามแบบทหาร และหางจากผูบังคับบัญชาในระยะพอเหมาะ
(ประมาณ ๒ กาว) หางกันไปก็ไมดีและควรยืนในลักษณะสํารวมไมลวง แคะ แกะ เกา กด สั่นขา กดปากกา
หรือหันหนาทํางานตอ ๕) ถาไดยินนายทหารเรียกทหารคนหนึ่งคนใดแลวแลว คนอยูใกลไดยินตองเรียกตอ
ถานายทหารกวักมือ หรือเรียกทหารที่อยูรวมกันหลายคนแตหาไดออกนามผูใดไมผูที่อยูใกลที่สุดจะตอง
รีบเขาไปหาทันที ๖) เมื่อทหารไปในโรงจําหนายอาหารพบทหารซึ่งเปนผูใหญกวาตนนั่งอยูกอนตอง
หันหนาไปแสดงความเคารพเสียครั้งหนึ่ง ถาตนอยูในโรงจําหนายอาหารนั้นกอน เมื่อนายทหารผูใหญกวา
ตนเขามา หรือจะกลับก็ตองแสดงความเคารพเชนเดียวกัน ๗) เวลาอยูในแถวหรือหนาแถว หรือในที่
ประชุมราชการใด ๆ ทหารตองไมเถียงผูบังคับบัญชาเปนอันขาด ผิดถูก อยางไรตองนิ่งกอน การนิ่งไมทํา
ใหตนเสื่อมเสีย กลับจะทําใหเห็นวาตนอยูในวินัยอันดี

บทที่ ๓
การบังคับใชประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศจัดทําประมวลจริยธรรมเมื่อป ๒๕๕๗ โดยจัดทําเปนระเบียบกองทัพอากาศวา
ดวยประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อรองรับระเบียบกกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ ที่กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบ
ในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย และใหใชระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลในการพิจารณา สรรหา
กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยา ย
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล และมาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมี
อํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม
รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการให
เปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ในกรณีที่
การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมมี ลั ก ษณะร า ยแรงหรื อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได ว า
การดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผย
ผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได ซึ่งแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูก
ประกาศใหสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แตสาระ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐยังคงบัญญัติไวใน
มาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่สําคัญ
หนาที่สําคัญของผูตรวจการแผนดินเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐยั งคงอยูโ ดยประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินยังคงบังคับใชตอไป ดังนั้น ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวล
จริยธรรมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ ยังคงใชไดตอไป
การบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศจะทําใหมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ ไดรับ
การนํ าไปปฏิบั ติอยา งเปน รู ปธรรมและตอเนื่อง จึงจําเปนตองทําใหการบังคับ ใชประมวลจริยธรรมมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบและกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม และขั้นตอนการลงโทษเมื่อมีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม
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ระบบและกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบังคับ
ใชประมวลจริยธรรมที่กองทัพอากาศกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดผลออกมาตามที่
ตองการ ขั้ น ตอนการปฏิ บัติง านจะต องปรากฏให ทราบโดยทั่ ว กั น ไม วา จะอยูใ นรู ป ของเอกสารหรื อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน สวนกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศ หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศมีการขับเคลื่อน
หรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
เชน การแตงตั้งผูรับผิดชอบมาดําเนินการควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุม
คณะทํางาน รายงานผลการดําเนินการ การประเมินระบบ และสรุปผลการดําเนินงานตามระบบที่กําหนด
ไว ระบบและกลไกเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั น ดั ง นั้ น จึ ง สามารถอธิ บ ายไปพร อ มกั น ได
ซึ่งกองทัพอากาศมีระบบและกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรมดังนี้
๑. การกํ า หนดหน ว ยงานและกลุ ม บุ ค คลทํ า หน า ที่ คุ ม ครองประมวลจริ ย ธรรม
กองทัพอากาศ
๑.๑ กรมกําลังพลทหารอากาศ
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดใหกําลังพลทหาร
อากาศรักษาการตามระเบียบ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑.๑.๑ วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวล
จริยธรรม
๑.๑.๒ คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานดาน
จริยธรรมของหนวยงานดานกําลังพลกองทัพอากาศ
๑.๑.๓ คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
๑.๑.๔ เผยแพรและปลูกฝงมาตรฐานจริยธรรมใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวาง
ทั้งในหมูขาราชการและประชาชน
๑.๑.๕ สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และ
ขาราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
๑.๑.๖ ติดตามสอดสองการใชบังคับและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในกรณี
มีการฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด กรมกําลังพลทหารอากาศจะแจงใหหัวหนาสวนราชการ
ของขาราชการผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
๑.๑.๗ ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหัวหนาสวนราชการ และ
ขาราชการทั้งปวง และรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบถึงปลัดกระทรวงกลาโหมภายในวันที่ ๓๐
กันยายนของทุกป
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๑.๑.๘ จัดตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตรและรัฐศาสตรทําหนาที่
ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดกรณีเกิดปญหาการตีความประมวลจริยธรรม
๑.๑.๙ ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวล
จริยธรรมทุกปและเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติ
๑.๑.๑๐ ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมในหวงระยะเวลาที่
เหมาะสม
๑.๒ กรมจเรทหารอากาศ
การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดอาจเกิดขึ้นไดซึ่งนอกจากจะทําใหตอง
มีการลงโทษผูฝาฝนที่ทําใหเปนที่มาของการรองทุกขของผูรับโทษแลวยังเปนที่มาของการรองเรียนจากผูที่
ได รั บ ผลกระทบจากการฝ า ฝ น มาตรฐานจริย ธรรม ซึ่ง กองทั พอากาศมี แนวทางปฏิ บั ติตามระเบีย บ
กองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกําหนดใหกรมจเรทหาร
อากาศ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ
การประสานงานระหว า งบุ ค คล ส ว นราชการหรื อ หนว ยงานที่ เกี่ ย วขอ งทั้ง ภายในและภายนอก
กองทัพอากาศ การแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อให
การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ก รมจเรทหารอากาศจึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๔ สรุปเนื้อหาไดดังนี้
๑.๒.๑ การดําเนินการทั่วไป
๑.๒.๑.๑ กํา หนดขอบเขตเรื่อ งร องทุก ขร องเรี ย นไว ๓ ลั กษณะ ไดแ ก
เรื่องที่มีสาเหตุของปญหา ความเดือดรอน ความเสียหายมาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือ
ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบของกําลังพลกองทัพอากาศหรือสวนราชการกองทัพอากาศ เรื่องที่
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานระดับสูงกวากองทัพอากาศ มอบหมายใหดําเนินการ และเรื่องที่ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมายใหดําเนินการ
๑.๒.๑.๒ ยุติการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนในกรณีตอไปนี้
๑.๒.๑.๒ (๑) ไมปรากฏชื่อจริง หรือชองทางการติดตอกลับ
ของผูรอง และไมมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินการ
๑.๒.๑.๒ (๒) มีรายละเอียดไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการ
และผู ร องไม ให ความร ว มมื อที่ จ ะใหร ายละเอีย ดเพิ่มเติมเพื่อใหคํารองมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
เพียงพอตอการดําเนินการภายในระยะเวลาที่แจงใหผูรองทราบ
๑.๒.๑.๒ (๓) มีรายละเอียดพยานหลักฐานในคํารองเชนเดียวกับ
เรื่องรองทุกขรองเรียนที่กองทัพอากาศเคยดําเนินการและยุติเรื่องเปนที่เรียบรอยแลวไมปรากฏพยานหลักฐาน
ใหมที่อาจมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา
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๑.๒.๑.๒ (๔) ไมอยูในอํานาจการดําเนินการของกองทัพอากาศ
หรืออยูในอํานาจการดําเนินการของหนวยงานอื่นภายนอกกองทัพอากาศ
๑.๒.๑.๒ (๕) อยูระหวางการดําเนินการ หรือมีการดําเนินการ
ถึงที่สุดแลว ตามกฎหมายหรือหนวยงานอื่น เชน ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน
๑.๒.๑.๒ (๖) ผู ร อ งได ยื่ น คํ า ร อ งต อ หน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมที่อยูเหนือระดับกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดคํารองเชนเดียวกันกับที่ไดยื่นตอ
กองทัพอากาศ และอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการของหนวยงานนั้น
๑.๒.๑.๒ (๗) ผูรองไดแสดงออกถึงการไมใหความรวมมือใน
การดําเนินการสืบสวนสอบสวน
๑.๒.๑.๒ (๘) ผูรองแจงความประสงคตอกองทัพอากาศ หรือ
กรมจเรทหารอากาศ หรือตอผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการขอใหยุติการดําเนินการภายหลังการยื่น
คํารอง
๑.๒.๑.๒ (๙) มี สั่ ง การของผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ร ะดั บ สู ง กว า
เจากรมจเรทหารอากาศใหยุติการดําเนินการ
๑.๒.๑.๓ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ ปรากฏชื่อและชองทาง
ติดตอกลั บผู รอง ให ตอบกลับ ผูร องและชี้แจงเหตุผ ลใหผูรองทราบสาเหตุที่ไมส ามารถดําเนิน การตาม
ความประสงคของผูรองได หรือใหคําแนะนําตอผูรองสําหรับเรื่องรองทุกขรองเรียนที่มิไดอยูในอํานาจ
การดําเนินการของกองทัพอากาศ
๑.๒.๑.๔ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ ไมปรากฏชื่อจริง
และชองทางติดตอกลับผูรอง ใหจัดทําบันทึกเหตุผลการยุติการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนดังกลาว
ตามแบบฟอรมที่กําหนด แนบกับคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน
๑.๒.๑.๕ หากพิจารณาแลว เรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ ยกเวน
เรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ (๙) อาจมีผลกระทบตอการบริหารราชการของกองทัพอากาศ หรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งของกองทัพอากาศ หรืออาจนํามาซึ่งการเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณ
อันดีงามของกองทัพอากาศ อาจรับไวพิจารณาดําเนินการ หรือสงใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ
๑.๒.๑.๖ จัดใหมีก ารประชุม รว มกัน ระหวางกรมจเรทหารอากาศและ
สวนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ หารือรวมกัน เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศตามความเหมาะสม และใหสามารถเชิญเจาหนาที่จากหนวยงาน
ภายนอกกองทัพอากาศที่มีความรู ความสามารถหรือมีสวนเกี่ยวของกับ การดําเนิน การเรื่องรองทุกข
รองเรียนเขารวมประชุม

๘๕

๑.๒.๒ การเสนอและรับคํารอง
๑.๒.๒.๑ จัดใหมีชองทางการรับ คํารองของกองทัพอากาศ ๕ ช องทาง
ไดแก เจาหนาที่รับเรื่องรองทุกขรองเรียน ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร และเครือขายสารสนเทศดาน
การรองทุกขรองเรียน
๑.๒.๒.๒ ผู ร อ งสามารถเสนอเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กองทัพอากาศดวยวาจา เอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใหมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อผูรอง
ชื่อผูถูกรอง ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่สามารถติดตอไดของผูรอง
รายละเอียดเรื่องรองทุกขรองเรียน และวัตถุประสงคของการรองทุกขรองเรียน
๑.๒.๒.๓ กรณีสวนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ ซึ่งมิใชกรมจเรทหาร
อากาศ ไดรับคํารองจากผูรอง ใหหัวหนาสวนราชการกองทัพอากาศนั้นรับผิดชอบดําเนินการดังนี้
๑.๒.๒.๓ (๑) กรณี ก ารร อ งทุ ก ข ห รื อ ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ วิ นั ย
ทหาร ใหพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร
พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๑.๒.๒.๓ (๒) กรณี ก ารร อ งเรี ย นกํ า ลั ง พลหรื อ หน ว ยงานใน
สังกัด ใหสงตนฉบับคํารองใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวที่หนวยเพื่อดําเนินการเมื่อ
ไดรับการประสานจากกรมจเรทหารอากาศ
๑.๒.๒.๓ (๓) กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือสวนราชการอื่น
ของกองทัพอากาศ ใหสงตนฉบับคํารองใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวที่หนวยเพื่อ
เปนหลักฐาน
๑.๒.๒.๔ เมื่อกรมจเรทหารอากาศไดรับคํารอง ใหลงทะเบียนบันทึก
หลักฐานการรับเรื่อง รองทุกขรองเรียน และกําหนดชั้นความลับเอกสารเปนชั้น “ลับ” และใหถือวาเปน
เอกสารของทางราชการ
๑.๒.๓ การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารอง
๑.๒.๓.๑ ตรวจสอบพิจารณาคํารองที่ไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ขอ ๑.๒.๑ และขอ ๑.๒.๒ และใหตอบกลับผูรองภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง
๑.๒.๓.๒ ติดตอประสานผูรอง ผูถูกรอง หรือผูเกี่ยวของ และดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนผูรองและ/หรือผูถูกรองขั้นตนเพื่อใหไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับคํารองโดยครบถวน
สมบูรณ และบันทึกหลักฐานการดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามแบบฟอรมที่กําหนด
๑.๒.๓.๓ สงคํารองกรณีเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับวินัย
ทหารใหแกหนวยตนสังกัดของผูถูกรองเพื่อพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผลการดําเนินการสง
ใหกรมจเรทหารอากาศภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยตนสังกัดของผูถูกรองไดรับคํารอง
หากมีความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหหนวยตนสังกัดของ

๘๖

ผูถูกรองประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวันครบกําหนดเพื่อขยายเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถ
ขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน
๑.๒.๓.๔ สงคํารองกรณีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่หรือ
ประพฤติมิชอบใหสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผล
การดําเนินการใหกรมจเรทหารอากาศทราบภายในกําหนด ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยไดรับคํารอง
หากมีความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหหนวยประสานกรมจเร
ทหารอากาศกอนวันครบกําหนด เพื่อขยายเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕
วัน รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๖๐ วัน
๑.๒.๓.๕ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ กรมเพื่ อ พิ จ ารณา
ดําเนินการกรณีเรื่องรองเรียนซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบและผูถูกรองเปน
นายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นนาวาอากาศเอก (พิเศษ)
๑.๒.๓.๖ ขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการกรณีเรื่องรองเรียนซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบและ
ผูถูกรองเปนนายทหารสัญญาบัตรระดับ ชั้นนายพลอากาศ หรือกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแล ว
เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับสวนราชการกองทัพอากาศหลายหนวย หรือมีความสลับซับซอน
๑.๒.๓.๗ กรณี ผู ถู ก ร อ งย า ยไปปฏิ บั ติ ร าชการส ว นราชการอื่ น ก อ นมี
การรองเรียน แตเปนการรองเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหนวยงานเดิม หรือผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการ
สวนราชการอื่นระหวางการดําเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียน ใหดําเนินการดังนี้
๑.๒.๓.๗ (๑) ประสานรายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ กั บ ทั้ ง
สวนราชการเดิมและสวนราชการใหมกรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายในกองทัพอากาศ ซึ่งถือ
เปนความรับผิดชอบของทั้งสวนราชการเดิมและสวนราชการใหมของผูถูกรองในการใหความรวมมือกับ
กรมจเรทหารอากาศ
๑.๒.๓.๗ (๒) ประสานรายละเอียดในการปฏิบัติโดยตรงกับ
สวนราชการภายนอกกองทัพอากาศกรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ ทั้งนี้
ตองไมขัดกับระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ
๑.๒.๓.๘ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ รับคํารองที่ผูรองไดเสนอไวกับสวนราชการกองทัพอากาศ
นั้นมาดําเนินการในคราวเดียวกันหากผูรองไดเสนอคํารองเรื่องเดียวกันไวกับสวนราชการกองทัพอากาศ
อื่น ๆ ดวย
๑.๒.๔ การสืบสวนและสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน
๑.๒.๔.๑ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน ผูรอง ผูถูกรอง และผูเกี่ยวของ
ตองกระทําโดยวิธีลับ หามมิใหมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดใด ๆ ใหผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของทราบโดย
เด็ดขาด

๘๗

๑.๒.๔.๒ การดํ า เนิ น การสื บ สวนสอบสวนเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น
ผูรับผิดชอบตองเปดโอกาสใหผูรองและผูถูกรองไดชี้แจงและแสดงขอมูลเอกสาร พยาน หลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
๑.๒.๔.๓ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ สามารถติดตอประสานกําลังพลกองทัพอากาศ หรือสวนราชการ
กองทัพอากาศไดโดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุนขอมูลเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
เรื่องรองทุกขรองเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญเปนผูรวมดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องรอง
ทุกขรองเรียน
๑.๒.๔.๔ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ สามารถแจงใหสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองทุกขรองเรียนจัดสงเอกสารหรือขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการสืบสวนสอบสวน สรุปรายงานผลเรื่องรองทุกขรองเรียน ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบของสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศที่จะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามที่ไดรับการรองขอภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยหรือผูเกี่ยวของไดรับหนังสือแจงให
ดําเนินการ หากมีความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประสาน
กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖
กอนวันครบกําหนด เพื่อขยายระยะเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน
รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน
๑.๒.๔.๕ ในระหวางการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน
หากปรากฏวาผูรองมีการยื่นคํารองในเรื่องเดียวกันตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่มีร ะดับสูงกวา
กองทัพอากาศ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ตามขอ ๑.๒.๓.๖ จะยุติการดําเนินการไวกอน เพื่อรอผลการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้น และแจงใหผูรองทราบ
๑.๒.๔.๖ หากการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
ซึ่งมีระดับสูงกวากองทัพอากาศตามขอ ๑.๒.๔.๕ ไดขอยุติเปนที่เรียบรอย กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ จะติดตอประสานสวนราชการหรือหนวยงาน
ดังกลาว เพื่อขอทราบผลการพิจารณา และใหยุติการดําเนินการพรอมทั้งแจงใหผูรองทราบ
๑.๒.๕ การสรุปรายงานผลและยุติเรื่องรองทุกขรองเรียน
๑.๒.๕.๑ กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาสืบสวนสอบสวนพรอมขอเสนอแนะ
นําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศตามสายงานที่กําหนด
๑.๒.๕.๒ กรณี รายงานสรุ ปผลการดํ าเนิ นการเรื่ องร องทุ กข ร องเรี ยนมี
การสั่งการของผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศ
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ใหกําลังพลหรือสวนราชการกองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ใหถือเปนความรับผิดชอบของ
กรมจเรทหารอากาศในการแจงใหกําลังพลหรือสวนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการดําเนินการให
เปนไปตามสั่งการโดยเร็ว
๑.๒.๕.๓ กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ ยุติเรื่องรองทุกขรองเรียนโดยแจงผลการดําเนินการใหผูรอง
ทราบเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานชองทางการติดตอสื่อสาร
ชองทางใดชองทางหนึ่งที่ผูรองสามารถรับรูได และจัดทําหลักฐานการแจงผลการดําเนินการเก็บไวที่
กรมจเรทหารอากาศ กรณีสวนราชการหรือหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ หรือบุคคลที่มีตําแหนงสูงกวา
เจากรมจเรทหารอากาศเปนผูรอง ผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหาร
อากาศ เปนผูลงชื่อในหนังสือแจงผูรอง
๑.๒.๕.๔ กรมจเรทหารอากาศจัดเก็บขอมูลเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ
การดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนที่กองทัพอากาศรับมาดําเนินการจนไดขอยุติทั้งหมดใหสามารถ
ตรวจสอบไดอยูเสมอ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ
๑.๓ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่หรือ
ประพฤติมิชอบจากกรมจเรทหารอากาศกรณีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบ
และพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผลการดําเนินการใหกรมจเรทหารอากาศทราบโดยเร็วภายใน
กําหนด ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยไดรับคํารองจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเปนที่ไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหหนวยประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวัน
ครบกําหนด เพื่อขยายเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมทั้งสิ้นไมเกิน
๖๐ วัน
๑.๔ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศและหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยหนวยงาน
ดานกําลังพลหรือนายทหารกําลังพลของหนวย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑.๔.๑ ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ
๑.๔.๒ สื บ สวนข อ เท็ จ จริ ง การฝ า ฝ น มาตรฐานจริ ย ธรรมเพื่ อ รายงานผลให
หัวหนาหนวยพิจารณา
๑.๔.๓ คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมามิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
๑.๔.๔ สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ
๑.๔.๕ ติดตามสอดสองใหขาราชการในสวนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อยางเครงครัด

๘๙

๑.๔.๖ ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัยกรมกําลังพลทหารอากาศ
๑.๔.๗ รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงประมวลจริยธรรม หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอกรมกําลังพลทหารอากาศ
๑.๕ ขาราชการกองทัพอากาศ
ขาราชการกองทัพอากาศทุกคน ซึ่งหมายถึงขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร และหมายความรวมถึง ทหารกองประจําการ นักเรียนทหารในสังกัดกองทัพอากาศ
เจาหนาที่ทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัดกองทัพอากาศ และบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กองทัพอากาศกําหนด มีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
โดยมีผูบังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี สรุปเปนขอแนะนําการปฏิบัติไดดังนี้
๑.๕.๑ ทํา ความเขาใจเนื้อหาสาระของระเบีย บกองทัพอากาศวาดว ยประมวล
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๕.๒ เรียนรูเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน
๑.๕.๓ ยึดถือเนื้อหาสาระในคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดว ย
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
๑.๕.๔ ทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของคูมือการปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ อยางสม่ําเสมอ
๑.๕.๕ ให ค วามรู ค วามเข า ใจกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กองทัพอากาศ หรือปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอกองทัพอากาศ
๑.๕.๖ เมื่อมีขอสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกับสาระในระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
ประมวลจริ ยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือผูที่กองทัพอากาศกําหนดใหมีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
ผานชองทางตาง ๆ ที่กําหนด
๑.๕.๗ แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
๑.๕.๘ ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ กับหนวยงานหรือบุคคล
ที่กองทัพอากาศไดมอบหมาย
๑.๕.๙ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ต อ งเป น ผู นํ า ในการปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บ
กองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ ตลอดจนสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหกับ
ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ ไดเขาใจวาการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนสิ่งที่ถูกตองและตองปฏิบัติ ทั้งนี้การไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันมิใช
เปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให
ไดรับการพัฒนา หากเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย สําหรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
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๒. ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
๒.๑ องคประกอบของระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
องค ป ระกอบของระบบประกอบดว ย ป จ จัย นํ าเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมู ล
ป อ นกลั บ ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชื่ อมโยงกัน ดัง นั้น องค ป ระกอบระบบการบั ง คับ ใชป ระมวลจริ ย ธรรม
กองทัพอากาศ สรุปไดดังนี้
๒.๑.๑ ปจจัยนําเขาเปนจุดเริ่มตนของระบบ ดังนั้น ปจจัยนําเขาของระบบการบังคับ
ใช ประมวลจริ ยธรรมกองทั พอากาศ ประกอบด วย กรณี การฝ าฝ นประมวลจริ ยธรรม หน วยเกี่ ยวข อง
(กรมกํ าลั งพลทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สํานักงานพระ
ธรรมนู ญ ทหารอากาศ หน วยขึ้ นตรงกองทั พอากาศ หน วยขึ้ นตรงกองบั ญชาการกองทั พอากาศ และ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง) และกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ
๒.๑.๒ กระบวนการ เป น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข องหน ว ยเกี่ ย วข อ งตามขั้ น ตอน
การปฏิบัติที่หนวยกําหนดขึ้นโดยยึดหลักการตามบทบาทหนาที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ หนวย
เกี่ยวของไดแก การปฏิบัติของกรมกําลังพลทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ และคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
๒.๑.๓ ผลผลิ ต เป น ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ข องหน ว ยเกี่ ย วข อ ง ได แ ก
ผลการตัดสินการลงโทษตามกฎหมาย ผลการตัดสินการลงทัณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร
และผลการตัดสิน การปฏิบัติตามการฝาฝนประมวลจริยธรรมที่ไมใชความผิดทางวินัย ประโยชนของ
ผลผลิตสามารถใชเปนบรรทัดฐานในการตัดสินครั้งตอไป
๒.๑.๔ ข อ มู ล ป อ นกลั บ เป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ญ หาข อ ขั ด ข อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า ง
การดําเนินการตามกระบวนการ และบทเรียนที่ไดรับจากผลผลิตที่เกิดขึ้นซึ่งนําไปใชในการปรับแกไข
กระบวนการและปจจัยนําเขาเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม เชน การใชผล
การพิจารณาตัดสินการลงโทษเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาตัดสินการลงโทษ
๒.๒ หลักการทั่วไปของระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขั้นตอนการปฏิ บัติงานการบังคับ ใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศมีหลักการปฏิบัติ
ทั่วไป ซึ่งสามารถแบงเปนระบบปฏิบัติยอยได ๔ ระบบ ไดแก ระบบการปฏิบัติเมื่อมีการฝาฝนมาตรฐาน
จริยธรรม ระบบการปฏิบั ติเพื่ อการสงเสริมจริยธรรม ระบบการปฏิบัติเมื่อมีปญ หาการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรม และระบบการปฏิบัติกรณีเรงดวนเกี่ยวกับจริยธรรม
๒.๒.๑ ระบบการปฏิบัติเมื่อมีการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม
๒.๒.๑.๑ การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมกองทัพอากาศเปนความผิดวินัย
ตองรับโทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของขาราชการกองทัพอากาศ
ประเภทนั้น ๆ
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๒.๒.๑.๒ เมื่อมีกรณีการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม ผูบังคับบัญชาอาจสั่ง
ลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
๒.๒.๒ ระบบการปฏิ บั ติ เ พื่ อ การส ง เสริ ม จริ ย ธรรม หั ว หน า หน ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพอากาศ และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ ตองสงเสริมจริยธรรมขาราชการในสังกัด
โดยอยางนอยตองดําเนินการดังนี้
๒.๒.๒.๑ ในการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการ ให
ใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
๒.๒.๒.๒ ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือ
ชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม และจัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการ
แตละคน รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
๒.๒.๒.๓ ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๒.๒.๒.๔ คุ ม ครองข า ราชการผู ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย า ง
เพียงพอ
๒.๒.๒.๕ ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมโดยเครงครัด
๒.๒.๒.๖ ตอบข อ สงสั ย หรื อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรม
๒.๒.๒.๗ จัด ให มี ก ารศึ ก ษาค า นิ ย มที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมและดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
๒.๒.๒.๘ เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูงของขาราชการ ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อ
ไมทําการอันเปนการสงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
๒.๒.๒.๙ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๒.๒.๓ ระบบการปฏิบัติเมื่อมีปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม
๒.๒.๓.๑ เมื่ อ มี ป ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมในเรื่ อ งใด
ขาราชการอาจเสนอเรื่องที่เปนปญหาดังกลาวใหหนวยงานดานกําลังพลของหนวยที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อ
ขอคําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากกรมกําลังพลทหารอากาศได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจ ฉัยของกรมกําลังพลทหารอากาศ
หนวยงานตนสังกัดอาจสงเรื่องใหกรมกําลังพลทหารอากาศวินิจฉัย และในกรณีที่กรมกําลังพลทหาร
อากาศ เห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได
๒.๒.๓.๒ ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของหนวยงานดานกําลังพล
ของหนวยที่ตนสังกัด หรือกรมกําลังพลทหารอากาศไมตองรับผิดทางวินัย
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๒.๒.๔ ระบบการปฏิบัติกรณีเรงดวนเกี่ยวกับจริยธรรม
๒.๒.๔.๑ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยให
เนิ่น ชาไปจะกระทบตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุม
หนวยงานดานกําลังพลของหนวยไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนาหนวยงานดานกําลังพล
ของหนวย ซึ่งหัวหนาหนวยงานดานกําลังพลของหนวยมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควรตามคําวินิจฉัย
ของหนวยงานดานกําลังพลของหนวย หรือกรมกําลังพลทหารอากาศ หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เปน
ปญหามากอน หัวหนาหนวยงานดานกําลังพลของหนวยอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของ
สวนรวมเปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ขาราชการที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงามแลว ใหสง
เรื่องใหกรมกําลังพลทหารอากาศทราบ
๒.๒.๔.๒ ขาราชการที่ป ฏิบัติตามคําแนะนําของหัว หนาหนวยงานดาน
กําลังพลของหนวยตามแนวทางที่หนวยงานดานกําลังพลของหนวย หรือกรมกําลังพลทหารอากาศเคย
วินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิดทางวินัย

ขั้นตอนการลงโทษการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจะตองไดรับการลงโทษตามที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหตองกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย และใหใชระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริย ธรรมของบุคคลในการพิจารณา
สรรหา กลั่ น กรอง หรื อ แต ง ตั้ ง บุ คคลใดเข า สู ตํ า แหน ง ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการใช อํ า นาจรั ฐ รวมทั้ ง
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล การลงโทษนั้นจะตองมีหลักการ
และขั้นตอนการพิจารณาการลงโทษ ดังนี้
๑. หลักการพิจารณาลงโทษเมื่อมีการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม
การพิ จ ารณาความร า ยแรงแห ง การกระทํ า อั น เป น การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
จริยธรรมเพื่อกําหนดการลงโทษมีหลักการพิจารณาดังนี้
๑.๑ การสอบสวนทางจริ ย ธรรมมี ห ลั ก การพิ จ ารณาคื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น
ประมวลจริยธรรมจะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน
ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
๑.๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศใหนําแนวทางและวิธีการสืบสวนสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยทหาร และ
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอนุโลม

๙๓

๑.๓ การสั่งการกรณีไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหยุติเรื่อง
แต ห ากปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า เป น การฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรม แต ไ ม ถึ ง กั บ เป น ความผิ ด ทางวิ นั ย
ให ดํ า เนิ น การตามควรแก ก รณี เ พื่ อ ให มี ก ารแก ไ ขหรื อ ดํ า เนิ น การที่ถู ก ต อ ง หรื อ ตั กเตื อ น หรื อ นํ า ไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจ
ทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒. ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจริ ย ธรรมมี ค วามร า ยแรงแห ง การกระทํ า แบ ง เป น
๓ ระดับ ไดแก การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ไมผิดวินัย การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมที่ผิดวินัย และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ผิดกฎหมาย
๒.๑ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ไมผิดวินัย
กรณี ที่ มิ ใ ช ค วามผิ ด ทางวิ นั ย หรื อ ทางอาญา ให ดํ า เนิ น การตามควรแก ก รณี เพื่ อ ให มี
การแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสู
ตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให
ผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
๒.๒ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ผิดวินัย
ผูเปนทหารอาจจะไดรับทัณฑทางวินัยตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๖ รวมทั้งที่ ได แกไขเพิ่ มเติ มใหม ส ว นผู ที่เปน ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง อาจจะไดรับ
การพิจารณาลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวย ขาราชการกลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ หรือขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๓ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ผิดกฎหมาย
กรณี ที่ เ ป น การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ าฝ น ประมวลจริ ย ธรรม และเป น ความผิ ดทางอาญา
ควรกําหนดใหไปดําเนินการตามกระบวนการลงโทษทางอาญาโดยตรง
การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาที่
พิจารณาลงทัณฑหรือลงโทษ โดยในกรณีแบบธรรมเนียมที่เปนกฎหมาย ผูขัดขืนหรือละเลยจะตองไดรับ
โทษตามพระราชกํา หนดกฎหมายที่ไดบัญ ญัติไว และกรณีแบบธรรมเนีย มที่ เปน ขอบังคับ และคํา สั่ ง
ถึงแมวาแบบธรรมเนียมที่เปนขอบังคับและคําสั่งจะไมมีลักษณะเปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แตตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหารมาตรา ๘ กําหนดไววา การกระทําความผิดอยางใด ๆ ที่บัญญัติไวในมาตรา
๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา
๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาทหาร ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชา
ตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร พิจารณาเห็นวาเปนการเล็กนอยไมสําคัญใหถือวาเปนความผิดตอวินัย
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ทหารและให มี อํา นาจลงทั ณ ฑ ต ามมาตรา ๗ เว น แตผู มี อํา นาจแต งตั้ ง ตุ ล าการตามกฎหมายวา ด ว ย
ธรรมนูญศาลทหารจะสั่งใหสงตัวผูกระทําผิดไปดําเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการดําเนินคดีในศาล
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารจึงใหเปนไปตามนั้น
ผู ที่ทํา ความผิ ดจะตอ งไดรับ โทษอาญา เชน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗ ดังนี้
มาตรา ๑๔๗ บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย
ใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๑๕๗ บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ
จาคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติควรใหลงโทษไลออกจาก
ราชการ ซึ่งจะมีผลทําใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ
โทษของการฝาฝนกฎการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด การฝาฝนนโยบายวาดวย
การรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูก
ลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน
ไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งมีผลตอความเปน
ธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมี
สวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
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กรมบัญชีกลาง. ๒๕๕๖. แนวทางการตรวจสอบและปองกันการทุจริตภาครัฐ. สํานักกํากับและ
พัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ.

๙๗

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ. ๒๕๕๘. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. ฉบับเสนอ
สภาปฏิรูปแหงชาติ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.
คณะรัฐมนตรี. ๒๕๐๓. มติทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง การลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง. ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๓.
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. ๒๕๕๔. การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย. รายงานการวิจัย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกลา.
ธวัช ภูษิตโภยไคย. ๒๕๕๒. “แนวทางปฏิบัติในการสรางความโปรงใส.” มติชน. ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒.
พรศักดิ์ ผองแผว. ๒๕๔๔. ดัชนีคอรรัปชั่นของไทย : การสรางและการตรวจสอบความเชื่อถือได. รายงาน
การวิจัย มูลนิธิอาเซียและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.
พระราชบัญญัติวาดวยประมวลกฎหมายอาญาทหาร รัตนโกสินทรศก ๑๓๑.
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖.
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗.
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒).
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐.
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๕.
พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๐.
พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔).
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒. ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่
๑๒๖ ตอนที่ ๕๐ ก.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗. ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๑
ตอนที่ ๕๕ ก.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ๒๕๕๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗
เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอไป. ประกาศ ณ วันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. ๒๕๒๙. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. ม.ป.ป. คูมือการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม. ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. ๒๕๕๒. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง.

๙๘

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ม.ป.ป. คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี. ม.ป.ท.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๕๔. คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๔.
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น. ๒๕๕๑. คูมือแนวทางการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. ม.ป.ท.
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก. ม.ป.ป. คูมือจริยธรรมของกําลังพลสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารบก. กองแผน สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก. ม.ป.ท.
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ. ๒๕๕๗. หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ. ที่ กห
๐๖๑๓.๓/๑๐๔๔ เรื่อง ขอใหกําหนดแนวทางดําเนินการและแนวทางปฏิบัติเรื่องผลประโยชน
ทับซอน. ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
สํานักงานตํารวจแหงชาติ. ๒๕๕๗. คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอนของขาราชการตํารวจ. สํานักงานตรวจสอบภายใน.
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. ๒๕๕๑. คูมือแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกร. ม.ป.ท.
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. ๒๕๕๑. หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ที่ ผผ ๑๕/ว ๒๙๖๔ เรื่อง
คานิยมหลัก(Core Value) สําหรับประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑.
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. ๒๕๕๑. หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ที่ ผผ ๑๕/ว ๓๕๔๘ เรื่อง
การดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ.
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ๒๕๕๒. ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติวาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ.๒๕๕๒.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒.
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. ๒๕๕๐. คูมือ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการของเจาหนาที่ สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. ม.ป.ท.
สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๖. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไวทรงผมและการแตงกายของ
ขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ. ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖.
สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๖. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๒๖.
สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๖. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๗๗. ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๒๗.

ภาคผนวก
ผนวก ก ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ป ระมวลจริย ธรรมของกระทรวงกลาโหมเป น มาตรฐาน
ความประพฤติและเปนหลักปฏิบัติ ใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งบัญญัติให
หนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
๔.๒ “ขาราชการกระทรวงกลาโหม” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการทหาร และหมายความรวมถึง ขาราชการพลเรือนกลาโหม ทหารกองประจําการ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม เจาหนาที่ทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
และบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ขอ ๕ ขาราชการกระทรวงกลาโหมจักตองยึดถือและปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๑๔ ประการ ดังนี้
๕.๑ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
๕.๒ การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๕.๓ การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๕.๔ การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๕.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๕.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

๑๐๐

กฎหมาย

๕.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของ

๕.๙ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๑๐ การมีจิตสํานักที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๕.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
๕.๑๒ การยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด
๕.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร
๕.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมทั้งการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
ขอ ๖ ผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริม สนับสนุน เผยแพร และปลูกฝงใหขาราชการกระทรวงกลาโหม
ที่ปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม อยางเครงครัด
ขอ ๗ การฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเปน
การกระทําผิดวินัย จักตองรับโทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของ
ขาราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ
ขอ ๘ หากขาราชการกระทรวงกลาโหมที่ถูกลงโทษหรือทัณฑดวยเหตุแหงการฝาฝนคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสมเปนธรรมสามารถรองทุกขหรืออุทธรณ
ไดตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ขอ ๙ ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงปลัดกระทรวงกลาโหมภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายนของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูที่กระทําการฝาฝนคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม เหตุแหงการฝาฝน และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยที่ไดรับ
ขอ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑
(ลงชื่อ) สมชาย วงศสวัสดิ์
(นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบนี้ เพราะตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งบัญญัติใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา โดยให
ถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเปนการกระทําผิดทางวินัย จึงจําเปนตองออก
ระเบียบฉบับนี้

๑๐๑

ผนวก ข ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ป ระมวลจริ ย ธรรมกองทั พ อากาศตามเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ประกอบมาตรา ๓๐๔ ซึ่งบัญญัติให
หนว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า มาตรฐานทางจริย ธรรมของข าราชการ หรือเจ าหน าที่ข องรัฐ แต ล ะประเภท
เพื่อเปนมาตรฐานความประพฤติ และเปนหลักปฏิบัติ ใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรม และระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว า ดว ยประมวลจริ ย ธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ จึ งวางระเบี ย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงในระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการขึ้นตรงตอกองทัพอากาศ
๓.๒ “ขาราชการกองทัพอากาศ” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบี ย บข า ราชการทหาร และหมายความรวมถึ ง ทหารกองประจํ า การ นั ก เรี ย นทหารในสั ง กั ด
กองทัพอากาศ เจาหนาที่ทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจาง ในสังกัดกองทัพอากาศ และบุคคลที่ทํา
หนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ขอ ๔ ขาราชการกองทัพอากาศจักตองยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ ดังนี้
๔.๑ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
๔.๒ การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๔.๓ การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๔.๔ การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๔.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๔.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๔.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร
ตามที่กองทัพอากาศกําหนดเปนผูดําเนินการใหขอมูลขาวสารโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของ
กฎหมาย
๔.๙ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

๑๐๒

๔.๑๐ การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๔.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพโปรงใสตรวจสอบได
๔.๑๒ การยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด
๔.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร
๔.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับ บัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมทั้ ง
การปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
ข อ ๕ ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น า ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เผยแพร และปลู ก ฝ ง ให ข า ราชการ
กองทัพอากาศที่ปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด
ขอ ๖ การฝ าฝ นไมป ฏิบัติตามมาตรฐานจริย ธรรมในระเบียบนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัย
จั ก ต อ งรั บ โทษ หรื อ รั บ ทั ณ ฑ ต ามกฎหมายว า ด ว ยวิ นั ย ทหาร หรื อ แบบธรรมเนี ย มของข า ราชการ
กองทัพอากาศประเภทนั้น ๆ
ขอ ๗ หากขาราชการกองทัพอากาศที่ถูกลงโทษ หรือทัณฑ ดวยเหตุแหงการฝาฝนมาตรฐาน
จริยธรรม เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสม เปนธรรม สามารถรองทุกข หรืออุทธรณไดตามกฎหมาย
วาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการที่กองทัพอากาศกําหนด
ขอ ๘ ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงเจากรมกําลังพลทหารอากาศ
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูที่กระทําการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม
เหตุแหงการฝาฝน และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยที่ไดรับ
ขอ ๙ ใหเจากรมกําลังพลทหารอากาศรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(ประจิน จั่นตอง)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

๑๐๓

ผนวก ค พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๖
....................................
ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๗ แหงประมวล
กฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดรวมเปนกระทรวงเดียวกัน สมควรตรา
บทบัญญัติวาดวยวินัยทหารเสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรีย กวา “พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๖”
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่
๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
วาดวยวินัย
มาตรา ๔ วินัยทหารนั้น คือ การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
มาตรา ๕ วินัยเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดย
เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหาร มีดังตอไปนี้
๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน
๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย
๓) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ
๖) กลาวคําเท็จ

๑๐๔

๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร
๘) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ
๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
มาตรา ๖ ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปนผูบังคับบัญชาอยูนั้น
โดยกวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพื่อทําการปราบปรามทหารผูกอ
การกําเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของตนก็ดี ผูบังคับ บัญชาและผู ที่
ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้นเลย แตเมื่อมีเหตุดังกลาว
นี้ผูบังคับบัญชาจักตองรายงานไปยังผูบังคับบัญ ชาเหนือตน และรายงานตอไปตามลําดับชั้น จนถึ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
มาตรา ๗ ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓
แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร
หมวด ๓
อํานาจลงทัณฑ
มาตรา ๘ ทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหารดังกลาวไวในหมวด ๒ นั้น ใหมีกําหนด
เปน ๕ สถาน คือ
๑) ภาคทัณฑ
๒) ทัณฑกรรม
๓) กัก
๔) ขัง
๕) จําขัง
มาตรา ๙ ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถานใด
ดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปราณี จึงเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือใหทําทัณฑบนไว
ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตองปฏิบัติ
อยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา
กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให
ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง
จําขัง คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้ หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอื่นเปนอันขาด
มาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คือ
๑) ผูบังคับบัญชา หรือ
๒) ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหม สวนราชการที่
ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด

๑๐๕

ในการที่ จ ะลงทั ณ ฑ นั้ น ให ก ระทํ า ได แ ต เ ฉพาะตามกํ า หนดในตารางกํ า หนดทั ณ ฑ ท า ย
พระราชบัญญัตินี้
สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด และผูอยูในบังคับบัญชาชั้นใด
จะเปนผูรับทัณฑชั้นใดใหถือเกณฑเทียบ ดังตอไปนี้
ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ
ตําแหนงชั้น
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒. แมทัพ
๓. ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน
๔. ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองบิน
๕. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๑
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือชั้น ๑ ผู
บังคับฝูงบิน
๗. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๓ ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑ ผูบังคับ
หมวดบินชั้น ๑
๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ ตนเรือชั้น ๒ นายกราบ
เรือ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒
๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓
๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร บุคคลผูซึ่งอยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหารโดย
คําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการฝกวิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหาร
ประทวน ลูกแถว
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มาตรา ๑๑ ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ แหงหมวดนี้
แลว ใหถือตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร
มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑเต็มที่ไดสถานใด
สถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราใน
สถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน

๑๐๖

มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถวนถี่แนนอนวา
ผูที่จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดย
โทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลว
ตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ
มาตรา ๑๔ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตองสงรายงาน
การลงทัณฑนั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๑๕ เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจน
ปรากฏแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ใหรายงานชี้แจงความผิด
นั้น ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด
เพื่อขอใหผูนั้นสั่งการตอไป
มาตรา ๑๖ ถาเปนความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนี
ราชการทหาร เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑได ก็ให
นําเสนอเพียงชั้นที่กลาวตอไปนี้
๑) ฝายทหารบก ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับการกรม หรือชั้น
ผูบังคับกองพันที่อยูตางทองถิ่นกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม
๒) ฝายทหารเรือ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับหมวดเรือ หรือชั้น
ผูบังคับกองพันที่อยูตางทองถิ่นกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับหมวดเรือ
๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับกองบิน
แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นที่กลาวนี้มีอํานาจลงทัณฑได
ทีเดียว ไมตองนําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก
มาตรา ๑๗ นายทหารที่เปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมีอํานาจที่จะสั่ง
ลงทัณฑผูอยูใตอํานาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจากตําแหนงของตนขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่งได เวนแตนายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ขึ้นไปจึงไมตองเพิ่ม
มาตรา ๑๘ ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดสั่งลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลวและผูที่รับทัณฑขัง
นั้นกระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพิ่มทัณฑ ก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑที่ไดสั่งไวแตเดิมนั้น
กอน หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขัง ทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพิ่มใหมรวมกันเกินกวากําหนด
อํานาจของผูสั่งลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูที่
จะสั่งลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหปฏิบัติการตามที่กลาวไวในมาตรา ๑๕ แหงหมวดนี้
มาตรา ๑๙ นับตั้งแตวันที่ปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่งจะตองรับทัณฑตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนด
สามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจ
ตนเองมิได เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแตเมื่อกอนครบกําหนดสามเดือน จึงมิใหนับ
วันที่ขาดหนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ

๑๐๗

มาตรา ๒๐ เมื่อผูมีอํานาจไดสั่งลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลว ผูที่สั่งลงทัณฑ หรือผูมี
อํานาจบังคับบัญชาเหนือผูที่สั่งลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑ หรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ได
แตถาเพิ่มทัณฑแลว ทัณฑที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูที่สั่งใหมนั้น
หมวด ๔
วิธีรองทุกข
มาตรา ๒๑ ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ยอมเปนการจําเปน
ที่ผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบางคน
อาจใชอํานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเปนการสมควรที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปน
ระเบียบไมกาวกาย
มาตรา ๒๒ คําชี้แจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม หรือ
ผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่ควรจะไดรับในราชการ
นั้น เรียกวา “รองทุกข”
มาตรา ๒๓ ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอื่นเปนอันขาด
และหามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพื่อหารือเรื่อง
จะรองทุกข
มาตรา ๒๔ หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว หรือในขณะที่กําลังทําหนาที่ราชการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร ดังนี้เปนตน และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่
ชั่วโมง นับตั้งแตที่มีเหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น
มาตรา ๒๕ หามมิใหรองทุกขวา ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้น
มิไดลงทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น จะรองทุกขดวย
วาจาหรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความ
สําคัญของเรื่องที่รองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย
ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวา ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแน ก็ใหรองทุกขตอ
ผูบั งคับ บัญชาโดยตรงของตนเพื่อเสนอไปตามลําดับ ชั้นจนถึงที่สุดคือ ผูที่จ ะสั่งการไตส วนและแก
ความเดือดรอนนั้นได
มาตรา ๒๗ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกข
ใบรองทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา
มาตรา ๒๘ เมื่อผูใดไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่วามานี้แลว และเวลาลวงพน
ไปสิบหาวันยังไมไดรับความชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวาไดรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นใดมาแลวแตเมื่อใด

๑๐๘

มาตรา ๒๙ ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด ตองรีบไตส วนและจัดการแก ไข
ความเดือดรอน หรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวา
กระทําผิดตอวินัยทหาร
มาตรา ๓๐ ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกข
ยังไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอ
ผูใด และไดรับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย
มาตรา ๓๑ ถาหากปรากฏชัดวา ขอความที่รองทุกขเปนความเท็จ หรือการรองทุกขนั้น
กระทําไปโดยผิดระเบียบที่กลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร
มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

ตารางกําหนดทัณฑ

๑๐๙

จําขัง
ขัง
กัก
ทัณกรรม
ผูลง ผูรับทัณฑ
ผูรับทัณฑ
ผูรับทัณฑ
ผูรับทัณฑ
ทัณฑ ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น
ชั้น ชั้น ชั้น
ซ.
ฌ. ก. ข. ค. ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ก. ข.
ค.
จ.
ฉ. ช.
ซ.
ฌ.
ซ. ฌ.
ชั้น ๔
๖
- - ๒
๓
๔
๔
๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๔๕ ๒
๓ ๓ เดือน ๔ เดือน ๓
๓
๑ เดือน เดือน
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน วัน วัน วัน วัน เดือน เดือน
วัน วัน
ชั้น ๓
๕
- - ๑
๒
๓
๓
๔ ๗ วัน ๑๐ ๑๕ ๑ ๔๕ ๒ ๒ เดือน ๓ เดือน ๓
๓
๒ เดือน เดือน
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
วัน วัน เดือน วัน เดือน
วัน วัน
ชั้น ๔๕ ๓
- - - ๑๕ ๑
๒
๒
๓
- ๕ วัน ๗ วัน ๑๕ ๒๐ ๔๕ ๔๕ วัน ๒ เดือน ๓
๓
๓ วัน เดือน
วัน เดือน เดือน เดือน เดือน
วัน วัน วัน
วัน วัน
ชั้น ๑
๒
- - - ๗ วัน ๑๕
๑
๑
๒
- ๓ วัน ๗ วัน ๑๐ ๑ ๑ เดือน ๔๕ วัน ๓
๓
๔ เดือน เดือน
วัน เดือน เดือน เดือน
วัน เดือน
วัน วัน
ชั้น ๒๐ ๔๕
- - - ๓ วัน ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๔๕
- ๕ วัน ๗ วัน ๒๐ ๒๐ วัน ๑ เดือน ๓
๓
๕ วัน วัน
วัน วัน วัน วัน
วัน
วัน วัน
ชั้น ๑๕ ๑
- - - ๗ วัน ๑๕ ๑๕
๑
- ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ ๑๕ วัน ๑ เดือน ๓
๓
๖ วัน เดือน
วัน วัน เดือน
วัน
วัน วัน
ชั้น ๗ วัน ๑๕
- - - ๓ วัน ๑๐ ๑๐ ๒๐
- ๕ วัน ๑๐ ๑๐ วัน ๒๐ วัน ๑
๒
๗
วัน
วัน วัน วัน
วัน
วัน วัน
ชั้น
- - - ๗ วัน ๗ วัน ๑๕
- ๓ วัน ๗ ๗ วัน ๑๕ วัน ๑
๒
๘
วัน
วัน
วัน วัน
ชั้น
- - ๓ ๓ วัน ๗ วัน ๑
๙
วัน
วัน
คําอธิบาย
๑. กําหนดทัณฑในตารางนี้ คือ กําหนดที่สูงที่สดุ ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้ไมได แตต่ํากวานั้นได
๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวาทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกวาจะครบกําหนด ในวันหนึ่งนั้น ผูที่จะสั่งลงทัณฑจะกําหนดทัณฑกรรมไดไมเกินกวาวันละ ๖
ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยามในวันหนึ่งไมเกินกําหนดเวลาอยูเ วรยามตามปกติ ผูใดจะสั่งลงทัณฑกรรมใหกําหนดโดยชัดเจนวา ทัณฑกรรมกี่วัน และวันละเทาใด

ผนวก ง ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน
พ.ศ.๒๕๕๔
เพื่อใหการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ เปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
และสอดคลองกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ
ในการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน
พ.ศ.๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บกองทั พ อากาศว า ด ว ยการสื บ สวนสอบสวนเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ห รื อ
รองเรียน พ.ศ.๒๕๕๐ บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ รองทุกข หมายความวา คําชี้แจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวย
การอันไมเปนยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมของทหารวาตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิ
ตามที่ควรจะไดรับในราชการนั้น
๔.๒ รองเรียน หมายความวา การที่บุคคลหรือหนวยงานหรือองคการรองขอให
กองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ไดรับ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบ
ของกําลังพลกองทัพอากาศ หรือสวนราชการกองทัพอากาศ
๔.๓ คํารอง หมายความวา คํารองทุกข และ/หรือคํารองเรียนที่ผูรองแจงความประสงค
ใหกองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่เกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบของกําลังพลกองทัพอากาศหรือ
สวนราชการกองทัพอากาศ และหมายความรวมถึงเอกสารประกอบคํารอง คํารองทุกขหรือคํารองเรียน
ที่ไดยื่นแกไขเพิ่มเติมคํารองทุกขหรือคํารองเรียนเดิมโดยมีประเด็นหรือขอเท็จจริงขึ้นใหมดวย
๔.๔ วินัยทหาร หมายความวา การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
๔.๕ ทุจริตตอหนาที่ หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือ
หนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบเพื่อตนเองหรือ
ผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ

๑๑๑

๔.๖ ประพฤติมิชอบ หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา
หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน
๔.๗ ผู ร อ งหมายความว า บุ ค คลหรื อ องค ก ารหรื อ หน ว ยงานที่ เ สนอคํ า ร อ งต อ
กองทัพอากาศหรือหนวยงานในสังกัดกองทัพอากาศ และใหรวมถึงผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการ
ยื่นคํารองดวย
๔.๘ ผูถูกรองหมายความวา กําลังพลกองทัพอากาศ หรือสวนราชการกองทัพอากาศ
ที่ผูรองกลาวหาวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบจนเปนเหตุใหผูรอง
ไดรับปญหา ความเดือดรอน หรือความเสียหาย
๔.๙ กําลังพลกองทัพอากาศ หมายความวา นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหาร
ชั้นประทวน ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร ที่สังกัดกองทัพอากาศ
๔.๑๐ สวนราชการกองทัพอากาศ หมายความวา สวนราชการกองทัพอากาศตาม
พระราชกฤษฎี กาแบงสว นราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒
๔.๑๑ สืบสวน หมายความวา การแสวงหาขอเท็จจริง พยาน หลักฐาน ซึ่งผูมีหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการเพื่อใหทราบรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรองทุกข รองเรียน
๔.๑๒ สอบสวนหมายความวา การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการอื่น ๆ
ซึ่งผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเพื่อพิจารณา วิเคราะห และสรุปผลเกี่ยวกับการรองทุกขรองเรียน
๔.๑๓ เครือขายสารสนเทศดานการรองทุกขรองเรียน หมายความวา การติดตอสื่อสาร
รับสงขอมูลผานสื่อที่ใชอุปกรณคอมพิวเตอร และเครือขายในการติดตอ
ขอ ๕ ใหเจากรมจเรทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดระเบียบ คูมือ
ประกาศ คําแนะนํา ซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบนี้ ไดตามความจําเปน
หมวด ๑
ทั่วไป
ขอ ๖ ใหกรมจเรทหารอากาศ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
รองเรียนของกองทัพอากาศ การประสานงานระหวางบุคคล สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ การแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหการดําเนินการเรื่องรองทุกข
รองเรียนมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอ ๗ การดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค ดังนี้
๗.๑ เพื่อแกไขและยุติปญหาความเดือดรอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรองโดยมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบของกําลังพลกองทัพอากาศ
หรือสวนราชการกองทัพอากาศ

๑๑๒

๗.๒ เพื่อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติแกกําลังพลกองทัพอากาศ และสวนราชการกองทัพอากาศ
เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหา ความเดือดรอน ความเสียหายซ้ําอีก
๗.๓ เพื่อมิใหมีการรองทุกขรองเรียนซ้ําในเรื่องเดิมอีก ทั้งในระดับกองทัพอากาศหรือ
หนวยงานระดับสูงกวากองทัพอากาศ
๗.๔ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๗.๕ เพื่ อส งเสริมนโยบายดานสิทธิมนุษยชนและการมีสวนรว มของประชาชนใน
การบริหารราชการกองทัพอากาศ
ขอ ๘ ขอบเขตเรื่องรองทุกขรองเรียน
๘.๑ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่มีสาเหตุของปญหา ความเดือดรอน ความเสียหายมา
จากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบ ของกําลังพลกองทัพอากาศ
หรือสวนราชการกองทัพอากาศ
๘.๒ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานระดับสูงกวากองทัพอากาศ
มอบหมายใหดําเนินการ
๘.๓ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมายใหดําเนินการ
ขอ ๙ ใหยุติการพิจารณาดําเนินการ สําหรับเรื่องรองทุกขรองเรียน ดังตอไปนี้
๙.๑ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่มิไดปรากฏชื่อจริง หรือชองทางการติดตอกลับของผูรอง
และไมมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินการ
๙.๒ เรื่องร องทุกขรองเรียนที่มีรายละเอีย ดซึ่งกรมจเรทหารอากาศพิจ ารณาแลว
ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการและผูรองไมใหความรวมมือที่จะใหรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใหคํารองมี
รายละเอียดครบถวนสมบูรณเพียงพอตอการดําเนินการภายในระยะเวลาที่กรมจเรทหารอากาศแจงให
ผูรองทราบ
๙.๓ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่มีรายละเอียดพยาน หลักฐานในคํารองเชนเดียวกับ
เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย นที่ ก องทั พ อากาศเคยดํ า เนิ น การและยุ ติ เ รื่ อ งเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว ไม ป รากฏ
พยานหลักฐานใหมที่อาจมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาแตอยางใด
๙.๔ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่มิไดอยูในอํานาจการดําเนินการของกองทัพอากาศหรือ
อยูในอํานาจการดําเนินการของหนวยงานอื่นภายนอกกองทัพอากาศ
๙.๕ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่อยูในระหวางการดําเนินการ หรือมีการดําเนินการ
ถึงที่สุดแลวตามกฎหมายหรือหนวยงานอื่น เชน ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน
๙.๖ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่ผูรองไดยื่นคํารองตอหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยูเหนือระดับกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดคํารองเชนเดียวกันกับที่ไดยื่นตอกองทัพอากาศ และอยูใน
ระหวางการพิจารณาดําเนินการของหนวยงานนั้น
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๙.๗ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย นที่ ผู ร อ งได แ สดงออกถึ ง การไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ใน
การดําเนินการสืบสวน สอบสวน
๙.๘ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่ผูรองแจงความประสงคตอกองทัพอากาศ หรือกรมจเร
ทหารอากาศ หรือตอผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการขอใหยุติการดําเนินการภายหลังการยื่นคํารอง
๙.๙ เรื่องรองทุกขรองเรียนที่มีสั่งการของผูบังคับบัญชาที่มีระดับสูงกวาเจากรมจเร
ทหารอากาศใหยุติการดําเนินการ
ขอ ๑๐ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๙ ปรากฏชื่อและชองทางติดตอกลับผูรองใหตอบ
กลับผูรองและชี้แจงเหตุผลใหผูรองทราบสาเหตุที่ไมสามารถดําเนินการตามความประสงคของผูรองได
หรื อ ให คํ า แนะนํ า ต อ ผู ร อ งสํ า หรั บ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย นที่ มิ ไ ด อ ยู ใ นอํ า นาจการดํ า เนิ น การของ
กองทัพอากาศ
ขอ ๑๑ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๙ ไมปรากฏชื่อจริง และชองทางติดตอกลับผูรอง
ใหกรมจเรทหารอากาศจัดทําบันทึกเหตุผลการยุติการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนดังกลาวตาม
แบบฟอรมที่กรมจเรทหารอากาศกําหนด แนบกับคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๒ หากกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแลว เรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๙ ยกเวนเรื่อง
รองทุกขรองเรียนตามขอ ๙.๙ อาจมีผลกระทบตอการบริหารราชการของกองทัพอากาศ หรือหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่งของกองทัพอากาศ หรืออาจนํามาซึ่งการเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณอันดีงาม
ของกองทัพอากาศ อาจรับไวพิจารณาดําเนินการ หรือสงใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการก็ได
ขอ ๑๓ ใหกรมจเรทหารอากาศจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางกรมจเรทหารอากาศและ
สวนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ หารือรวมกันเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศตามความเหมาะสม และใหสามารถเชิญเจาหนาที่จากหนวยงาน
ภายนอกกองทัพอากาศที่มีความรู ความสามารถหรือมีสวนเกี่ยวของกับ การดําเนิน การเรื่องรองทุกข
รองเรียนเขารวมประชุมดวยก็ได
หมวด ๒
การเสนอและรับคํารอง
ขอ ๑๔ ใหกรมจเรทหารอากาศจัดใหมีชองทางการรับคํารองของกองทัพอากาศประกอบดวย
๑๔.๑ เจาหนาที่รับเรื่องรองทุกขรองเรียน โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
รับเรื่องรองทุกขรองเรียน และจัดใหมีแบบฟอรมรับคํารองตามที่กรมจเรทหารอากาศกําหนด
๑๔.๒ ไปรษณีย
๑๔.๓ โทรศัพท โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่รับเรื่องรองทุกขรองเรียน และ
จัดใหมีแบบฟอรมรับคํารองทางโทรศัพทตามที่กรมจเรทหารอากาศกําหนด
๑๔.๔ โทรสาร โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่รับเรื่องรองทุกขรองเรียน
๑๔.๕ เครือขายสารสนเทศดานการรองทุกขรองเรียน โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบรับเรื่องรองทุกขรองเรียนผานเครือขายสารสนเทศ และจัดใหมีแบบฟอรมรับคํารอง ตามที่
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กรมจเรทหารอากาศกําหนด หากสวนราชการกองทัพอากาศมีความประสงคที่จะใหมีการรับเรื่องรองทุกข
รองเรียนผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยใหประสานกรมจเรทหารอากาศกอนดําเนินการ เพื่อให
ขอมูลเรื่องรองทุกขรองเรียนผานเครือขายสารสนเทศของทุกสวนราชการกองทัพอากาศรวมกัน ณ ที่เดียว
ตามที่กรมจเรทหารอากาศกําหนด สามารถบริหารจัดการไดเปนระบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน
ขอ ๑๕ ผูรองสามารถเสนอเรื่องรองทุกขรองเรียนที่เกี่ยวของกับกองทัพอากาศดวยวาจา เอกสาร
หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใหมีรายละเอียดประกอบดวย
๑๕.๑ ชื่อผูรอง
๑๕.๒ ชื่อผูถูกรอง
๑๕.๓ ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
ติดตอไดของผูรอง
๑๕.๔ รายละเอียดเรื่องรองทุกขรองเรียน
๑๕.๕ วัตถุประสงคของการรองทุกขรองเรียน
ขอ ๑๖ กรณีสวนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ ซึ่งมิใชกรมจเรทหารอากาศ ไดรับคํารองจาก
ผูรอง ใหหัวหนาสวนราชการกองทัพอากาศนั้นรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๖.๑ กรณีการรองทุกขหรือรองเรียนเกี่ยวกับวินัยทหาร ใหพิจารณาดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม
๑๖.๒ กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือหนวยงานในสังกัด ใหสงตนฉบับคํารอง
ใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวที่หนวยเพื่อดําเนินการเมื่อไดรับการประสานจาก
กรมจเรทหารอากาศ
๑๖.๓ กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือสวนราชการอื่นของกองทัพอากาศ ใหสง
ตนฉบับคํารองใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวที่หนวยเพื่อเปนหลักฐาน
ขอ ๑๗ เมื่อกรมจเรทหารอากาศไดรับคํารองใหลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่องรองทุกข
รองเรียนและกําหนดชั้นความลับเอกสารเปนชั้น “ลับ” และใหถือวาเปนเอกสารของทางราชการ
หมวด ๓
การตรวจสอบและพิจารณาคํารอง
ขอ ๑๘ ใหกรมจเรทหารอากาศตรวจสอบพิจารณาคํารองที่ไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ขอ ๘ และขอ ๙ และใหตอบกลับผูรองภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่กรมจเรทหารอากาศไดรับคํารอง
โดยทางไปรษณีย หรือโทรศัพท หรือเครือขายสารสนเทศ เพื่อใหผูรองไดทราบวากองทัพอากาศไดรับคํารอง
มาดําเนินการแลว
ขอ ๑๙ ใหกรมจเรทหารอากาศสามารถติดตอประสานผูรอง ผูถูกรอง หรือผูเกี่ยวของได
โดยตรง และสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผูรอง และ/หรือ ผูถูกรองขั้นตน เพื่อใหไดรับทราบ
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ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคํารองโดยครบถวนสมบูรณ และบันทึกหลักฐานการดําเนินการสืบสวน สอบสวนตาม
แบบฟอรมที่กรมจเรทหารอากาศกําหนด
ขอ ๒๐ กรณีเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับวินัยทหาร ใหกรมจเรทหารอากาศ
สงคํารองใหแกหนวยตนสังกัดของผูถูกรองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผลการดําเนินการสง
ใหกรมจเรทหารอากาศโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยตนสังกัดของผูถูกรองไดรับ
คํารองจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหหนวยตนสังกัดของผูถูกรองประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวันครบกําหนดเพื่อขยายเวลาใน
การดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน
ขอ ๒๑ กรณีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบ ใหกรมจเรทหาร
อากาศ สงคํารองใหสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผล
การดําเนินการใหกรมจเรทหารอากาศทราบโดยเร็ว ภายในกําหนด ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยไดรับ
คํารองจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหหนวยประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวันครบกําหนดเพื่อขยายเวลาในการดําเนินการ และให
สามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๖๐ วัน
ขอ ๒๒ กรณีเรื่องรองเรียนซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบและ
ผูถูกรองเปนนายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นนาวาอากาศเอก (พิเศษ) ใหกรมจเรทหารอากาศพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการระดับกรมเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๓ กรณีเรื่องรองเรียนซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบ และ
ผูถูกรองเปนนายทหารสัญญาบัตรระดับ ชั้นนายพลอากาศ หรือกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแล ว
เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับสวนราชการกองทัพอากาศหลายหนวย หรือมีความสลับซับซอน ใหกรมจเร
ทหารอากาศขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๔ กรณีผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการสวนราชการอื่นกอนมีการรองเรียน แตเปน
การรองเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหนวยงานเดิม หรือผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการสวนราชการอื่น
ระหวางการดําเนินการพิจารณาสืบสวน สอบสวนเรื่องรองเรียน ใหดําเนินการดังนี้
๒๔.๑ กรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายในกองทัพอากาศ ใหถือเปน
ความรั บ ผิ ดชอบของทั้งส ว นราชการเดิมและสวนราชการใหมของผูถูกรองในการใหความรว มมือกับ
กรมจเรทหารอากาศตามที่ไดรับการประสานจากกรมจเรทหารอากาศ
๒๔.๒ กรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ ใหกรมจเร
ทหารอากาศสามารถประสานรายละเอียดในการปฏิบัติไดโดยตรง ทั้งนี้ตองไมขัดกับระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการ
ขอ ๒๕ หากผูรองไดเสนอคํารองเรื่องเดียวกันไวกับสวนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ ซึ่งมิใช
กรมจเรทหารอากาศ ใหกรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหาร
อากาศตามขอ ๒๓ รับคํารองที่ผูรองไดเสนอไวกับสวนราชการกองทัพอากาศนั้นมาดําเนินการในคราวเดียวกัน

๑๑๖

หมวด ๔
การสืบสวน และสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน
ขอ ๒๖ การดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผูรอง ผูถูกรอง และผูเกี่ยวของ ใหกระทําโดยวิธีลับ
หามมิใหมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดใด ๆ ใหผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของทราบโดยเด็ดขาด
ขอ ๒๗ การดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องรองทุกขรองเรียน ผูรับผิดชอบตองเปดโอกาส
ใหผูรอง และผูถูกรองไดชี้แจง และแสดงขอมูลเอกสาร พยาน หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๘ ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ตามขอ ๒๓ สามารถติดตอประสานกําลังพลกองทัพอากาศหรือสวนราชการกองทัพอากาศไดโดยตรง เพื่อขอรับ
การสนับสนุนขอมูลเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน หรือขอรับ
การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญเปนผูรวมดําเนินการสืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน
ขอ ๒๙ ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหาร
อากาศตามขอ ๒๓ สามารถแจงใหสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศที่เกี่ยวของกับ
เรื่องรองทุกขรองเรียน จัดสงเอกสาร หรือขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการสืบสวน สอบสวน สรุป รายงานผลเรื่องรองทุกขรองเรียน และ
ใหถือเปนความรับผิดชอบของสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศที่จะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่ไดรับการรองขอโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยหรือผูเกี่ยวของไดรับ
หนังสือแจงใหดําเนินการ หากมีความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหประสานกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหาร
อากาศตามขอ ๒๓ กอนวันครบกําหนด เพื่อขยายระยะเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลา
ไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน
ขอ ๓๐ ในระหวางการดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องรองทุกขรองเรียน หากปรากฏวา
ผูรองมีการยื่นคํารองในเรื่องเดียวกันตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่มีระดับสูงกวากองทัพอากาศ
ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๒๓
ยุติการดําเนินการไวกอน เพื่อรอผลการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และแจงให
ผูรองทราบ
ขอ ๓๑ หากการพิ จารณาดําเนิน การของสว นราชการหรือหนวยงานอื่นซึ่งมีระดับ สูงกวา
กองทัพอากาศตามขอ ๓๐ ไดขอยุติเปนที่เรียบรอย ใหกรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๒๓ ติดตอประสานสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาว
เพื่อขอทราบผลการพิจารณา และใหยุติการดําเนินการพรอมทั้งแจงใหผูรองทราบดวย

๑๑๗

หมวด ๕
การสรุป รายงานผล และยุติเรื่องรองทุกขรองเรียน
ขอ ๓๒ ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ตามขอ ๒๓ จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาสืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียนขอเสนอแนะนําเรียน
ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศตามสายงานที่กําหนด
ขอ ๓๓ กรณีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนมีการสั่งการของผูบัญชาการ
ทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศ ใหกําลังพลหรือสวนราชการ
กองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ใหถือเปนความรับผิดชอบของกรมจเรทหารอากาศในการแจงให
กําลังพลหรือสวนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามสั่งการโดยเร็ว
ขอ ๓๔ การยุติเรื่องรองทุกขรองเรียน ใหกรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๒๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบเปนลายลักษณ
อักษรในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผานชองทางการติดตอสื่อสารชองทางใดชองทางหนึ่งที่
ผูรองสามารถรับรูได และจัดทําหลักฐานการแจงผลการดําเนินการเก็บไว ณ กรมจเรทหารอากาศ กรณี
สวนราชการหรือหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ หรือบุคคลที่มีตําแหนงสูงกวาเจากรมจเรทหารอากาศ
เปนผูรองผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูลงชื่อใน
หนังสือแจงผูรอง
ขอ ๓๕ ใหกรมจเรทหารอากาศจัดเก็บขอมูลเอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียนที่กองทัพอากาศรับมาดําเนินการจนไดขอยุติทั้งหมด ใหสามารถตรวจสอบไดอยูเสมอ
ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

ผนวก จ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
แบบธรรมเนี ย มทหาร หมายถึ ง แนวทางปฏิ บั ติซึ่งผู บังคับ บัญ ชาหรือหัว หน าส ว นราชการ
ตลอดจนผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวเปนหลักสําหรับปฏิบัติทั้งที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและไมเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษร ที่ ม าหรื อ แหล ง กํ า เนิ ด แบบธรรมเนี ย มของทหาร ได แ ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
แถลงการณ มติคณะรัฐ มนตรี และขาว ดังนั้น ผู มีอํานาจและหนาที่ ออกแบบธรรมเนี ยมของทหารมี
หลายระดับ ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม สวนราชการ
รอง ๆ ลงไป ผูมีอํานาจและหนาที่ที่จะออกแบบธรรมเนียมของทางราชการไดนั้น ตองออกมาในรูปและ
ขอบเขตซึ่งตนมีอํานาจเทานั้น
การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาที่พิจารณา
ลงทัณฑหรือลงโทษ โดยในกรณีแบบธรรมเนียมที่เปนกฎหมาย ผูขัดขืนหรือละเลยจะตองไดรับโทษตาม
พระราชกําหนดกฎหมายที่ไดบัญญัติไว และกรณีแบบธรรมเนีย มที่เปนข อบังคับ และคําสั่ง ถึงแมวา
แบบธรรมเนียมที่เปนขอบังคับและคําสั่งจะไมมีลักษณะเปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แตตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ ถึง ๓๓ บัญญัติไววา เปนความผิดและมีโทษทางอาญา ซึ่งอยูในอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาสมควรจะนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลทหารหรือไม ฉะนั้น จึงเห็นไดวาถาขัดขืนหรือละเลย
ไมปฏิบัติตามขอบังคับและคําสั่งแลวผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจพิจารณาวาจะสมควรฟองรองตอศาลทหาร
หรื อ ไม นอกจากนี้ ผู เ ป น ทหารอาจจะได รั บ ทั ณ ฑ ท างวิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยวิ นั ย ทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมอีกดวย สวนผูที่เปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง
อาจจะไดรับการพิจารณาลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ หรือ
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๒
สาระการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร แบงเปนการปฏิบัติดานตาง ๆ ๘ ดาน ไดแก การทํา
ความเคารพ การสั่งการและประชาสัมพันธ การลา การรายงาน การรับสงหนาที่ การเขาสมาคม การเขาศึกษา
หรือบอกความในราชการ ขาราชการกลาโหมกับการเมือง และการแตงกาย
๑. การทําความเคารพ
การเคารพถือเปนประเพณี และแบบธรรมเนียมที่ดีงาม โดยเฉพาะในวงการทหาร ถือวาการเคารพ
เปนวินัยที่สําคัญที่ทหารจะละเวนเสียมิได จึงไดวางแนวทางสําหรับปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจัง
๑.๑ การเคารพเมื่ออยูลําพัง [ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘, คําสั่ง
ทหารที่ ๒๓๓/๒๓๕๕๕, คําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐, ขอบังคับกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๓,
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๓]
๑.๑.๑ ทาเคารพของทหารเมื่ออยูตามลําพัง
๑.๑.๑.๑ สวมหมวกมิไดถือปนทําวันทยาหัตถ

๑๑๙

ทําแลขวาหรือแลซาย
ดวยวิธีกมศีรษะ

๑.๑.๑.๒ มิไดสวมหมวกและมิไดถือปน
ก. อยูกับที่ ทําทายืนตรงแลวทําแลขวาหรือแลซาย
ข. คําสั่งเคลื่อนที่ทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย
๑.๑.๑.๓ ถือปน
ก. อยูกับที่ ทําทาวันทยาวุธ
ข. อยูกับที่เมื่อสะพายอาวุธอยู ทําทาตรงแลวแลขวาหรือแลซาย
ค. เคลื่อนที่ ทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย
๑.๑.๑.๔ ขี่มา
ก. มิไดสะพายปน ถาสวมหมวกทําวันทยาหัตถ มิไดสวมหมวก
ข. สะพายปน ทําแลขวาหรือแลซาย
๑.๑.๑.๕ เมื่อมิไดสวมหมวก ใหนายทหารสัญญาบัตรแสดงการเคารพ

๑.๑.๒ ทหารตองแสดงการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้
๑.๑.๒.๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑.๑.๒.๒ สมเด็จพระบรมราชนี
๑.๑.๒.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๑.๑.๒.๔ รัชทายาท
๑.๑.๒.๕ พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
๑.๑.๒.๖ พระบรมวงศ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
๑.๑.๒.๗ เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
๑.๑.๒.๘ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
๑.๑.๒.๙ นายกรัฐมนตรี
๑.๑.๒.๑๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๑.๑.๒.๑๑ ทหารตอทหารหรือตํารวจ
๑.๑.๒.๑๒ ทหารตางประเทศซึ่งแตงเครื่องแบบ
๑.๑.๒.๑๓ พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
๑.๑.๒.๑๔ พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
๑.๑.๒.๑๕ ศพซึ่งมีกองทหารใหเปนเกียรติยศ
๑.๑.๒.๑๖ ธงประจํากองทหาร
๑.๑.๒.๑๗ ธงประจํากองยุวชนทหาร
๑.๑.๒.๑๘ ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง ธงหมายยศ
และตําแหนงตั้งแตชั้นผูบัญชาการทหารเรือขึ้นไป และธงราชนาวีประจําเรือใหญในขณะทําพิธีขึ้นลง

๑๒๐

เวลาผานหรือชักขึ้นลง
รัฐบาลมีงานฉลอง

๑.๑.๒.๑๙ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศ
๑.๑.๒.๒๐ อนุสาวรียรูปบุคคลซึ่งหลอ ปน หรือทําดวยหุนตั้งไว ขณะเมื่อ

๑.๑.๒.๒๑ หั วหน าคณะผู  แทนทางทู ตของต างประเทศที่ เข าไปปฏิ บั ติ
หนาที่เปนทางราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนตที่มีธงประจําตําแหนง หรือโดยรถยนตหลวงที่มิไดมี
ธงประจําตําแหนง
๑.๑.๓ ทหารกําลังเดินอยู ใหหยุดทําการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้
ซึ่งกําลังเคลื่อนที่
๑.๑.๓.๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑.๑.๓.๒ สมเด็จพระบรมราชินี
๑.๑.๓.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๑.๑.๓.๔ รัชทายาท
๑.๑.๓.๕ พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
๑.๑.๓.๖ พระบรมวงศ ซึ่งเสด็จโดยมธงราชวงศ
๑.๑.๓.๗ เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
๑.๑.๓.๘ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
๑.๑.๓.๙ นายกรัฐมนตรี
๑.๑.๓.๑๐ ผูบังคับบัญชาของตนทุกชั้น
๑.๑.๓.๑๑ พระบรมศพพระบรมอัฐิ
๑.๑.๓.๑๒ พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
๑.๑.๓.๑๓ ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
๑.๑.๓.๑๔ ธงประจํากองทหารและกองยุวชนทหาร
ทั้งนี้ ใหทําการเคารพเมื่อถึงระยะประมาณ ๓ กาว จากผูหรือสิ่งซึ่งตองทําการเคารพ
และเลิกเคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
๑.๑.๓.๑๕ ธงชาติป ระจําสํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจําเรือ
ใหญ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศ ในขณะชักขึ้นลง
๑.๑.๔ ผู มี ย ศต่ํา ต อ งทํ าการเคารพผูมี ย ศสู ง นัก เรีย นทหารต องทํ า ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ผููเรียนชั้นต่ําตองทําการเคารพผูเรียนชั้นสูง และพลทหารตองทําการเคารพพลทหารซึ่งเขารับ
ราชการกอน ผูมียศหรืออาวุโสสูงกวาตองเคารพตอบ ถายศเสมอกันหรือเปนนักเรียนทหารชั้นเดียวกัน
หรือเปนพลทหารปเดียวกัน หรือถาไมแนใจวาใครจะมีอาวุโสสูงกวากัน ตองทําการเคารพซึ่งกันและกัน
โดยไมเกี่ยงงอน

๑๒๑

๑.๑.๕ การเทียบชั้นการเคารพสําหรับนักเรียนทหาร
๑.๑.๕.๑ นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตร
เทียบเทาสิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอก
๑.๑.๕.๒ นักเรีย นทหารในโรงเรี ย นทหารที่จ ะเปน นายทหารประทวน
เทียบเทาพลทหารอาวุโส
๑.๑.๖ เมื่อทหารอยูดวยกันหลายคน ผูมียศหรืออาวุโสสูงเปนผูรับเคารพแตผูเ ดียว
๑.๑.๗ ถาทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเคารพแกผูใดไมได
๑.๑.๘ เมื่อทหารเขาไปในพระที่นั่ง โบสถ วิหาร ที่วาการ หรือเคหะสถาน เพื่อเคารพ
ตอสถานที่นั้นใหถอดหมวก
๑.๑.๙ เมื่อทหารอยูรวมสถานที่ซึ่งมีการบรรเลงเปนเกียรติยศตองทําการเคารพ
จนกวาจะสิ้นเพลงเคารพนั้น
๑.๑.๑๐ การเริ่มและเลิกการเคารพ
๑.๑.๑๐.๑ เริ่มกระทําในระยะเมื่อเห็นไดถนัดประมาณ ๓ กาวกอนที่จะผาน
และเลิกเคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
๑.๑.๑๐.๒ เมื่ อ เข า ไปหาให เ ริ่ ม เคารพก อ นถึ ง ผู ห รื อ สิ่ ง ซึ่ ง ต อ งเคารพ
ประมาณ ๓ กาว เลิกเคารพเมื่อไดรับอนุญาตหรือเสร็จกิจแลว
๑.๑.๑๐.๓ เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพเขามายังบริเวณที่ตนอยู ใหเริ่มและ
เลิกเคารพในโอกาสอันควร
๑.๒ การเคารพเมื่ออยูในความควบคุม (ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘,
คําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐)
๑.๒.๑ ทําเคารพของทหารเมื่ออยูในความควบคุม
๑.๒.๑.๑ แถวทหารถืออาวุธอยูกับที่ทําวันทยาวุธ
๑.๒.๑.๒ แถวทหารสะพายอาวุ ธหรื อไม ถืออาวุ ธอยู  กับที่ทําท าตรงแล ว
ทําแลขวาหรือแลซาย
๑.๒.๑.๓ ทหารที่ไมไดอยูเปนแถว แตตองรวมกันเปนกลุมกอน และมีผู
ควบคุม
ก. อยูกับที่ทําทาตรงแลวทําแลขวาหรือแลซาย
ข. กําลังเคลื่อนที่ทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย
การเคารพในหมายเลข ๑.๒.๑.๓ นี้ ผูควบคุมจะสั่งใหทําการเคารพตาม
ลําพังก็ได

๑๒๒

๑.๒.๒ วิธีแสดงการเคารพของทหารเมื่ออยูในความควบคุม
๑.๒.๒.๑ ทหารที่อยูในความควบคุมตองทําการเคารพตามขอ ๑.๒.๑
แกผูหรือสิ่งตามขอ ๑.๑.๒ ตั้ งแตหมายเลข ๑.๑.๒.๑ ถึง ๑.๑.๒.๙ กับ ๑.๑.๒.๑๓ ถึง ๑.๑.๒.๑๙ และ
ผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับกองรอย หรือผูบังคับการเรือขึ้นไป
๑.๒.๒.๒ แถวทหารซึ่งพักอยูตองเรียกแถว ทหารมามิไดอยูบนหลังมา
ตองขึ้นมา ทหารขับขี่มาและขับรถมิไดอยูบนหลังมา และบนรถ ตองขึ้นมาและขึ้นรถ ถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และรัชทายาท
๑.๒.๓ ผูควบคุมแถวทหารอยูกับที่ ถาขัดกระบี่อยู เมื่อบอกแถวทหารทําการเคารพ
ด วยท าอาวุธให คนทํ าการเคารพด วยทากระบี่ นอกจากที่กลา วแลว นี้ ผู  ควบคุมทํ าการเคารพอยางอยู
ตามลําพัง และถาขัดกระบี่อยูตามระเบียบของการบังคับแถวใหทําการเคารพดวยทาอาวุธนั้น ผูควบคุม
แถวทหารพลรบก็ดี หรือควบคุมแถวทหารผูชวยพลที่ถือปนในเวลาตรวจพลสวนสนามก็ดี ถาขัดกระบี่อยู
เมื่อบอกแถวทหารทําการเคารพ ใหตนทําการเคารพดวยทากระบี่
๑.๒.๔ การเริ่มเคารพ ใหกระทําเมื่อเห็นไดถนัดหรืออนุโลมตามโอกาสและสถานที่
เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งรับการเคารพผานพนไปประมาณ ๓ กาว หรือเมื่อจบเพลงเคารพแลว จึงเลิกการเคารพ
๑.๓ การผอนผัน (ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘, คําสั่งทหารที่ ๑๘๔/
๑๐๓๑๒, คําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐)
๑.๓.๑ ถาไมสามารถทําการเคารพดวยการทําวันทยาวุธ หรือทําวันทยาหัตถได
๑.๓.๑.๑ ใหอยูกับที่ทําทาตรง แลวทําแลขวาหรือแลซาย
๑.๓.๑.๒ ใหเคลื่อนที่ทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย
๑.๓.๒ ทหารสนทนาหรือติดตออยูกับผูมียศสูงกวา ไมตองแสดงการเคารพผูมียศ
ต่ํากวาผูซึ่งตนอยูดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และ
รัชทายาทไมตองทําการเคารพผูใดนอกจากพระองคนั้น ทหารในความควบคุมอยูตอหนาผูซึ่งแถวทหาร
ตองทําการเคารพใหไมตองทําการเคารพผูมียศตํ่ากวา เวนแตเปนระเบียบการเคารพของกองเกียรติยศ
๑.๓.๓ ทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเพื่อไหวพระก็ได
๑.๓.๔ โอกาสตอที่ทหารไมตองทําการเคารพผูใด
๑.๓.๔.๑ กําลังเลนกีฬา
๑.๓.๔.๒ อยูในชุมนุมซึ่งตองการความสงบ
๑.๓.๔.๓ เจ็บปวยสาหัส
๑.๓.๔.๔ แบกหามของหนัก
๑.๓.๔.๕ กําลังรับประทานอาหาร
๑.๓.๔.๖ มีหนาที่ตองประจําในขบวนหรือพิธี
๑.๓.๔.๗ กําลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนที่ตามลําพังในที่คับขัน
หรือเมื่อกําลังขับยานพาหนะในความควบคุม

๑๒๓

๑.๓.๔.๘ ควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจําหรือโดยสารไปบนพาหนะ
๑.๓.๔.๙ กําลังทําการรักษาพยาบาลตามหนาที่
๑.๓.๕ ทหารในความควบคุม ซึ่งกําลังหัดหนาที่ราชการสนาม ผูควบคุมไมตอง
บอกแสดงการเคารพ แตตนเองตองทําการเคารพอยางอยูตามลําพัง
๑.๓.๖ แถวทหารกําลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไมตองทําการเคารพ
๑.๓.๗ ทหารซึ่งอยูบนยานพาหนะ ใหทําการเคารพโดยนั่ง หรือยืนบนยานพาหนะ
นั้นไดแตตองสํารวมอิริยาบถขณะทําการเคารพใหสมควร
๑.๓.๘ ถามิไดมีคําสั่งเปนพิเศษในระหวางเวลาตั้งแตสวดมนตกอนนอนไปจนถึง
รุงสวาง (เมื่อเห็นไดถนัด) หรือฝนตกจนตองเก็บอาวุธ กองรักษาการณไมตองตั้งแถวแสดงการเคารพ
แกผูใด
๑.๓.๙ ทหารซึ่งไมไดแตงเครื่องแบบ กองรักษาการณไมตองเรียกแถวทําความเคารพ
๒. การสั่ ง การและประชาสั ม พั น ธ (ข อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว า ด ว ยการสั่ ง การและ
ประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗)
การสั่งการหมายถึงการสั่งใหกระทําหรือใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง สวนการประชาสัมพันธ
หมายถึงการแจงใหทราบหรื อการแจงความใหทราบ การกําหนดข อบังคับ กระทรวงกลาโหมว าดว ย
การสั่งการและประชาสัมพันธมีความมุงหมาย เพื่อใหการสั่งการและประชาสัมพันธของสวนราชการใน
กระทรวงกลาโหมเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย เปนแบบธรรมเนียมอยางเดียวกัน และประการสําคัญ
คือใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม หนังสือสั่งการและประชาสัมพันธมี ๖ ชนิด ไดแก ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ แถลงการณ และขาว
๒.๑ วิธีการสั่งการและประชาสัมพันธ ๓ วิธี
๒.๑.๑ กระทําด ว ยหนังสือ โดยปกติใหสั่งการและประชาสัมพัน ธ ดว ยหนั งสื อ
เพื่อใหเปนหลักฐานของทางราชการ แตในกรณีที่มีความจําเปนอาจกระทําดวยวาจา หรือดวยเครื่องมือ
สื่อสารก็ได
๒.๑.๒ กระทําดวยวาจา
๒.๑.๓ กระทําดวยเครื่องมือสื่อสาร ในกรณีที่เป น เรื่องสําคัญ ของทางราชการ
เมื่อไดสั่งการและประชาสัมพันธไปแลวตามขอ ๒.๑.๒ และขอ ๒.๑.๓ ใหมีหนังสือยืนยันสงตามไปโดยเร็วที่สุด
๒.๒ อํานาจเฉพาะในการออกหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธบางประเภท
๒.๒.๑ ขอบังคับ อยูใ นอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒.๒.๒ แถลงการณ เป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกระทรวงกลาโหม กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ

๑๒๔

๒.๓ อํานาจสั่งการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
การสั่งการโดยอํานาจตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม หรือผูบังคับบัญชาทหารผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒.๔ ลักษณะของหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธประเภท “คําสั่ง”
๒.๔.๑ คําสั่งทั่วไปเปนคําสั่งที่ใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาทั่วไปปฏิบัติ
และทราบทั่วกัน
๒.๔.๒ คําสั่งเฉพาะเปนคําสั่งที่สั่งใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาผูมีหนาที่
เกี่ยวของโดยเฉพาะปฏิบัติ กองทัพอากาศไดแยก “คําสั่งเฉพาะ” เปน ๒ ชนิด
๒.๔.๒.๑ คําสั่งเฉพาะที่เปน แบบธรรมเนีย ม คือคําสั่งเกี่ ย วกับ เรื่องที่
ต อ งการเก็ บ ไว เ ป น หลั ก ฐานทางประวั ติ ตํ า นาน และการตรวจสอบทางทะเบี ย นพลที่ ต  อ งถื อ เป น
แบบธรรมเนียมตลอดไปจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก การลงที่คําสั่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับ
การลงที่ของคําสั่งทั่วไป
๒.๔.๒.๒ คํ า สั่ ง เฉพาะที่ ไ ม เ ป น แบบธรรมเนี ย มคื อ คํ า สั่ ง ที่ ห น ว ยหรื อ
ผูรับคําสั่งปฏิบัติเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลวก็จะหมดขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติตอไปอีกโดยปริยาย หรือหมด
พันธกรณีโดยไมตองมีคําสั่งยกเลิก การลงที่ของคําสั่งชนิดนี้จะใชลงแตเฉพาะที่ของคําสั่งเรียงตั้งแต ๑
เปนลําดับไปจนถึงสิ้นปโดยไมตองทับดวยเลขของ พ.ศ.
๒.๔.๓ การแตงตั้งผูทําหนาที่สั่งการแทน
๒.๔.๓.๑ การแตงตั้งผูรักษาราชการ กระทําไดเมื่อตําแหนงในสวนราชการ
ใดวางลง และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดใหดํารงตําแหนงนั้น ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการที่เห็นสมควร
รักษาราชการในตําแหนงที่วางนั้นได
๒.๔.๓.๒ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน กระทําไดเมื่อมีผูดํารงตําแหนง
ในสวนราชการนั้น ๆ อยูกอนแลว แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ผูบังคับบัญชาจะสั่งให
ขาราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนเปนการชั่วคราวก็ได
๒.๔.๓.๓ การสั่ ง แต ง ตั้ ง ผู รั ก ษาราชการหรื อ ผู รั ก ษาราชการแทน
ใหเปนไปตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการ
กลาโหม
๒.๔.๓.๔ ผูทําการแทน หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการแทนผูบังคับบัญชาได
เปนการชั่วคราว โดยไมตองมีการสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น ๆ ไดแก ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
ก. รองผู  ช  ว ยเสนาธิ ก าร รองเสนาธิ ก าร ผู  ช  ว ยเสนาธิ ก าร
ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๒๕

ข. รองผูชวยเสนาธิการ คนใดคนหนึ่งตามลําดับ โดยไมตองได
รับมอบหมาย (ไมตองมีคําสั่งเปนไปโดยอัตโนมัติ) การทําการแทนจะกระทําไดในกรณี
ข.๑ ตําแหนงในสวนราชการใดวางลงและยังมิไดแตงตั้ง
ขาราชการผูใดรักษาราชการหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงที่วาง
ข.๒ มีผูดํารงตําแหนงในสวนราชการนั้น ๆ อยูกอนแลว
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดรักษาราชการ หรือรักษา
ราชการแทน
ค. ผู  มีย ศหรืออาวุโ สในยศรองจากตําแหนงที่วาง มีอํานาจ
ทําการแทนเปนการชั่วคราวไดในกรณีดังนี้
ค.๑ ตําแหนงที่วางนั้น ไมมีรอง ผูชวย เสนาธิการ
ค.๒ ตําแหนงที่วางนั้น มีรอง ผูช วย เสนาธิการ แตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว
ค.๓ ขอยกเวนในขอ ค
ค.๓.๑ ถ าสว นราชการใดจั ดกํ าลั งประกอบด ว ย
หน ว ยกํ า ลั ง รบ และหน ว ยบริ ก ารรวมอยู ด ว ยกั น ให น ายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ เ ป น ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา
หนวยกําลังรบซึ่งเปนกําลังหลัก และมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศสูง เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว
ค.๓.๒ ถาสวนราชการใดเปนสวนราชการสําหรับ
ดําเนินการในหนาที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะ หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิค ใหขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูมี
หนาที่ทางเทคนิค ซึ่งมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศสูงของเทคนิคนั้น เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว
ง. การจัดลําดับผูมีอํานาจทําการแทน
ง.๑ ผูดํารงตําแหนงสูงเปนผูทําการแทน
ง.๒ ถาตําแหนงเทากันใหผมู ียศสูงทําการแทน
ง.๓ ถามียศเทากันใหผูมีอาวุโสในยศสูงทําการแทน
๒.๔.๔ อํานาจหนาที่การสั่งการ
๒.๔.๔.๑ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทนที่สั่งการในตําแหนงของ
ส ว นราชการใด ย อมมี อํ า นาจหน า ที่แ ละความรับ ผิดชอบในการสั่ งการต าง ๆ ของตํ าแหน ง นั้น ตาม
กฎหมายเสมือนหนึ่งผูดํารงตําแหนงดังกลาว
๒.๔.๔.๒ นายทหารประทวนที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ให ทํ า หน า ที่ ใ นตํ า แหน ง
นายทหารสัญญาบัตร เพื่อทดสอบความรูความสามารถในการที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแตงตั้งยศทหารใหมมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่ทําหนาที่นั้น
๒.๔.๔.๓ อํานาจสั่งการของรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
ก. ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
มีอํานาจสั่งการไดโดยวิธีเขียนวา “รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม”

๑๒๖

ข. ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม มี ผู  ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงกลาโหม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูรักษา
ราชการแทน ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมหลายคน ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนตามมติคณะรัฐมนตรี
๒.๔.๔.๔ อํานาจสั่งการของปลัดกระทรวงกลาโหม
ก. ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตามที่ไดรับมอบหมาย
ข. ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม  มี ผู  ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงกลาโหม และรั ฐมนตรี ช ว ยว าการกระทรวงกลาโหม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติร าชการได ให
ปลัดกระทรวงกลาโหมทําการแทนในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
ใหอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจําเปนการชั่วคราว
๒.๔.๔.๕ ผูดํารงตําแหนงรอง ผูชว ย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรื อ
ผูชวยเสนาธิการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาที่ในนามของผูบังคับบัญชาสวนราชการนั้น ๆ ตามที่ได
รับมอบหมาย
๒.๔.๔.๖ อํานาจสั่งการของผูดํารงตําแหนงเทียบชั้นแมทัพ
ก. หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เทียบเทา
ตําแหนงชั้นแมทัพจะมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการตําแหนงใด ภายในสวนราชการนั้น ๆ
มีอํานาจหนาที่สั่งการในบางกรณีก็ได
ข. การสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ใหเขียนวา “รับคําสั่ง
(ของผูดํารงตําแหนง)” ลงทายเรื่องแลวลงชื่อและตําแหนงของผูสั่งการขางใตขอความรับคําสั่ง
ค. กองทั พ อากาศมี คํ า สั่ ง กองทั พ อากาศ มอบอํ า นาจให
รองผูบั ญ ชาการทหารอากาศ ผู ช ว ยผูบัญ ชาการทหารอากาศ (๑) และ (๒) เสนาธิการทหารอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ (๑) และ (๒) ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล ผูชวยเสนาธิการทหาร
อากาศฝายขาว ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ
เปนผูรับมอบอํานาจหนาที่สั่งการในนามของผูบัญชาการทหารอากาศในบางเรื่องไวเปนที่แนนอนแลว
๒.๔.๔.๗ หลักการปฏิบัติเมื่อการสั่งการมีความขัดแยงกัน
ก. ใหถือสั่งการของผูบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงชั้นสูงกวา
ข. ถ า เป น การสั่ ง การของผู  บั ง คั บ บั ญ ชาผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ชั้นเดียวกันใหถือปฏิบัติตามสั่งการครั้งหลังสุด

๑๒๗

๓. การลา (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕)
การลาแบงออกเปน ๑๐ ประเภท ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาไปชวยเหลือ
ภริ ย าที่ คลอดบุ ต ร การลากิ จ การลาพั ก ผ อนประจํ าป การลาอุ ป สมบท การลาไปประกอบพิ ธี ฮัจ ย
การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการลาไปฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ
๓.๑ การลาปวย
๓.๑.๑ ขาราชการทหาร ในปหนึ่งจะลาปวยไดไมเกิน ๙๐ วัน เวนแตกรณีตอไปนี้
๓.๑.๑.๑ เจ็ บ ปว ยเนื่องจากไปราชการในที่กัน ดาร หรือในทองที่ซึ่งมี
โรคภัยชุกชุม หรือประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาปวยเพื่อรักษาตัวตอไปไดอีก ๙๐ วัน
รวมเปน ๑๘๐ วัน
๓.๑.๑.๒ เจ็ บ ป ว ยหรื อประสบอั น ตรายเพราะกระทํ าการตามหน า ที่
อันเนื่องจากไอพิษวัตถุธาตุที่เปนพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดตออยางรายแรง จะลาปวยเพื่อรักษาตัวตอไป
ไดอีก ๑๘๐ วัน รวมเปน ๒๗๐ วัน
๓.๑.๑.๓ เจ็บปวยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหนาที่ใน
อากาศ ใตน้ํา ใตดิน ทั้งขณะขึ้นลง หรืออยูในอากาศ ใตน้ํา หรือใตดิน จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน
๓.๑.๑.๔ เจ็บ ปว ยเนื่องจากตองกระทําหนาที่พิเศษฝาอัน ตรายตามที่
ไดรับอนุมัติหรือไดรับมอบหมายจากรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน
๓.๑.๑.๕ เจ็บ ปว ยเนื่องจากตองกระทําหนาที่ในการรบ การสงคราม
การปราบปรามการจลาจล หรือหนาที่ตามกฎอัยการศึก หรือตามประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะลาปวย
เพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน
๓.๑.๒ ขอปฏิบัติในการลา
๓.๑.๒.๑ ผู ป ว ยต อ งเสนอใบลาแสดงอาการป ว ยต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
โดยตรง ถาปวยไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาดวยวาจาก็ได ผูปวยจะใหผูอื่นทําใบลาเสนอแทนตนก็ไดหากมี
ความเห็นหรือคําแนะนําของแพทยใหแนบมากับใบลาดวย
๓.๑.๒.๒ ผูปวยที่ไดลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแลว แตอาการปวย
ยังไมหายจะหยุดพักรักษาตัวตอไปอีกใหเสนอใบลาตอ
๓.๑.๒.๓ ผูปวยที่รักษาตัวอยูที่สถานพยาบาลของทหาร ไมวาจะเปน
กรณีที่ผูบังคับบัญชาสงตัวไปรักษา หรือเจาตัวไปปวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไมตองทําใบลา
เสนอต อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา แต ใ ห ส ว นราชการขึ้ น ตรงต อ กระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทั พ เรื อ
กองทั พอากาศ ที่ มีส ถานพยาบาลวางระเบีย บใหส  ว นราชการตน สังกัดของผู ป  ว ยกับ สถานพยาบาล
ทํา หลั กฐานการปวยให ไว ตอกั น นั บตั้งแต วัน รับตัว ไวรักษาจนถึงวัน ออกจากสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้
การปวยดังกลาวใหถือเปนการลาปวย

๑๒๘

๓.๑.๒.๔ ถ า ผู  ป  ว ยเป น ทหารกองประจํ า การตามกฎหมายว า ด ว ย
การรับราชการทหาร เมื่อลาไปรักษาตัวยังภูมิลําเนาที่หางไกลผูบังคับบัญชาครบกําหนดลาแลวยังไมหายปวย
จะลารักษาตัวตอไปอีกก็ดี หรือไปดวยกิจธุระแลวปวยอยูยังภูมิลําเนาก็ดี ใหนําบัตรอนุญาตลาเสนอตอ
กรม กองทหารที่ใกล หรือนายอําเภอทองที่เพื่อวินิจฉัยอนุญาต
๓.๑.๒.๕ การเขียนใบลาปวยจะตองกลาวถึงอาการปวย กําหนดวันลา
และสถานที่ซึ่งพักรักษาตัว
๓.๑.๒.๖ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํา นาจอนุ ญ าตให ล าป ว ยให เ ป น ไปตาม
ตารางกําหนดอํานาจ
๓.๑.๒.๗ ผูซึ่งลาปวยเกินกําหนดใหผูบังคับบัญชาจัดการขอปลดออก
จากประจําการ
๓.๒ การลาคลอดบุตร
๓.๒.๑ การลาคลอดบุต ร ให ล าได ๙๐ วั น โดยได รั บ เงิ น เดื อ น และไม ต  อ งมี
ใบรับรองแพทย ทั้งนี้สามารถจะลากอนหรือหลังวันคลอดก็ได แตเมื่อรวมเวลาแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน
๓.๒.๒ การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลา
ของการลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่ม
ลาคลอดบุตร
๓.๒.๓ ขอปฏิบัติในการลา
๓.๒.๓.๑ เสนอใบลาตอ ผู  บัง คับ บัญ ชาตามลํ าดั บ ชั้ น จนถึ งผู  มี อํา นาจ
อนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหเสนอใบลาโดยเร็ว
๓.๒.๓.๒ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบินขึ้นไปเปนผูพิจารณาอนุญาต
๓.๓ การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตร
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐
วัน นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วัน
ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง อาจให แ สดงหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณา
อนุญาตดวยก็ได
ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบ
กําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใหเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้นผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน
ขึ้นไปเปนผูพิจารณาอนุญาต

๑๒๙

๓.๔ การลากิจ
๓.๔.๑ สิทธิการลากิจโดยไดรับเงินเดือนคือ ปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ สําหรับ
ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารลาไดไมเกิน ๒๓ วันทําการ
๓.๔.๒ ขาราชการทหารที่ลาคลอดบุตรตามขอ ๓.๒.๑ แลว หากประสงคจะลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา
๓.๔.๓ ขาราชการทหารจะลากิจไปตางประเทศไดดังนี้
๓.๔.๓.๑ ลาไปประเทศที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ ประเทศไทย เช น
มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เปนตน โดยไดรับเงินเดือนปละ
ไมเกิน ๔๕ วันทําการ
๓.๔.๓.๒ ลาไปประเทศในเอเซีย นอกจากที่กลาวในขอ ๓.๔.๓.๑ จะลา
เพิ่มจากกําหนดวันลาในขอ ๓.๔.๓.๑ ไดอีกไมเกิน ๕ วันทําการ
๓.๔.๓.๓ ลาไปประเทศในยุโ รป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือ
ประเทศอื่นนอกจากที่กลาวในขอ ๓.๔.๓.๑ และขอ ๓.๔.๓.๒ จะลาเพิ่มจากกําหนดในขอ ๓.๔.๓.๑ ไดอีก
ไมเกิน ๑๐ วันทําการ
๓.๔.๔ ขอปฏิบัติในการลากิจ
๓.๔.๔.๑ ผูลากิจตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาโดยตรงจะลาแทนกัน
ไมได เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
สําหรับการลาตามขอ ๓.๔.๒ เมื่อมีเหตุจําเปนก็อนุญาตใหห ยุดราชการไดทัน ที
และถาลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาดวยวาจาก็ได
๓.๔.๔.๒ ใบลากิจตองกลาวถึงความประสงคของการลา กําหนดวันลา
และสถานที่ซึ่งทางราชการจะติดตอได
๓.๔.๔.๓ เมื่อมีเหตุจําเปนจะลาตออีก ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
โดยตรง เวนแตเมื่ออยูตางจังหวัดหรือตางประเทศ จึงใหสงใบลาโดยทางไปรษณียหรือทางอื่น ๆ แตทหาร
กองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร จะลาตอโดยวิธีนี้ไดไมเกิน ๕ วันทําการ
๓.๔.๔.๔ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจอนุ ญ าตให ล ากิ จ ให เ ป น ไปตาม
ตารางกํ า หนดอํ า นาจให ล า เว น แต ก ารลาตามข อ ๓.๔.๓ อยู ใ นอํ า นาจของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม กรณีขาราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากไดรับ
คําเชิญจากขาราชการตางประเทศ ใหหัวหนาหนวยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้นอนุญาตใหลาได
๓.๔.๔.๕ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจ เวนแตกรณีการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามขอ ๓.๔.๒ และตามขอ ๓.๔.๓ ถาผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมสมควร จะไมอนุญาตหรือลด
จํานวนวนลาตามใบลาลงได และเมื่อมีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาจะสั่งเรียกผูซึ่งลาไปแลวให
กลับมาปฏิบัติราชการก็ได

๑๓๐

๓.๕ การลาพักผอนประจําป
๓.๕.๑ สิทธิการลาพักผอนประจําปคือ ๑๐ วันทําการ โดยไมถือเปนวันลา เวนแต
ขาราชการดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน
๓.๕.๑.๑ ผูซึ่งไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารครั้งแรก
๓.๕.๑.๒ ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสว นตัว แล ว ตอมาไดรับ
การบรรจุกลับเขารับราชการ
๓.๕.๑.๓ ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
ตอมาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ
๓.๕.๑.๔ ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณีไปปฏิบัติงาน
ใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการ
๓.๕.๒ ขอปฏิบัติในการลาพักผอนประจําป
๓.๕.๒.๑ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบินขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแตการไป
ตางประเทศระหวางลาพักผอนประจําป ใหปฏิบัติตามการลาไปตางประเทศ
๓.๕.๒.๒ ถาในปใดขาราชการทหารผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลา
พักผอนประจําปแลวไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวัน
ลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
๓.๕.๒.๓ ผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธิ
นําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
๓.๕.๒.๔ การอนุ ญ าตให ล าพั ก ผ อ นประจํ า ป ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตจะ
อนุญาตใหลาพักผอนครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะ
หยุดราชการได
๓.๕.๒.๕ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ซึ่งไดหยุดราชการไป
ยั ง ไม ค รบกํ า หนด ถ า มี ร าชการจํ า เป น เกิ ด ขึ้ น ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตจะเรี ย กตั ว มา
ปฏิบัติราชการก็ได
๓.๖ การลาอุปสมบท
๓.๖.๑ ขาราชการทหารลาอุปสมบทไดไมเกิน ๑๒๐ วัน ผูที่เคยอุปสมบทมาแลวจะลา
อุปสมบทอีกไมได
๓.๖.๒ ขอปฏิบัติในการลาอุปสมบท
๓.๖.๒.๑ ข า ราชการทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รเสนอใบลาอุ ป สมบทต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแลวจึงรายงานเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กอนถึงกําหนดอุปสมบทไมนอยกวา ๓๐ วัน
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ขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร คงปฏิบัติการเสนอใบลาดังกลาว
ขางตน แตใหผูบังคับ บัญชาชั้นผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับฝูงบินเปนผูวินิจฉัย
เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแลว จึงรายงานเสนอผูบังคับบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ หรือผูบัญชาการ
กองพลบิน เปนผูพิจารณาอนุญาต
๓.๖.๒.๒ ผู ซึ่ งได รับ อนุ ญ าตให ล าอุ ป สมบทแล ว เมื่อ ถึง วัน ลาได ห ยุ ด
ราชการไปเพื่อเตรียมการอุปสมบท หากปรากฏวามีป ญหาอุปสรรคใหไมส ามารถอุป สมบทตามที่ขอ
อนุญ าตลาไว เมื่ อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ ราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุ ปสมบทให ผู มีอํานาจ
อนุญาตใหลาอุปสมบทอนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
๓.๖.๒.๓ ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทจะตองอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน
นับตั้งแตวันเริ่มลา
๓.๖.๒.๔ ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใด ตองรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันลาสิกขา สําหรับขาราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตรตองเสนอรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมนอกนั้นเสนอถึงผูอนุญาตให
ลาอุปสมบท
๓.๗ การลาไปประกอบพิธีฮัจย
๓.๗.๑ ขาราชการทหารผูนับถือศาสนาอิสลามลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุ ดี อาระเบี ย ได ไม เ กิ น ๑๒๐ วั น ผู  ที่ เ คยไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบียมาแลวจะลาไปประกอบพิธีฮัจยอีกไมได
๓.๗.๒ ขอปฏิบัติในการลาไปประกอบพิธีฮัจย
๓.๖.๒.๑ เสนอใบลาต อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง หั ว หน า
สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแลว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กอนถึง
กําหนดวันลาไมนอยกวา ๓๐ วัน
๓.๗.๒.๒ เมื่อถึงวันลาไดหยุดราชการเพื่อเตรียมการไปประกอบพิธีฮัจย
หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขออนุญาตไว เมื่อไดรายงานตัว
กลั บ เข า ปฏิ บั ติร าชการตามปกติ และขอถอนวัน ลาไปประกอบพิธีฮัจ ย ใหผูมีอํานาจอนุญ าตใหล าไป
ประกอบพิธีฮัจยอนุญาตใหถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวัน
ลากิจ
๓.๗.๒.๓ ตองออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต
วันเริ่มลา
๓.๗.๒.๔ เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
โดยตรงทราบและเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับตั้งแตเดินทางกลับประเทศไทย สําหรับขาราชการ
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ชั้นสัญญาบัตรตองรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผูอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮัจย
๓.๘ การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ
๓.๘.๑ ข า ราชการทหารผู  ใ ดประสงค จ ะลาติ ด ตามคู  ส มรสซึ่ง ไปปฏิ บัติ ห น า ที่
ราชการตางประเทศ อนุญาตใหลาไดตามระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศของคูสมรส
แตรวมแลวไมเกิน ๔ ป
๓.๘.๒ ขอปฏิบัติในการลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ
๓.๘.๒.๑ เสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเป นผูพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกิน ๒ ป โดยไมไดรับ เงินเดือน ในกรณีจําเปน อาจ
อนุญาตใหลาตอไปไดอีกไมเกิน ๒ ป แตเมื่อรวมแลวไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ ป ใหขาราชการทหารผูนั้น
ลาออกจากราชการ
๓.๘.๒.๒ การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศ
ของคูสมรส ใหพิจารณาจากชวงระยะเวลาที่อยูปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศติดตอกันครั้งเดียว โดย
ไมจํากัดวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการในประเทศเดียวกันหรือไม เมื่อคูสมรสหมดภารกิจในครั้งนั้น และได
เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการประจําในประเทศไทยแลว ใหถือวาชวงเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตางประเทศเปนอันสิ้นสุดลง ตอมาหากคูสมรสไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศอีกใน
ชวงเวลาใหม จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคูสมรสไดใหม
๓.๘.๒.๓ ผูบังคับบัญชาตนสังกัด จะตองใชดุลพินิจในการเสนอความเห็น
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวยวา หากอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสแลวจะไมทําใหเสียหายแกราชการ
๓.๙ การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๓.๙.๑ ประเภทของการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๓.๙.๑.๑ ประเภทที่ ๑ หมายถึงการไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
ก. การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศซึ่งประเทศไทย
เปนสมาชิกและเปนวาระที่จะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
ข. รั ฐ บาลไทยมี ข  อ ผู ก พั น ที่ จ ะต อ งส ง ไปปฏิ บั ติ ง านตาม
ความตกลงระหวางประเทศ
ค. ประเทศไทยต อ งส ง ไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พิ ทั ก ษ รั ก ษา
ผลประโยชนของประเทศตามความตองการของรัฐบาลไทย
๓.๙.๑.๒ ประเภทที่ ๒ หมายถึ ง การไปปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ จาก
ประเภทที่ ๑
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๓.๙.๒ คุณสมบัติของขาราชการทหารที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๓.๙.๒.๑ เปนขาราชการทหารประจําการตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา ๕ ป กอนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติ
กําหนดเวลา ๕ ป ใหลดเปน ๒ ป
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ ๒ มาแลว
จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
หลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒ ครั้งสุดทาย
๓.๙.๒.๒ ผู ที่ไปปฏิบัติง านในองค การระหว างประเทศ ประเภทที่ ๒
ตองมีอายุไมเกิน ๕๒ ปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
๓.๙.๒.๓ เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม
มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูในระหวางสอบสวนวากระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตามขอ ๓.๙.๒.๑ วรรคสอง และขอ ๓.๙.๒.๒
ใหเสนอเหตุผลความจําเปนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
๓.๙.๓ ขอปฏิบติในการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๓.๙.๓.๑ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณา
๓.๙.๓.๒ เมื่ อ ได รั บ การคั ด เลือ กให ไ ปปฏิ บัติ ง านในองคก ารระหว า ง
ประเทศ ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคําสั่งใหขาราชการทหารผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการมีกําหนดเวลาไมเกิน ๔ ป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๑
หรือมีกําหนดเวลาไมเกิน ๑ ป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ โดยไมไดรับเงินเดือน เวนแตอัตรา
เงิน เดือนที่ไดรับ จากองค การระหวางประเทศ ต่ํากวาอัตราเงิน เดือนของทางราชการที่ผู นั้น ได รับ อยู
ในขณะนั้น ใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ
แลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ขาราชการทหารผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
๓.๙.๓.๓ หากประสงคจ ะไปปฏิบัติงานต อใหเสนอเรื่องราวพรอมทั้ ง
เหตุ ผ ลความจํ า เป น และประโยชน ที่ ท างราชการจะได รั บ ต อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหขาราชการทหารผูนั้นไปปฏิบัติงาน
ไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ไดอีก แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน ๔ ป
การอนุญาตใหขาราชการทหารผูใด ไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ เกินกวา ๑ ป
ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน ๑ ปดวย

๑๓๔

๓.๙.๓.๔ เมื่ อ กระทรวงกลาโหมได มี คํ า สั่ ง ให ข  า ราชการทหารไป
ปฏิบัติงาน ตามขอ ๓.๙.๓.๒ หรือใหไปปฏิบัติงานตอ หรือใหออกจากราชการตามขอ ๓.๙.๓.๓ แลวให
สวนราชการตนสังกัดของขาราชการทหารผูนั้นสงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหกระทรวงการคลังและองคกร
กลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของทราบดวย
๓.๙.๓.๕ ตองทําหนังสือสัญญาของขาราชการทหารที่ไปปฏิบัติงานใน
องค ก ารระหว า งประเทศและหนั ง สื อ สั ญ ญาค้ํ า ประกั น ให ก ลั บ มารั บ ราชการในส ว นราชการ
กระทรวงกลาโหมเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ขาราชการทหารผูใดไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการ หรือกลับ มารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา
ใหชดใชเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
ก. ไม ก ลั บ เข า รั บ ราชการเลย ให ช ดใช เ ป น จํ า นวนเท า กั บ
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับ คูณดวยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกิน
๑๕ วันใหคิดเปนหนึ่งเดือน
ข. กลั บ มารั บ ราชการไม ค รบกํ า หนดตามสั ญ ญา ให ช ดใช
เบี้ยปรับตามขอ ก. ลดลงตามสวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด เมื่อจัดทําแลวใหสงใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แหงละ ๑ ชุด
๓.๙.๓.๖ เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายใน
๑๐ วัน นับแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามที่กําหนด
๓.๑๐ การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
๓.๑๐.๑ ข า ราชการทหารผู ใ ดได รั บ อั น ตรายหรื อ การป ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการในหนาที่ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิ การ หากข าราชการทหารผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับ การฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟน ฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ แลวแตกรณี มีสิทธิลา
ไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลาแตไมเกิน
๑๒ เดือน
ขาราชการทหารที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวา
ยังสามารถรับราชการตอไปได หากขาราชการทหารผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต

๑๓๕

พิจารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ที่ประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองเปนหลักสูตรที่สวนราชการ หนวยงาน
อื่นของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของทางราชการ
เปนผูจัดหรือรวมจัด
๓.๑๐.๒ ขาราชการทหารที่ประสงคจะลาไป ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามขอ
๓.๑๐.๑ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พร อมแสดงหลั กฐานเกี่ ย วกั บหลั กสูตรที่ป ระสงคจ ะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถ ามี) เพื่อพิจ ารณา
อนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพใหเปนไป
ตามตารางกําหนดอํานาจใหลาทายขอบังคับนี้
๓.๑๑ การปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการลา
๓.๑๑.๑ ข า ราชการทหารผู ใ ดไม ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได อั น เนื่ อ งมาจาก
พฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษที่เกิดขึ้นกับขาราชการทหาร
ผูนั้น และมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือความผิดของขาราชการทหารผูนั้นเอง โดยพฤติการณ
พิเ ศษดั งกล า วร ายแรงจนเป น เหตุขัดขวางทําใหไมส ามารถมาปฏิบัติร าชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ
ใหขาราชการทหารผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการ
ไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ ทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
สํ า หรั บ เลขานุ การรัฐ มนตรีว าการกระทรวงกลาโหม ปลัด กระทรวงกลาโหม
สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ใหรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ในกรณี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงกลาโหม สมุ ห ราชองครั กษ ผู บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด ผูบั ญ ชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เห็นวาการที่ขาราชการทหารผูนั้นมาปฏิบัติ
ราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการทหาร
ผูนั้น ไมนับเปนวันลาตามจํานวนวัน ที่ไมสามารถมาปฏิบัติร าชการไดอั นเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษ
ดังกลาว
ในกรณี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม ปลั ดกระทรวงกลาโหม สมุห ราชองครั กษ ผู บัญ ชาการทหารสู งสุ ด ผูบั ญ ชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไม

๑๓๖

สมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งใหถือวาวันที่ขาราชการทหารผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปน
วันลากิจ
๓.๑๑.๒ การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลากิจเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และ
คํานวณวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย
เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และวัน
ลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวย หรือการลากิจซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันจะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหเสนอ
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ขาราชการทหารที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาสิ้นสุด
กอนวันมาปฏิบัติราชการ เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตเห็นวาการเดินทางตองใชเวลา ใหถือวาสิ้นสุดกอนวัน
เดินทางกลับ
ขาราชการทหารซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการ ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และถือวาการลา
เปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ
๓.๑๑.๓ ใบลาปวย ใบลาคลอดบุตร ใบลากิจ และใบลาพักผอนประจําป ใหเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้นที่มีอํานาจใหลา
๓.๑๑.๔ การรายงานการลา
๓.๑๑.๔.๑ ข า ราชการทหารผู ใ ดได รั บ คํ า สั่ ง ให ไ ปช ว ยราชการ
ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการ หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผอนประจําป
ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการแลวให
หนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหสวนราชการตนสังกัดของผูนั้นทราบอยางนอยปละครั้ง
๓.๑๑.๔.๒ การลาประเภทอื่น นอกจากที่ร ะบุไว ในขอ ๓.๑๑.๔.๑
ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการตนสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
๓.๑๑.๕ การควบคุมการลาใหเปนไปตามขอบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม กองทั พบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการทหารในสังกัด หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได ในกรณีจําเปนสวนราชการ
ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ
หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการทหารที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่น
ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการไดดวย

๑๓๗

๓.๑๑.๖ บัตรอนุญาตและใบลา
๓.๑๑.๖.๑ ทหารซึ่งมียศตั้งแตสิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอกลงมา
และพลทหารเมื่อผู บังคับ บัญชาอนุญ าตใหล าหรือไปราชการโดยลําพัง ตองมีบัตรอนุญาตตามแบบที่
กําหนดในขอบังคับ
ก. ถาอนุญาตใหลาหรือไปราชการโดยลําพังไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง (บัตร
อนุญาตแบบ ๑)
ข. ถ าอนุญ าตใหล าหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ชั่ ว โมง (บัตร
อนุญาตลาแบบ ๒)
๓.๑๑.๖.๒ ใบลาและแบบรายงานตามแบบที่กําหนดในขอบังคับ
ก. ใบลาปวย (แบบ ๓)
ข. ใบลาคลอดบุตร (แบบ ๔)
ค. ใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (แบบ ๕)
ง. ใบลากิจ (แบบ ๖)
จ. ใบลาพักผอนประจําป (แบบ ๗)
ฉ. ใบลาขออนุญาตอุปสมบท (แบบ ๘)
ช. หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลา
อุ ป สมบทสํ า หรั บ ข า ราชการทหารชั้ น สั ญ ญาบัต ร (แบบ ๙) ข าราชการทหารหนว ยบั ญ ชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด (แบบ ๙/๑) สําหรับขาราชการทหารต่ํากวา
ชั้นสัญญาบัตร (แบบ ๑๐)
ซ. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย (แบบ ๑๑)
ฌ. ใบลาติดตามคูสมรส (แบบ ๑๒)
ญ. ใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (แบบ ๑๓)
ฎ. รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(แบบ ๑๔)
ฏ. ใบลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (แบบ ๑๕)
ฐ. ใบขอยกเลิกวันลา (แบบ ๑๖)

๑๓๘

๓.๑๑.๗ อํานาจใหลา

ผูบังคับบัญชาชั้น

อนุญาตลาปวย อนุญาตลากิจ
ไดคราวหนึ่งไม ไดคราวหนึ่งไม
เกิน
เกิน
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร

อนุญาตลาไป
ฟนฟู
สมรรถภาพ
ดานอาชีพได
คราวหนึ่งไม
เกิน
-

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

๓๖๕ วัน

ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหาร
สูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบญ
ั ชาการทหารเรือ หรือ
ผูบัญชาการทหารอากาศ
แมทัพ

๑๘๐ วัน
๙๐ วัน

๖๐ วันทําการ

-

ผูบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ หรือผูบัญชาการกอง
พลบิน
ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน
ผูบังคับการกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน
ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๑
ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ หรือตนเรือชั้น ๒ หรือผู
บังคับหมวดบินชั้น ๒
ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๓

๖๐ วัน

๔๕ วันทําการ

๓๖๕ วัน

๔๕ วัน
๒๑ วัน
๑๕ วัน
๗ วัน

๓๐ วันทําการ
๑๕ วันทําการ
๗ วันทําการ
๓ วันทําการ

๑๘๐ วัน
-

๓ วัน

๑ วันทําการ

-

-

๔. การรายงาน
๔.๑ การรายงานดวน [ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑,
คําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒๕๓/๒๐]
๔.๑.๑ เหตุสําคัญที่ตองรายงานดวน
๔.๑.๑.๑ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความประพฤติ ข องทหาร ซึ่ ง เป น ไปในทาง
เสื่อมเกียรติ หรือชื่อเสียงของทหารอยางรายแรง หรือตองหาในคดีอาญาเปนคดีอุกฉกรรจ
๔.๑.๑.๒ เรื่องทหารถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัสเนื่องจาก
การทําลายชีวิตตนเอง
๔.๑.๑.๓ เมื่อเกิดโรคภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การกอวินาศกรรม
หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเปนอันตรายแกชีวิตมนุษย
หรือเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของทางราชการ

๑๓๙

๔.๑.๑.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใชอาวุธทําการตอสูกันขึ้น
ในหมูทหารดวยกันเอง หรือกับบุคคลอื่นจนถึงแกความตาย
๔.๑.๑.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแกคนหรือสัตวในหรือใกลที่ตั้งหนวยทหาร
๔.๑.๑.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ขึ้นแกทหารจนถึงแกความตาย เชน
ถูกอาวุธหรือกระสุนปน ตกจากที่สูง รถควํ่า เรือลม อากาศยานอุบัติเหตุ
๔.๑.๑.๗ เหตุที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรง
๔.๑.๑.๘ เหตุที่จะทําใหเกิดความไมสงบขึ้นในกรมกองทหาร เชน มีผูมา
ชักชวนใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีผูคิดจะทํารายผูบังคับบัญชา เปนตน
๔.๑.๒ การกําหนดความรับผิดชอบในการรายงานดวน
๔.๑.๒.๑ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อมีเหตุสําคัญจะตองรายงานดวน
ใหรายงานผู บัญชาการทหารอากาศทราบโดยดว นผ านศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ และถาเรื่องใด
สมควรจะสอบสวนเพิ่มเติมอยางใดอีก ใหดําเนินการใหเรียบรอยแลวรายงานผลตามสายงานปกติจนถึง
ผูบัญชาการทหารอากาศอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหนวยเกี่ยวของจะไดดําเนินการตอไป
๔.๑.๒.๒ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ก. เมื่อไดรับ รายงานตามขอ ๔.๑.๒.๑ จะตองดําเนิน การ
ดังตอไปนี้
ก.๑ ถาเปนรายงานดวนตามขอ ๔.๑.๑.๑ ถึง ๔.๑.๑.๖
ใหหัวหนาเวรฝายเสนาธิการ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ รายงานผูบัญชาการทหารอากาศทราบโดยดวน
ตามสายงานศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ พรอมกับรีบแจงใหกรมสารรรณทหารอากาศทราบอีกทางหนึ่งดวย
ก.๒ ถาเปนรายงานดวนตามขอ ๔.๑.๑.๗ หรือ ๔.๑.๑.๘
ใหหัวหนาเวรฝายเสนาธิการ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ รายงานผูบัญชาการทหารอากาศทราบโดย
ดวน ตามสายงานของศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศพรอมกับดําเนินการรายงานดวนจากกองทัพอากาศ
ไปยังศูนยอํานวยการรวม กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานสารนิเทศนสํานักงานผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๔.๑.๓ ข อปฏิบั ติใ นการรายงานด ว น จะรายงานด ว ยวาจาหรื อด ว ยเครื่ องมื อ
สื่อสารก็ไดแลวรายงานเปนเอกสารหรือลายลักษณอักษรตามไปภายหลัง แตขอความที่รายงานนั้นจะตอง
กลาวใหชัดเจน เขาใจงาย โดยสังเขปตามเรื่องที่เกิดขึ้น ดังนี้
๔.๑.๓.๑ วัน เดือน ป และสถานที่เกิดเหตุ
๔.๑.๓.๒ เรื่องที่เกิดขึ้น (ยศ ชื่อ สังกัดหรือตําแหนงผูเกี่ยวของใหชัดเจน)
๔.๑.๓.๓ เมื่อเกิดขึ้นแลวไดสั่งการและจัดการไปแลวอยางใดบาง
๔.๑.๓.๔ ความเห็นของผูรายงานวาควรจะไดจัดการในเรื่องนี้อยางใดตอไป
๔.๑.๔ คําวา “ดวน” ในที่นี้ ไมไดกําหนดหวงเวลาไว ในทางปฏิบัติใหถือวาเมื่อมี
เหตุการณสําคัญที่จะรายงานตามขอ ๔.๑.๑ แลวใหรายงานทันทีที่ทราบเหตุการณนั้น ๆ

๑๔๐

๔.๒ การรายงานตนเอง (ขอบังคับทหารวาดวยการรายงานตนเอง ที่ ๑๒/๑๑๙๕๗)
๔.๒.๑ ขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูใดยายตําแหนงใหผูนั้นรายงานผูบังคับบัญชาเดิม
ซึ่ งขาดการบั งคั บ บั ญ ชาทุ กตํ า แหนงตามลํา ดับ ตั้ งแตชั้ น ต่ํา ขึ้น ไป และรายงานตอผู  บังคั บ บัญ ชาใหม
ทุกตําแหนงตามลําดับชั้นตั้งแตชั้นสูงลงมาถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน
๔.๒.๒ โดยปกติตองรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตไดทราบเหตุการณที่จะตอง
รายงานเปนตนไป
๔.๒.๓ ใหรายงานดวยวาจาโดยบอกยศ นาม ตําแหนง และเรื่องราว ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงใหผูรับรายงานทราบ หากรายงานดวยวาจาไมไดก็ใหรายงานดวยหนังสือหรือเขียนลงใน
สมุดที่เจาหนาที่จัดทําไว
๔.๒.๔ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเดิ ม ของผู ร ายงานตนเองรี บ จั ด การส ง ตั ว ผู  ย  า ยไปยั ง
สั งกั ดใหม โ ดยเร็ ว พร อมทั้ ง หลั กฐานทางด านกํ าลังพล หากมีความจําเป น ที่ จ ะสงตัว ไม ได ก็ ใหติดต อ
ผูบังคับบัญชาใหมทราบ เมื่อผูบังคับบัญชาเดิมไดสงตัวผูยายเมื่อใด ก็ใหผูยายไปรายงานตอผูบังคับบัญชา
คนใหมเมื่อนั้น (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) ถายายตางจังหวัดใหนับเวลาเมื่อไปถึงที่พัก
๔.๒.๕ การแตงกายของผูรายงานตนเอง ใหใชชุดปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง
(ไมผูกผาผูกคอ)
๔.๒.๖ สําหรับขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ใหปฏิบัติตามโดยอนุโลม
๔.๓ การรายงานเมื่ อ ต อ งหาในคดี อ าญาหรื อ คดี แ พ ง หรื อ คดี ล  ม ละลาย [คํ า สั่ ง
กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๕๗/๕๓]
๔.๓.๑ ขาราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหารสังกัดกองทัพอากาศ
ผูใดตกเปนผูตองหา หรือถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาขอหาความผิดที่สูงกวาความผิดลหุโทษ ใหผูนั้น
รายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระทําได แตตองไมเกิน
๕ วันทําการ นับตั้งแตทราบการตกเปนผูตองหาหรือจําเลย และไดรับอนุญาตใหประกันตัว หรือมิไดถูก
ควบคุ ม ตั ว หรื อ ถู ก ควบคุ ม ตั ว อยู ใ นอํ า นาจฝ า ยทหาร ถ า ตกเป น ผู ต อ งหาหรื อ ถู ก ฟ อ งเป น จํ า เลยใน
ความผิดลหุโทษหรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ ใหรายงานเปน
ลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันตกเปนผูตองหาหรือจําเลย และ
ทราบขอหา ดังกลาว
๔.๓.๒ ขาราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ
ผูใด ถูกฟองในคดีแพงหรือคดีลมละลาย ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน
๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับสําเนาคําฟอง
๔.๓.๓ ข า ราชการกลาโหมนอกประจํ า การที่ รั บ เบี้ ย หวั ด หรื อ บํ า นาญ หรื อ
ขาราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจําการที่รับบํานาญ เมื่อตองหาในคดีอาญา ถูกฟองในคดีแพงหรือ
คดีลมละลาย ถ าผูนั้น สังกัด กองบัญชาการกองทัพอากาศใหยื่นรายงานตอกรมกําลังพลทหารอากาศ

๑๔๑

นอกนั้นใหยื่นรายงานตอหนวยที่ตนสังกัดอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๔.๓.๑ หรือขอ ๔.๓.๒
แลวแตกรณี
๔.๓.๔ ลูกจาง หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศผูใดตกเปนผูตองหา หรือ
ถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีลมละลาย ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชา
โดยตรงภายใน ๗ วัน
๔.๓.๕ การรายงานตามขอ ๔.๓.๑ ข อ ๔.๓.๒ ขอ ๔.๓.๓ หรื อขอ ๔.๓.๔ นั้น
ตองรายงานทุกกรณี ไมวาจะตองคดีโดยการตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีลมละลาย
และไมวาจะเปนผูตองหาที่ถูกสอบสวนโดยเจาพนักงานตํารวจ หรือเจาหนาทีฝายทหาร นอกจากนั้น
จะตองแจงเรื่องราวอันเปนสารสําคัญไวในรายงานดวย
๔.๓.๖ ผู  บั งคับ บัญ ชาของผูตอ งคดีมีห นาที่ รับ ผิดชอบที่ จ ะจัดใหมีก ารรายงาน
ตามที่กําหนดไวในขอ ๔.๓.๑ ขอ ๔.๓.๒ ขอ ๔.๓.๓ หรือขอ ๔.๓.๔ แลวเสนอรายงานนั้นไปตามลําดับ
ชั้ น ผ า นสํ า นั ก งานพระธรรมนู ญ ทหารอากาศ และใหสํ านั กงานพระธรรมนู ญ ทหารอากาศพิจ ารณา
ดําเนินการดังนี้
๒.๓.๖.๑ ถาเปนขาราชการ หรือขาราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับ
เบี้ยหวัด หรือบํานาญ หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจําการที่รับบํานาญ เมื่อตองหาในคดีอาญา
(เว นคดี ขึ้ นศาลทหาร) คดี แพ ง หรื อคดี ล  มละลาย ใหดํ าเนิ น การเสนอรายงานไปตามลํ า ดับ ชั้น จนถึ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๑๙๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๒ เรื่อง ให
ขาราชการรายงานเมื่อตองหาในคดีอาญาหรือคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือขอบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖
ลงวั นที่ ๑๔ พฤศจิ กายน ๒๔๘๒ ว าด วยการแบ งประเภทนายทหารสั ญญาบั ตร หรื อข อ บั ง คั บ ทหาร
ที่ ๓/๔๖๒๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๘๒ วาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน แลวแตกรณี
๒.๓.๖.๒ ถ า เป น ทหารกองประจํ า การ ลู ก จ า ง หรื อ นั ก เรี ย นทหาร
สังกัดกองทัพอากาศ ใหเสนอรายงานไปตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ
๔.๓.๗ คดีใดเขาเกณฑจะตองรายงานดวนตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๑ ใหสวนราชการตนสังกัดของผูตองคดีรายงาน
ดวนตามขอบังคับนั้นดวย
๔.๓.๘ การรายงานตามขอ ๔.๓.๑ ถึงขอ ๔.๓.๕ ใหรายงานตามแบบ
๔.๔ การรายงานตั ว เมื่ อ มี ส ถานการณ ฉุ ก เฉิ น และการเตรี ย มพร อ ม (ระเบี ย บ
กองทัพอากาศวาดวยการรายงานตัวเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม พ.ศ.๒๕๓๔)
การรายงานตัวเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอมเปนการแสดงตนเองเมื่อมี
สถานการณฉุก เฉิ น และมี คํา สั่ ง ให เตรีย มพรอม ผู ที่จ ะตองรายงานตั ว เมื่ อมีส ถานการณ ฉุกเฉิ น และ
การเตรียมพรอมคือขาราชการทหารและขาราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร
๔.๔.๑ การปฏิบัติเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและมีคําสั่งใหเตรียมพรอม ใหขาราชการ
ทหารและขาราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมทั้งผูอยูในระหวางลา ปฏิบัติดังนี้

๑๔๒

บังคับบัญชาโดยทันที

๔.๔.๑.๑ ใหรายงานตัวที่หนวยตนสังกัด หรือหนวยที่มีหนาที่ปกครอง

๔.๔.๑.๒ กรณี ที่ อ ยู  ใ นระหว า งเดิ น ทางไปราชการที่ ห น ว ยใด ให ไ ป
รายงานตั ว ณ ที่ ตั้ งของหน วยที่ไปราชการนั้น แลว ติดตอมายังหนวยตน สังกัด หรือหนว ยที่มีหนาที่
ปกครองบังคับบัญชาโดยทันที
๔.๔.๑.๓ กรณี ที่ ไ ม ส ามารถไปรายงานตั ว ตามข อ ๔.๔.๑.๑ และ
๔.๔.๑.๒ ได ก็ใหไปรายงานตัวยังหนวยทหาร หรือสวนราชการที่อยูใกลที่สุดกอน แลวแจงใหหนวยตนสังกัด
หรือหนวยที่มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชาทราบโดยดวน พรอมกับชี้แจงเหตุขัดของไวเปนลายลักษณอักษร
พรอมหลักฐาน
๔.๔.๒ การปฏิบัติเมื่อศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ สั่งใหมีการเตรียมพรอมตาม
แผนยุทธการหรือคําสั่งใด ใหขาราชการทหารและขาราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมทั้งผูที่อยูใน
ระหวางลาที่อยูในหนวยเตรียมพรอม
๔.๔.๒.๑ ผูใดมีห นาที่ป ฏิบัติงานอยู ในศูน ยป ฏิบัติการกองทัพอากาศ
ใหไปรายงานตัวตามระเบียบที่ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศกําหนด
๔.๔.๒.๒ ผูที่จะตองปฏิบัติตามแผนยุทธการหรือคําสั่งใด ใหไปรายงานตัว
ตามที่แผนยุทธการหรือคําสั่งนั้นกําหนด
๔.๔.๓ หนวยที่รับรายงานตัว
๔.๔.๓.๑ หนวยตนสังกัดหรือหนวยที่มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา
ก. จัดทําสมุดรายงานตัว
ข. จัดเจาหนาที่ประจําไวสําหรับรับรายงานตัว
ค. รายงานยอดขาราชการทหาร และขาราชการกลาโหมพลเรือน
ที่มารายงานตัวและที่ไมมารายงานตัว ใหผูบัญชาการทหารอากาศทราบโดยดวน
๔.๔.๓.๒ หนวยที่รับรายงานตัวจากผูที่มิไดอยูในสังกัด
ก. ทําบัญ ชีหลักฐานการรายงานตัว ส งไปยังหน วยตน สังกัด
โดยดวน
ข. หากมีความจําเปนจะตองใหผูนั้นชวยราชการอยูกอนก็ให
แจงหรือติดตอใหหนวยตนสังกัดทราบ เพื่อขอตัวไวชวยราชการตอไป
๕. การรับสงหนาที่ราชการ [ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรับสงหนาที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐,
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรับสงหนาที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑]
การกํ าหนดระเบี ย บกองทั พอากาศว า ด ว ยการรั บ ส ง หน าที่ ร าชการมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสงหนาที่ราชการตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน
และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ เปนไปดวยความเรียบรอยมีรายละเอียดในการปฏิบัติได
ชัดเจนถูกตองและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑๔๓

๕.๑ กรณีตองรับสงหนาที่ราชการและการปฏิบัติงานในงานรับสงหนาที่ราชการ
๕.๑.๑ เมื่อมีการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการ ใหผูบังคับบัญชา
จัดการใหมีการรับสงหนาที่กันโดยเร็ว
๕.๑.๒ ในกรณียายขาราชการซึ่งเปนการสับเปลี่ยนตําแหนงใหรับสงหนาที่กัน
ตามลําดับจากคนสุดทายในชุดการยายนั้นขึ้นไป เวนแตการรอรับสงหนาที่ตามลําดับนั้นไมเปนการสะดวก
แกราชการ หรือมีวิธีอื่นใดที่จะทําใหรับสงหนาที่กันไดเร็วกวานี้ ก็ใหผบู ังคับบัญชาทั้งสองฝายตกลงกัน
๕.๑.๓ ในกรณียายขาราชการซึ่งมิใชเปนการสับเปลี่ยนตําแหนงและยังมิไดมีคําสั่ง
ใหผูใดมาครองตําแหนงนั้นแทน หรือในกรณีใหขาราชการออกจากราชการ ใหผูบังคับบัญชารีบพิจารณา
ดําเนินการใหผู ถูกยาย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดสงมอบหน าที่ใหกับข าราชการผู ใดผู หนึ่งใหเปน
การเสร็จสิ้นไปเสียตอนหนึ่งกอน
๕.๒ การปฏิบัติขณะที่ยังไมมีการรับสงหนาที่ราชการ
ในระหวางการสงมอบหนาที่ ใหผูถูกยายหรือถูกสั่งใหออกจากราชการมีอํานาจหนาที่และ
รับผิดชอบในตําแหนงเดิมตอไปจนกวาจะไดสงมอบหนาที่ใหกับผูมารับหนาที่เปนการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
๕.๓ บัญชีประกอบการรับสงหนาที่
๕.๓.๑ บัญชีกาลังพล
๕.๓.๒ บัญชีอาวุธ
๕.๓.๓ บัญชีการเงิน
๕.๓.๔ บัญชีพัสดุ
๕.๓.๕ บัญชียานพาหนะและสัตวพาหนะ
๕.๓.๖ บัญชีงานหรือกิจการหรือโครงการ
๕.๓.๗ บัญชีคดี
๕.๓.๘ บัญชีผลการตรวจกิจการทั่วไปของกรมจเรทหารอากาศ
๕.๓.๙ บัญชีผลการตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
๕.๓.๑๐ บัญชีผลการตรวจเยี่ยมของสายวิทยาการตาง ๆ
๕.๓.๑๑ บัญชีอื่น ๆ
๕.๔ การจัดทําเอกสารการรับสงหนาที่ราชการ
เอกสารรับสงหนาที่จัดทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ที่ทําการเปนหลักฐาน ๑ ชุด ผูสงเก็บรักษา
ไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด สําเนาเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันรับสงหนาที่เสร็จ
๕.๕ การรับสงหนาที่ราชการ
๕.๕.๑ ใหผู ส  งหนาที่ส งมอบรายงานประจําตัว ของขาราชการในสังกัดแก ผู รับ
หนาที่ ถามีกิจการที่จะปฏิบัติคางอยูหรือโครงการที่จะดําเนินการตอไป ก็ใหชี้แจงแกผรู ับหนาที่ทราบดวย
๕.๕.๒ เมื่ อได รับ สงหนาที่กัน ณ ที่ทําการเสร็จ สิ้น เรีย บร อยแลว ใหผูรับหนาที่
ประชุมผูอยูในบังคับบัญชา แลวชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชาใหแกผูรับหนาที่ตอไป

๑๔๔

๖. การเขาสมาคม การเขาศึกษา หรือบอกความในราชการ (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การเขาสมาคม เขาศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐)
สมาคมหมายถึง การประชุม การเขารวมพวกรวมคณะ การคบคาสมาคม หรือที่ประชุมของ
หลายคน รวมกันดวยจุดประสงคเพื่อประโยชนบางประการ ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายจึงจะถือวาเปนนิติบุคคล สวนสโมสรหมายถึงที่สําหรับรวมประชุมกัน คบหากัน ตองจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายจึงจะถือวาเปนนิติบุคคล ในขณะที่องคการหมายถึงกิจการที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนสาธารณะประโยชนหรือเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ หรือ
ชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยการการบริการแกประชาชนโดยทั่วไป การจัดตั้งองคการตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมายจึงจะถือวาเปนนิติบุคคล
๖.๑ ห า มข า ราชการทหาร ลูกจ าง ในสัง กัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขา ราชการ
การเมื องเข า เป น สมาชิ ก รว มประชุม ฟงการบรรยาย เผยแพร กิจ การ หรือชวยเกลี้ ยกลอม โฆษณา
วัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแกสมาคม สโมสร องคการใด
ที่มิใชเปนของทางราชการทหาร เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอ ๖.๒
๖.๒ ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมือง
ผูใดมีความประสงคจะเขาเปนสมาชิก รวมประชุม ฟงการบรรยาย เผยแพรกิจการ หรือชวยเกลี้ยกลอม
โฆษณาวัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแกสมาคม สโมสร หรือ
องคการใดที่มิใชเ ปนของทางราชการทหาร ให รายงานผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู บัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี เพื่อรับอนุญาตกอน และถาเปนสมาคม สโมสร หรือ
องค ก ารในต า งประเทศ ให เ สนอรายงานถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าต
กระทรวงกลาโหมจะไดนําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบตอไป
๖.๓ สวนราชการใดมีความประสงคจะเขาเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการ
ใดใหหัวหนาสวนราชการนั้นรายงานตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับอนุญาต
ก อ น และถ า เป น สมาคม สโมสร หรื อ องค ก ารในต า งประเทศ กระทรวงกลาโหมจะได นํ า เสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบดวย
๖.๔ ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมือง
มีความประสงคจะเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชนโดยใชเวลานอกราชการ หรืออาจให
เวลาในราชการเพียงบางสวนไปศึกษา ซึ่งมีผูเขาศึกษารวมกันอยูหลายคน และในสถานศึกษานั้นมิไดเปน
เพราะไดรั บ คํ า สั่ งจากผู  บั งคั บ บั ญ ชาแลว ใหร ายงานผู บังคับ บัญ ชาตามลําดั บ ชั้น จนถึง ผู บัญ ชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาดังกลาวแลวแตกรณี เพื่อรับ
อนุญาตกอน

๑๔๕

๖.๕ การพิจารณาวินิจฉัยของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในการอนุญาตตาม ๖.๒ และ
๖.๔ ใหถือหลักเกณฑสําหรับประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
๖.๕.๑ การอนุญาตนั้นจะไมเปนเหตุกระทําใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือบกพรองแก
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
๖.๕.๑ สมาคม สโมสร องค ก ารหรื อ สถานศึ ก ษานั้ น เหมาะสมแก เ กี ย รติ ข อง
ราชการ
๖.๖ ความในขอ ๖.๑ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
๖.๖.๑ เมื่อมีประกาศกระทรวงกลาโหมอนุญาตใหขาราชการทหาร ลูกจางในสังกัด
กระทรวงกลาโหมเขาเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการใดไดโดยไมตองรายงานขออนุญาต
๖.๖.๒ การบรรยาย หรือฟงการบรรยายทางวิชาการ หรือหลักธรรมทางศาสนา
ที่ไมขัดตอหลักเกณฑตามขอ ๖.๕ ซึ่งไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาโดยตรงแลว
๖.๖.๓ ขาราชการที่ไปราชการตางประเทศ ไดรับเชิญใหเปนสมาชิกชั่วคราวของ
สมาคม สโมสร หรือองคการในตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค หรือพฤติการณที่ไมเกี่ยวกับการเมือง และ
ที่ไมขัดตอกฎหมายไทย ในขณะที่อยูในประเทศนั้น แตเมื่อไดเขาเปนสมาชิกแลวตองรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบดวย
๖.๗ สวนราชการ หรือผูซึ่งไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาในสถานศึกษาอยูกอนวันใชขอบังคับ
ไมตองรายงานขออนุญาตอีก
๖.๘ ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมือง
ผูใดเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการใด ซึ่งมิใชสมาคม สโมสร หรือองคการตามขอ ๖.๖.๑
อย ูก อนเข ารั บราชการหรื อทํ างานในกระทรวงกลาโหม ให รายงานผู  บั งคั บบั ญชาตามลํ าดั บชั้ นจนถึ ง
ผูบั ญชาการทหารบก ผู บัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการขึ้น ตรงตอ
กระทรวงกลาโหม หรื อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม แล ว แต ก รณี เพื่ อพิ จ ารณาสั่ ง การตามที่
เห็นสมควร
ความในวรรคกอนใหใชบังคับแกผูที่ไดเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาใดกอนเขารับราชการ
หรือทํางานในกระทรวงกลาโหม และจะตองศึกษาตอไปอีกดวย
๖.๙ กิ จ การหรื อ ข อ ความใด ๆ ในราชการที่ เ ป น ความลั บ ห า มข าราชการกลาโหม
ประจําการ ลูกจางและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปดเผยเปนอันขาด
๗. ขาราชการกลาโหมกับการเมือง (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยขาราชการกลาโหม
กับการเมือง พ.ศ.๒๔๙๙, คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๑/๒๖๑๒๐)
๗.๑ ข า ราชการกลาโหมหมายถึ ง ขาราชการประจําการในสัง กัดกระทรวงกลาโหม
ทั้งทหารและพลเรือน เวนแตขาราชการประเภทการเมือง นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจาง
และคนงานสังกัดกระทรวงกลาโหมทั้งจางประจําและจางชั่วคราว
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๗.๒ ขาราชการกลาโหมผูใดไดสมัครเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้นโดย
ชอบดวยกฎหมายใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผู  บั ญ ชาการทหารอากาศ หั ว หน า ส ว นราชการขึ้ น ตรงกระทรวงกลาโหม หรื อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม แลวแตกรณีเพื่อทราบ
๗.๓ ขาราชการกลาโหมจะเขารวมประจําอันเปนการประชุมของพรรคการเมืองเปน
การสวนตัวก็ได แตทั้งนี้ตองมิใชในเวลาราชการ ความในวรรคกอนไมใชบังคับแกขาราชการกลาโหมที่เปน
สมาชิกวุฒิสภา
๗.๔ ข า ราชการกลาโหมจะต องปฏิบัติร าชการในหน าที่ห รือเกี่ย วกับ ประชาชนด ว ย
การวางตนเป น กลาง โดยไม มุงหวังประโยชน ของพรรคการเมืองโดยเฉพาะ แตทั้งนี้ตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล และไมกระทําการใหเปนการฝาฝน กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และ
แบบธรรมเนียมของทหาร
๗.๕ ขาราชการกลาโหมจะตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามดังตอไปนี้
๗.๕.๑ หามมิใหใชหรือยอมใหผูอื่นใชเขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง
ไมวาดวยการกระทําหรือดวยวาจา ยกเวนสโมสรซึ่งมีระเบียบการใหใชในกิจการตาง ๆ ไดเปนครั้งคราว
โดยเสียคาบริการ
๗.๕.๒ ไมวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาลใหปรากฏแกประชาชน
๗.๕.๓ ไมแตงเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนดไวไปรวมประชุมพรรคการเมือง
หรือไปรวมประชุมในที่สาธารณะใด ๆ อันเปนการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
๗.๕.๔ ไมประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานที่ราชการ หรือในเวลา
ราชการ หรือในเวลาสวมเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนดไว
๗.๕.๕ ไมแตงเครื่องแบบของพรรคการเมืองเขาไปในสถานที่ราชการทุก ๆ แหง
๗.๕.๖ ไมบังคับผู อยูในบังคับบัญชา หรือประชาชนทั้งโดยตรงหรือโดยปริยาย
ใหเ ป น สมาชิ กในพรรคการเมื องใด และไมกระทําการในทางให คุณหรือใหโ ทษ เพราะเหตุที่ผูอยูใ น
บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
๗.๕.๗ ไมทําการขอรองหรือบังคับใหบุคคลอุทิศเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชน
แกพรรคการเมือง
๗.๕.๘ ไมเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ หรือพิมพหนังสือ หรือ
ใบปลิวซึ่งจะจําหนายจายแจกไปยังประชาชนอันมีขอความที่เปนลักษณะของการเมือง และไมโฆษณา
หาเสียงเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในที่ที่ปรากฏแก
ประชาชน
๗.๕.๙ ไมแทรกแซงในทางการเมื องหรื อใช การเมืองเปน เครื่องมือเพื่อกระทํ า
กิ จ การต า ง ๆ อาทิ ติ ด ต อ กั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ พรรคการเมื อ งเพื่ อ ให นํ า
รางพระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาผูแทนหรือวุฒิสภา หรือตั้งกระทูถามรัฐบาล เปนตน
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๗.๕.๑๐ ไม แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริ ย ายที่ จ ะเป น การช ว ยเหลือ ส งเสริ ม
สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน เวนแต ผูที่ดํารง
ตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองใหกระทําการดังกลาวเชนนั้นได และในทางกลับกันไมกีดกัน ตําหนิติเตียน
ทับถม หรือใหรายผูสมัครรับเลือกตั้ง
๘. การแตงกาย
เครื่องแบบทหาร หมายถึง เครื่องแตงกายทั้งหลายที่กําหนดใหทหารแตงตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง รองเทา เครื่องหมายยศ เหลา จําพวก สังกัด และอื่น ๆ
กั บ เครื่ อ งประกอบต า ง ๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวง โดยหลั ก การ ข า ราชการสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมต องแต งเครื่ องแบบทหารตามกฎหมายว าด ว ยเครื่ องแบบทหาร แต ในบางโอกาส
การแตงกายของข าราชการทหารอาจถูกกําหนดใหแตงเปน อยางอื่น หรือประดับ เครื่องหมายต าง ๆ
ประกอบเครื่องแบบทหารตามที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดสั่งการใหปฏิบัติจึงไดรวบรวมไวในที่เดียวกัน เพื่อ
ความถูกตองและเปนแบบธรรมเนียมที่ดีงามของวงการทหาร
๘.๑ การแต ง กายของทหารอากาศ (ระเบี ย บกองทั พ อากาศว า ด ว ยการแต ง กาย
พ.ศ.๒๕๕๓)
๘.๑.๑ การแตงเครื่องแบบไปในงานพิธีตาง ๆ
๘.๑.๑.๑ ในโอกาสที่ไมมีห มายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่งให
แตงเครื่องแบบในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีตาง ๆ
ก. เครื่องแบบปกติขาว
ก.๑ งานพระราชพิ ธี หรือ รัฐ พิ ธี ตามหมายกํ าหนดการ
กําหนดการ หรือคําสั่ง
ก.๒ เฝ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทในโอกาสต า ง ๆ ที่ เ ป น
ทางราชการ หรือในการรับ - สงเสด็จ
ก.๓ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ
ก.๔ งานพระราชทานเพลิงศพที่ ร ะบุใ หแต งเครื่ องแบบ
ปกติขาวไวในคําสั่ง หรือบัตรเชิญ
ก.๕ งานพิธีของสว นราชการฝายพลเรือน ซึ่งกําหนดให
ขาราชการพลเรือนแตงเครื่องแบบปกติขาว
ก.๖ งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เปนเกียรติ ถาจําเปนตอง
แตงเครื่องแบบปกติขาว ใหแตงไดตามความเหมาะสม
ข. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
ข.๑ พิธีรับ – สงหนาที่ผูบัญชาการทหารอากาศ
ข.๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ
ที่สําเร็จการศึกษา

๑๔๘

ประจํากอง

ข.๓ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบิน

ข.๔ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
ข.๕ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายความสามารถในการบิ น
กิตติมศักดิ์ใหแกขาราชการตางประเทศ
ข.๖ พิ ธี ป ด การศึ ก ษา และประดั บ เครื่ อ งหมายแสดง
วิทยฐานะโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ข.๗ พิ ธี ว างพวงมาลา ณ อนุ ส าวรี ย ต า ง ๆ เนื่ อ งในวั น
กองทัพไทย
ข.๘ พิธีสวนสนามกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
ข.๙ พิ ธี รั บ -ส ง หน า ที่ ข องผู  บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยระดั บ
หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศขึ้นไป เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูแข็ง
ข.๑๐ พิ ธี ส วนสนามตรวจแถวกองเกี ย รติ ย ศในโอกาส
ผูบัญชาการทหารสูงสุดอําลาชีวิตราชการทหาร
ข.๑๑ พิธีตอนรับแขกตางประเทศอยางเปนทางการโดยมี
การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียกองทัพอากาศ
ค. เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
ค.๑ วั น กองทั พ ไทย (๑๘ มกราคม) โดยแตง กอ นถึ งวั น
สําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
ค.๒ วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม)
ค.๓ วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน)
ค.๔ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม) โดยแตงกอนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
ค.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๕ ธันวาคม) โดยแตงกอนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
ค.๖ วัน สถาปนาหนว ยขึ้น ตรงกองทัพอากาศ เฉพาะผูที่
สังกัดในหนวยนั้น
ค.๗ รายงานตนเองในการย า ยสั ง กั ด ของนายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจาอากาศ
ค.๘ พิ ธี เ ป ด – ป ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาลั ย การทั พ
อากาศ กรมยุ ทธศึ ก ษาทหารอากาศ โรงเรีย นเสนาธิ การทหารอากาศ กรมยุ ท ธศึ กษาทหารอากาศ

๑๔๙

โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปด) และโรงเรียนนายทหาร
ชั้น ผูบังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ค.๙ การถ า ยภาพติ ด บั ต รประจํ า ตั ว สํ า หรั บ นายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจาอากาศ
ค.๑๐ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศนายทหารประทวน
ชั้นพันจาอากาศ เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน
ค.๑๑ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายความสามารถในการบิ น
กิตติมศักดิ์
ค.๑๒ งานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหาร
หรือตํารวจ หรืองานฝงศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไมเผาศพ สําหรับผูรวมพิธี
ทั่วไป ที่มิไดระบุการแตงเครื่องแบบไวในคําสั่งหรือบัตรเชิญ
ค.๑๓ การมาปฏิบัติงานตามปกติ
ง. เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน
ง.๑ เปนผูอํานวยการเดินทาง (ใชหมวกทรงหมอตาลสีเทา)
และเจาหนาที่ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ (ใชหมวกหนีบ) ยกเวน เจาหนาที่ประจําอากาศยาน
พระราชพาหนะตามขอ ๘.๑.๒.๑ ก.
ง.๒ การถ า ยภาพติ ด บั ต รประจํ า ตั ว สํ า หรั บ นายทหาร
ประทวนชั้นจาอากาศ
ง.๓ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศนายทหารประทวน
ชั้นจาอากาศ เฉพาะผูเขารับการประดับยศ สวนผูเขาพิธีใชเครื่องแบบปกคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
ผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูออน
ง.๔ พิธีเปด – ปด การฝกรวมผสมระหวางเหลาทัพและ
ตางประเทศ
ง.๕ พิธีเปด – ปด การแขงขันใชอาวุธทางอากาศ
ง.๖ งานพิ ธี ข องกระทรวงกลาโหม กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย หรือเหลาทัพอื่น ซึ่งกําหนดใหแตงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
ง.๗ งานพิธีของสว นราชการฝายพลเรือน ซึ่งกําหนดให
ขาราชการพลเรือนแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ
ง.๘ การมาปฏิบัติงานตามปกติ
จ. เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอพั บ แขนสั้ น อิ น ทรธนู อ อ น ใช ใ น
การมาปฏิบัติงานตามปกติ หรือโอกาสเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือ
คําสั่งเปนอยางอื่น

๑๕๐

ฉ. เครื่ อ งแบบอื่ น ๆ ใช โ อกาสที่ มี ห มายกํ า หนดการ
กําหนดการ หรือคําสั่งใหใชเครื่องแบบนั้น ๆ
๘.๑.๑.๒ การแตงเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการตามปกติ
ก. ขาราชการชายแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับ
ข. ข า ราชการหญิ ง แต ง เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอแบะ หรื อ
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปลอยเอว
ค. ลูกจางประจําชายแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา
ง. ลูกจางประจําหญิงแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทาหรือ
ขาว หรือเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสั้น
จ. พนังงานราชการชายแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา
ฉ. พนังงานราชการหญิงแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา
หรือสีขาว หรือเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสั้น
ช. ลู ก จ า งชั่ ว คราว ช ายแต ง เครื่ อ งแบบเช น เดี ย ว กั บ
ลูกจางประจําชาย เวนแตไมติดเครื่องหมายสังกัด และไมสวมหมวก
ซ. ลู ก จ า งชั่ ว คราวหญิ ง แต ง เครื่ อ งแบบเช น เดี ย วกั บ
ลูกจางประจําหญิง เวนแตไมติดเครื่องหมายสังกัด และไมสวมหมวก
๘.๑.๑.๓ การแตงเครื่องแบบของผูปฏิบัติห นาที่พิเศษ ผูควบคุม หรือ
ผูปฏิบัติหนาที่ฝกทหาร ผูปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการณ ใหแตงเครื่องแบบตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ
คําสั่งที่กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ
๘.๑.๒ การแตงกายชุดปฏิบัติราชการอื่น ๆ
๘.๑.๒.๑ ชุดบินสําหรับผูทําการในอากาศ
ก. เป น เจ า หน า ที่ ป ระจํ า อากาศยานพระราชพาหนะของ
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค กองบิน ๒ และเปนเจาหนาที่ประจําเครื่องบินลําเลียงแบบ ๘ ของฝูงบิน ๖๐๑
กองบิน ๖ กรณีใชเปนอากาศยานพระราชพาหนะ (ใชหมวกหนีบ)
ข. ขณะทําการบินหรืออยูบริเวณฝูงบิน หนวยบิน หรือกองบิน
ค. ในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตอเนื่องกับการทําการบิน
ง. ระหวางการฝกรวม หรือฝกผสม หรือฝกรวมผสม
จ. ในโอกาสไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห
หาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ เฉพาะเจาหนาที่ดานนิรภัยการบินของสํานักงานนิรภัยทหารอากาศที่เปน
เหลานักบิน
๘.๑.๒.๒ ชุ ด ช า งให ใ ช ใ นขณะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ช า งภายในบริ เ วณฝู ง บิ น
หนวยบิน หรือกองบิน หรือภายในเขตของหนวยงานเทานั้น เวนแต การปฏิบัติหนาที่ชางมีความตอเนื่องไป
นอกบริเวณฝูงบิน หนวยบิน กองบิน หรือนอกเขตหนวยงานใหคงใชชุดชางนี้ได
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ในสถานพยาบาล

๘.๑.๒.๓

เสื้อคลุมแพทยใหใชในขณะปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

๘.๑.๒.๔ ชุดคลุมทองขาราชการ ลูกจาง ลูกจาง หรือพนักงานราชการ
หญิงที่มีครรภตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป ใหงดแตงเครื่องแบบ โดยใหแตงกายชุดคลุมทองสีขาวหรือสีเทามา
ปฏิบัติราชการ
๘.๑.๒.๕ ชุดผูปวย ขาราชการที่เจ็บปวยแตยังสามารถมาปฏิบัติงานได
ใหแตงกายชุดผูปวยมาปฏิบัติราชการ ดังนี้
ก. ขาราชการชาย ใชกางเกงขายาวสีเทาตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าว เข็ม ขัดที่ ไมใ ชสว นประกอบของเครื่ องแบบ และใชร องเท าตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะของการปวย
ข. ข า ราชการหญิ ง ใช ก ระโปรงสี เ ทาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวง เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าว เข็ม ขัดที่ ไมใ ชสว นประกอบของเครื่ องแบบ และใชร องเท าตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะของการปวย
๘.๑.๒.๖ การแต ง กายมาปฏิ บั ติ ง านในวั น หยุ ด ราชการ ข า ราชการ
ลูกจาง และพนักงานราชการที่มีความจําเปนตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหแตงกายชุดพลเรือน
สุ ภ าพได ตามสมั ย นิ ย ม ข า ราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการชาย หามสวมรองเทาแตะ สําหรั บ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการหญิง ใหสวมรองเทาแตะได แตตองไมเปนรองเทาแตะฟองน้ํา
ในการแตงกายชุดพลเรือนสุภาพดังกลาว จะตองติดปายแสดงตนและพกบัตรประจําตัวดวยเสมอเพื่อให
เจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
๘.๑.๓ การใชสวนประกอบของเครื่องแบบและเครื่องหมายพิเศษในโอกาสตาง ๆ
๘.๑.๓.๑ การใชหมวก ในโอกาสที่กําหนดใหทหารชายแตงเครื่องแบบปกติ
เทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ใหนายทหารประทวนชายชั้นจาอากาศแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูออนใชหมวกทรงหมอตาลสีเทา และเมื่อกําหนดใหทหารหญิงแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูแข็ง ใหนายทหารประทวนหญิงชั้นจาอากาศแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน
หมวกทรงกลมพับปกสีเทา
๘.๑.๓.๒ การคาดกระบี่
ก. ในโอกาสที่ไปในงานที่มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือ
คําสั่งใหแตงเครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือ
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหคาดกระบี่ดวยเสมอ ยกเวน งานสโมสร
สันนิบาต
ข. การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
หรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีตาง ๆ ใหคาดกระบี่ดวยเสมอ

๑๕๒

ค. การไปงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือ
ตํารวจ หรืองานฝงศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไมเผาศพ เมื่อแตงเครื่องแบบเต็มยศ
ขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบปกติขาวตองคาดกระบี่ดวยเสมอ
สํ า หรั บ งานพระราชทานเพลิ ง ศพ หรื อ ฌาปนกิ จ ศพ หรื อ
งานฝงศพตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไมเผาศพ ซึ่งผูตายมิใชทหารหรือตํารวจ แมพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพก็
ไมตองคาดกระบี่ ยกเวน ผูที่มีหนาที่ถวายอารักขา ราชองครักษ เจาภาพ และผูที่โปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ
ตองคาดกระบี่
ง. ในโอกาสที่ไปรวมงานที่มิใชของทางราชการ ซึ่งกระทรวง
ทบวก กรมตาง ๆ มิไดเปนผูจัดงานขึ้นโดยตรง แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน หรือเสด็จฯ ในงานนั้นก็ไมตองคาดกระบี่
จ. คุมหรือประจําแถวเปนทหารกองเกียรติยศ หรือเวลาแหนํา
หรือแหตามเสด็จฯ
ฉ. คุมหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทํา
เปนพิเศษ และมิไดตอเนื่องกับการฝกอยางอื่น
ช. ไปในงานพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนของทหาร
ซ. เปนตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
ฌ. กิจการภายในที่ผูบัญชาการทหารอากาศสั่งใหคาดกระบี่
เปนการเฉพาะ
๘.๑.๓.๓ การใชส ายกระบี่ ใชส ายกระบี่แถบไหมทองในทุกโอกาสที่ มี
การคาดกระบี่ (ปจจุบันยกเลิกการใชสายกระบี่สีน้ําเงินดําแลว)
๘.๑.๓.๔ การใชสายยงยศ
ก. สายยงยศเสนาธิ ก ารและสายยงยศนายทหารคนสนิ ท
นายทหารที่ดํารงตําแหนงเสนาธิการ ฝายเสนาธิการ หรือตําแหนงที่กําหนดวาเปนตําแหนงฝายเสนาธิการ
และนายทหารที่ดํารงตําแหนงนายทหารคนสนิท ใหใชสายยงยศ ดังนี้
ก.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ใหใชในกรณีแตงเครื่องแบบ
ปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ก.๒ สายยงยศไหมทอง ใหใชในกรณีแตงเครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่ องแบบครึ่ ง ยศรั ก ษาพระองค เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศขาว เครื่ องแบบเต็ม ยศเทา เครื่ อ งแบบสโมสร
เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ก.๓ นายทหารที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ฝ า ยเสนาธิ ก าร หรื อ
ตําแหนงที่กําหนดวาเปนตําแหนงฝายเสนาธิการ และดํารงตําแหนงนายทหารคนสนิทดวย ใหใชสายยงยศ
เสนาธิการอยางเดียว
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ข. สายยงยศราชองครักษ ใหใชดังนี้
ข.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ใหใชในกรณีแตงเครื่องแบบ
ปกติขาวที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ
ข.๒ สายยงยศไหมทอง ใหใชเชนเดียวกับขอ ๘.๑.๓.๔ ก.๒
สวนเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ ไมใชสายยงยศราชองครักษ
๘.๑.๓.๕ การใชถุงมือสีขาวหรือสีนวลของนายทหารสัญญาบัตร ใหถือกํา
ด วยมื อซ ายให ปลาบถุ งมื ออยู ทางด านหั วแม มื อ ในการใช ถุ ง มื อ ให ใ ช เ มื่ อ แต ง เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศขาว
เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ยกเวนงานสโมสรสันนิบาต
๘.๑.๓.๖ การใชผาพัน แขนทุกข ใหน ายทหารสัญ ญาบัตร นายทหาร
ประทวนชั้นพันจาอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ ใชผาพันแขนทุกขสีดําประกอบเครื่องแบบได ยกเวน
เครื่องแบบที่ใชเสื้อคอพับ และเครื่องแบบสโมสร โดยใหมีขนาดกวางระหวาง ๗ - ๑๐ เซ็นตริเมตร และ
ใช พัน รอบแขนเสื้ อข า งซ า ยเหนื อ ขอ ศอกพองาม โอกาสในการใช ผ า พั น แขนทุ กข ได แ ก การไปงาน
พระราชทานเพลิงศพ งานฌาปนกิจศพหรือฝงศพตามประเพณี หรือตามหมายกําหนดการ กําหนดการ
หรือคําสั่งใหไวทุกข
๘.๒ การแตงเครื่องแบบและการไวทรงผมของทหารหญิง (คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๘๘/๓๔)
๘.๒.๑ การแตงเครื่องแบบ
๘.๒.๑.๑ ลักษณะและขนาดของเสื้อ กระโปรง รองเทา และกระเปาถือ
ใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงกลาโหมของแตละเหลาทัพ สําหรับผาที่ใชตัดเครื่องแบบ ควรเปนผาที่มีเนื้อผา
ไมบางจนเกินไป และไมควรตัดรัดรูป
๘.๒.๑.๒ ผูมีครรภตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป ใหงดการแตงเครื่องแบบ และใช
เสื้อชุดคลุมทองสีขาว หรือสีตามเหลาทัพ
๘.๒.๒ การไวทรงผม
๘.๒.๒.๑ การไวทรงผม ควรจะขมวดปลายผมใหเรียบรอย ไมปลอยให
ผมยาวประบาหรือ ปรกบาจนปดอินทรธนู
๘.๒.๒.๒ หากจําเปนจะตองใชอุปกรณตกแตงทรงผมประกอบ ก็ควรใช
กิ๊ป หรือริบบิ้นขนาดเล็กที่เปนสีเดียวกับสีผม
๘.๒.๒.๓ หามไวผมเปย ผมแกละ ผมทรงหางมา ผมมา (ผมปรกหนา)
หรือทรงผมอื่นที่ไมเหมาะสม
๘.๒.๒.๔ หามใชครีมแตงผม หรือสารอื่นใดตกแตงทรงผม ใหมองดูแลว
เหมือนผมเปยกตามสมัยนิยมในปจจุบัน
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สําหรับขาราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจางหญิง ในสังกัดกระทรวงใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับทหารหญิงโดยอนุโลม
๘.๒.๓ การแตงเครื่องแตงกายของทหารหญิง ผูมีครรภตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป (ในสวน
ของกองทัพอากาศ) ทหารหญิงหากมีครรภตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป ใหงดแตงเครื่องแบบทหารหญิง โดยกําหนดให
แตงกายดังนี้ (สั่งการของผูบัญชาการทหารอากาศทายหนังสือกรมกําลังพลทหารอากาศ ที่ กห ๐๓๗๖/
๒๕๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๓ เรื่อง ขอใหกวดขันการแตงกายและการปฏิบัติตนของทหารหญิง)
๘.๒.๓.๑ เสื้อควรเปนเสื้อสีขาวแบบคลุมทอง
๘.๒.๓.๒ ผานุงควรเปนกระโปรงหรือผาถุงสีเทา สีดํา หรือสีน้ําเงินดํา
๘.๓ กําหนดทรงผม
การไวทรงผมของขาราชการ ลูกจาง นักเรียนทหาร และพลทหารกองประจําการสังกัด
กองทัพอากาศเปนไปตามคําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๖ และ
สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไวทรงผมและการแตงกายของขาราชการ ลูกจาง
และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖
๘.๓.๑ การไวทรงผมของบุคคลที่เปนชาย
๘.๓.๑.๑ ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๘.๓.๑.๒ ขาราชการต่ํากวาชั้น สัญญาบัตร ใหไวทรงผมแบบจอนบาง
หรือทรงสูง
๘.๓.๑.๓ ลูกจาง ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๘.๓.๑.๔ นักเรียนทหารและนักเรียนดุริยางค ใหไวทรงผมแบบทรงสูง
๘.๓.๑.๕ พลทหารกองประจําการ ใหไวทรงผมแบบทรงสูง ทั้งนี้ ตองหวี
และรักษาใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา เมื่อสวมหมวกอยาใหทรงผมแลบ หรือหอยยอยออกมาขางหนาผาก
๘.๓.๒ ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดรูปตัวอยางทรงผมไวในหองตัดผมของ
หนวย เพื่อใหชางตัดผมตัดตามรูปตัวอยางนั้น
๘.๓.๓ นักเรียนทหาร นักเรียนดุริยางค และพลทหารกองประจําการ หามไวหนวด
สวนข าราชการและลูกจ าง อนุญาตให ไวหนวดได แต ตองมิใหยาวและหนาเกินไป โดยตองตกแตงให
เรียบรอย และหามไวเคราโดยเด็ดขาด
๘.๓.๔ ให ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น เอาใจใส อบรมชี้ แ จงและกวดขั น
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําสั่งนี้โดยเครงครัด ถาปรากฏวาผูใดฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตาม ใหพิจารณา
ลงทัณฑหรือโทษตามแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการลงทัณฑหรือโทษที่ทางราชการกําหนดไวทุกประการ
๘.๔ ชุดพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองใหเสื้อไทยพระราชทาน (เสื้อชุดไทย) เปนเครื่องแบบขาราชการ
และใชแทนเสื้อสากลได (๑๖ กันยายน ๒๕๒๓) ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัดและเพื่อความเหมาะสมกับ
ภาวะอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นใหถือเปนเครื่องแตงกายที่สุภาพเสมอดวยเครื่องแตงกายสากล

๑๕๕

ซึ่งยอมมีผลใหสมาชิกเนติบัณฑิตสภาใชแตงเวลาปฏิบัติหนาที่ในศาล รวมทั้งขาราชการก็แตงไปทํางานได
แบบของเสื้อชุดไทยมี ๓ แบบ (หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑๗๗, หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑)
๘.๔.๑ ชุดไทยแขนสั้น ใชสีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ใชในโอกาสธรรมดา
ทั่วไปหรือในการปฏิบัติงาน หรือในโอกาสพิธีกลางวันและอาจใชสีเขมไดในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน
๘.๔.๒ ชุดไทยแขนยาว ใชสีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีกลางวัน
และอาจใชสีเขมในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน
๘.๔.๓ ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใชในโอกาสพิธีการที่สําคัญมาก
๘.๔.๓.๑ สําหรับในโอกาสงานศพ ใหใชเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว
กางเกงสี ดํา หรื อขาวทั้ ง ชุ ด หรื อดําทั้ งชุด และในกรณีใชเสื้อ ชุดไทยแขนยาวสีขาว หรื อสีดํา ใหติ ด
แขนทุกขดวย เสื้อชุดไทยแขนสั้นไมตองติดแขนทุกข
๘.๔.๓.๒ ผาที่ใชตัดเสื้อชุดไทย ควรเปนผาที่ทําในประเทศไทย

การแตงกายของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ (ชาย)
ลําดับ
๑

ชนิดของ
เครื่องแบบ
ปกติขาว

หมวก
ทรงหมอ
ตาลสีขาว

ชั้นนอก
คอปดสีขาว

เสื้อ
-

ชั้นใน

๒

ปกติเทาคอ
แบะ

ทรงหมอ
ตาลสีเทา

คอแบะสีเทา

เชิ้ตสีเทาออน
แขนยาว

๓

ปกติเทารัด
เอว

ทรงหมอ
ตาลสีเทา

รัดเอวสีเทา

เชิ้ตสีเทาออน
แขนยาว

๔

ปกติเทาคอ
พับ

ทรงหมอ คอพับสีเทา
ตาลสีเทา แขนยาว
หรือ
หมวก
หนีบสีเทา

-

ผาผูกคอ
-

สีน้ําเงิน
ดําเงื่อน
กะลาสี
งาน
กลางคืน
ใชผาผูก
คอสีดํา
เงื่อนหู
กระตายก็
ได
สีน้ําเงิน
ดําเงื่อน
กะลาสี
-

กางเกง

เข็มขัด

ขายาวสี
ขาวหรือ
ขายาวสี
ดํา
ขายาวสี
เทา

-

ขายาวสี
เทา

-

ขายาวสี
เทา

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสีน้ํา
เงินดํา

-

รองเทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ

สายยงยศ

หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา
หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา

- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
- ประดับแพรแถบ

- ไหมทอง - คาดกระบี่ตาม
หมายกําหนดการ
- ไหมสี
- สายโยงกระบีด่ ําเทา
เหลือง
- ไหมทอง - คาดกระบี่ตาม
หมายกําหนดการ
- ไหมสี
- งดประดับสายยงยศราช
เหลือง
องครักษ
- สายโยงกระบี่ดําเทา

หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา
หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา

ประดับแพรแถบ

- สาย
เกลี้ยง
ไหมสีทอง

ประดับแพรแถบ

- สาย
เกลี้ยง
ไหมสี
เหลือง

- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
- ประดับแพรแถบ

หมายเหตุ

๑๕๖

- ในบางโอกาสเสื้อแบบนี้
จะใชแขนสั้นเพียงขอศอก
ก็ได เวนแตในโอกาสที่ผูก
ผาผูกคอ
- ในบางโอกาสที่ใช
เครื่องแบบปกติเทาคอพับ
อินทรธนูออนจะใชหมวก
ทรงหมอตาลสีเทาก็ได

๕

ชนิดของ
เครื่องแบบ
ปกติเทา
ออนคอ
แบะ

๖

ฝก

๗

๘

ลําดับ

หมวก

ชั้นนอก
คอแบะสีเทา
ออน

เสื้อ

ชั้นใน

ผาผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเทา

-

ขายาวสี
เทา

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสีน้ํา
เงินดํา

หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา

เครื่องราชอิสริยาภรณ

สายยงยศ

ประดับแพรแถบ

- สาย
เกลี้ยง
ไหมสี
เหลือง

ทรงหมอ
ตาลสีเทา
หรือ
หมวก
หนีบสีเทา
แกปทรง ฝกสีเทา
ออน หรือ
หมวก
เหล็กสี
เทา

-

-

-

ฝกขายาว
สีเทา

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสีน้ํา
เงินดํา
หรือสีเทา

สูงครึ่ง
นองหนังสี
ดําชนิด
ผูกเชือก

สนาม

แกปทรง ฝกสีเทา
ออน หรือ
หมวก
เหล็กสี
เทา

-

-

ฝกขายาว
สีเทา

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมเทา

สูงครึ่ง
นองหนังสี
ดําชนิด
ผูกเชือก

ครึ่งยศ

ทรงหมอ
ตาลสีขาว

เชิ้ตสีขาว

-

กางเกง
แถบ

-

หุมขอ
หนังสีดํา

คอปดสีขาว

- ใชหมวกหนีบ

-

- ทหารใน กปษ.อย./
ผบ.อย./รอง, เสธ., รอง
เสธ., ผอ.กวก.อย., รอง
ผอ.กวก.อย. ใหใชหมวก
ทรงออนสีน้ําเงินดํา
ประกอบเครื่องแบบฝก
- เครื่องหมายยศปกดวย
ดายหรือไหมสีน้ําเงินดํา
- ใหใชเครื่องสนามดวย
- เครื่องหมายยศปกดวย
ดายหรือไหมสีน้ําเงินดํา
- เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการสนามจะใช
หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด
และรองเทาหนัง
- เครื่องแบบสนามเปนสี
กากีแกมเขียวสลับดํา หรือ
สลับเหลืองก็ได
- ไหมทอง - คาดกระบี่ สายโยงกระบี่
สีทอง
- สําหรับนายทหารสัญญา
บัตรในกรม นนอ.รร.นอ.
และ พัน ๑ รอ.ร.อย.มี
เครื่องแบบครึ่งยศรักษา

๑๕๗

- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพายไมตอง
สวมสายสะพายคง

หมายเหตุ

ลําดับ

๙

ชนิดของ
เครื่องแบบ

เต็มยศขาว

หมวก

ทรงหมอ
ตาลสีขาว

ชั้นนอก

คอปดสีขาว

เสื้อ

ชั้นใน

เชิ้ตสีขาว

ผาผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ

สายยงยศ

หมายเหตุ

ประดับแตดาราและไม
สวมสายสรอย

-

กางเกง
แถบ

-

หุมขอ
หนังสีดํา

๑๕๘

พระองคเพิ่มขึ้นอีกชนิด
หนึ่ง ประกอบดวย หมวก
ยอด เสื้อชั้นนอกคอปดสี
ขาว กางเกงแถบ คันชีพ
รองเทาหุมขอหนังสีดํา ถุง
มือขาว
- ประดับ
- ไหมทอง - คาดกระบี่ สายโยงกระบี่
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สีทอง
ผูไดรับสายสะพาย
- นายทหารสัญญาบัตรใน
มากกวา ๑ สายขึ้นไป
กรม นนอ.รอ.รร.นอ. และ
ใหสวมสายสะพาย
นายทหารพิเศษประจํา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
กรม นนอ.รอ.รร.นอ.มี
ที่ออกชื่อใน
เครื่องแบบเต็มยศรักษา
หมายกําหนดการ ถาไม
พระองคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
กําหนดชื่อสายสะพาย
ชนิดเชนเดียวกับ
หรือไมไดรับสายสะพาย
เครื่องแบบครึ่งยศรักษา
เครื่องราชอิสริยาภรณที่
พระองค เวนแตใหใช
ออกชื่อใน
หมวกยอดมีพูสีฟา สด เสื้อ
หมายกําหนดการ ให
ชั้นนอกคอปดสีฟาสดและ
สวมสายสะพายชั้น
มีประคต
- นายทหารสัญญาบัตรใน
สูงสุดที่ไดรับ
พระราชทาน หรือ
พัน ๑ รอ.ร.อย. และ
นายทหารพิเศษประจํา
สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณที่
พัน ๑ รอ.ร.อย.มี
เครื่องแบบเต็มยศรักษา
เกี่ยวของกับงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พระองคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ชนิดเชนเดียวกับ
มหาจักรีบรมราชวงศ
เครื่องแบบครึ่งยศรักษา
แมจะสวมสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พระองค เวนแตใหใช

ลําดับ

ชนิดของ
เครื่องแบบ

หมวก

ชั้นนอก

เสื้อ

ชั้นใน

ผาผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเทา

๑๐

เต็มยศเทา

ทรงหมอ
ตาลสีเทา

คอแบะสีเทา

เชิ้ตสีเทาออน
แขนยาว

สีน้ําเงิน
ดําเงื่อน
กะลาสี

กางเกง
แถบ

-

หุมขอ
หนังสีดํา

๑๑

สโมสรคอ
ปด

ทรงหมอ
ตาลสีขาว

คอปดสีขาว

เชิ้ตสีขาวออน
แขนยาว

-

กางเกง
แถบ

-

สโมสร

๑๒

สโมสรอก
แข็ง

ทรงหมอ
ตาลสีขาว

เสื้อกั๊กสีขาว
และเชิ้ตอก
แข็งสีขาว หรือ
เชิ้ตอกจีบสี
ขาว

เสื้อกั๊กสีขาว
สีดําเงื่อน กางเกง
และเชิ้ตอก
หูกระตาย แถบ
แข็งสีขาว หรือ
เชิ้ตอกจีบสี
ขาว

-

สโมสร

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ไดก็ตาม ตองสวม
สายสรอยหอยตรามหา
จักรี และประดับดารา
จักรีดวยทุกครั้ง
- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เหมือนเครื่องแบบเต็ม
ยศขาว

หมายเหตุ
หมวกยอดมีพูสีบานเย็น
เสื้อชั้นนอกคอปดสี
บานเย็นและมีประคต

- ไหมทอง - คาดกระบี่สายโยงกระบี่
สีทอง
- ถาประจําแถวทหารซึ่ง
แตงเครื่องแบบเต็มยศให
แตงเชนเดียวกับ
เครื่องแบบฝก เวนแตใหใช
หมวกเหล็กสีเทา
- ไหมทอง

- ไหมทอง - ในบางโอกาสจะใชหมวก
ทรงหมอตาลสีเทา เสื้อ
ชั้นนอกเปดอกเทาและเสื้อ
กั๊กสีขาว หรือสีเทาก็ได

๑๕๙

- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จําลอง
- สําหรับผูไดรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ชนิดสวมคอ หรือ
สายสะพายและดาราให
ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จริง
- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จําลอง
- สําหรับผูที่ไดรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ชนิดสวมคอ หรือ

สายยงยศ

ลําดับ

๑๓

ชนิดของ
เครื่องแบบ

หมวก

สโมสรอก
ออน

ทรงหมอ
ตาลสีขาว

ชั้นนอก

เชิ้ตอกออนสี
ขาว และแพร
แถบ รัดเอวสี
เทาแทนเสื้อ
กั๊กหรือสีเทา
หรือเชิ้ตอก
แข็ง

เสื้อ

ชั้นใน

เชิ้ตอกออนสี
ขาว และแพร
แถบ
รัดเอวสีเทา
แทนเสื้อกั๊กสี
ขาวหรือสีเทา
หรือเชิ้ตอก
แข็ง

ผาผูกคอ

กางเกง

สีดําเงื่อน กางเกง
หูกระตาย แถบ

เข็มขัด

แพรแถบ
รัดเอวสี
เทา

รองเทา

สโมสร

เครื่องราชอิสริยาภรณ
สายสะพายและดาราให
ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จริงชนิดติดหนาอก ให
ประดับที่คอพับของเสื้อ
ได เครื่องหมายสังกัด
ชนิดสวมคอสวมใหแพร
แถบอยูใตผาผูกคอ
ชนิดมีสายสะพายเมื่อมี
หมายกําหนดการให
สวมไวในเสื้อสโมสร
ชั้นนอกทับเสื้อกัก๊
- การประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
อนุโลมเชนเดียวกับ
เครื่องแบบสโมสรอก
แข็ง

สายยงยศ

หมายเหตุ

- ไหมทอง

๑๖๐

การแตงกายของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ (หญิง)
ลําดับ
๑

ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
ปกติขาว
ทรงกลม
พับปกสี
ขาว

เสื้อ

ชั้นนอก
คอแบะสีขาว
แขนยาว
- ผารูปตัววีสี
น้ําเงินดํา
ประกอบเสื้อ
คอพับสีขาว
คอแบะสีเทา

ปกติเทาคอ ทรงกลม
แบะ
พับปกสี
เทา

๓

ปกติเทาคอ ทรงกลม คอแบะสีเทา
แบะปลอย พับปกสี
เอว
เทา หรือ
หมวก
หนีบสี
เทา
ปกติเทา
ทรงกลม คอแบะสีเทา
ออนคอ
พับปกสี ออน
แบะปลอย เทา หรือ
เอว
หมวก
หนีบสี
เทา

๔

รองเทา

ถุงเทา

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน

กระเปา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สายยงยศ
ถือ
สีดํา
- ประดับ
- ไหมทอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
- ประดับแพรแถบ
- ไหมสีเหลือง

คอพับสีเทา กระโปรงสี
ออนแขน
เทา
ยาว
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เสื้อคอพับสี
เทาออน
กระโปรงสี
เทา หรือ
กระโปรง
กางเกงสี
เทา

-

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน

สีดํา

- ประดับ
- ไหมทอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
- ประดับแพรแถบ
- ไหมสีเหลือง

-

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน
หรือไม
ใชก็ได

สีดํา

- ประดับแพรแถบ

- สายเกลี้ยง
ไหมสีทอง

-

-

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน
หรือไม
ใชก็ได

สีดํา

- ประดับแพรแถบ

- สายเกลี้ยง
ไหมสีเหลือง

กระโปรงสี
เทา หรือ
กระโปรง
กางเกงสี
เทา

หมายเหตุ

- ใชหมวกหนีบ

๑๖๑

๒

ชั้นใน
คอพับสี
ขาว

กระโปรง
เข็มขัด
หรือกางเกง
กระโปรงสี ขาว

เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
ชั้นนอก
ชั้นใน
ปกติคอพับ ทรงกลม คอพับสีขาว พับปกสี แขนยาว
เทา หรือ
หมวก
หนีบสี
เทา

กระโปรง
หรือกางเกง
กระโปรงสี
เทา หรือ
กระโปรง
กางเกงสี
เทา หรือ
- กางเกงขา
ยาวสีเทา

๖

ฝก

หนีบสี
เทา

ฝกสีเทา

-

ฝกขายาวสี
เทา

๗

สนาม

หนีบสี
เทา

ฝกสีเทา

-

ฝกขายาวสี
เทา

ลําดับ
๕

เข็มขัด

รองเทา

ถุงเทา

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสี
น้ําเงิน
ดํา

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสี
น้ําเงิน
ดําหรือสี
เทา
ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสี
น้ําเงิน
ดําหรือสี
เทา

- หุมสน
หนังสีดํา
จะใชผูก
เชือกและ
ถุงเทาสั้น
ดํา
หุมสน
สั้นสีดํา
หนังสีดํา
ชนิดผูก
เชือกสีดํา
หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดผูก
เชือก

สั้นสีดํา

กระเปา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สายยงยศ
ถือ
สีดํา
- ประดับแพรแถบ
- สายเกลี้ยง
ไหมสีเหลือง

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
- เสื้อแบบนีจ้ ะใช
แขนสั้นเหนือขอศอก
ไมเกิน ๒ เซ็นตริเมตร
ปลายแขนพับออก
ขางนอกเปนรูป
แหลม ๒ เซ็นตริเมตร
ก็ได

- ใหใชเครื่องสนาม
ดวย
- เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการ
สนามจะใชหมวก
เสื้อ กางเกง เข็มขัด
และรองเทาหนัง
- เครื่องแบบสนาม
เปนสีกากีแกมเขียว
สลับดํา หรือสลับ
เหลืองก็ได

๑๖๒

ลําดับ
๘

ชนิดของ
เครื่องแบบ
ครึ่งยศ

หมวก
ทรงกลม
พับปกสี
ขาว

ชั้นนอก

เสื้อ

คอแบะสีขาว

ชั้นใน

กระโปรง
หรือกางเกง

คอพับสี
กระโปรงสี
ขาวแขน
เทา
ยาว
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เสื้อคอพับสี
ขาว

เข็มขัด
-

รองเทา

ถุงเทา

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน

กระเปา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ถือ
สโมสร

สายยงยศ

- สําหรับนายทหาร
สัญญาบัตรในกรม
นนอ.รร.นอ. และ
พัน ๑ รอ.ร.อย.มี
เครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองคเพิ่มขึ้น
อีกชนิดหนึ่ง
ประกอบดวย หมวก
ทรงออนสีเทา เสื้อ
ชั้นนอกคอปดสีขาว
กระโปรงสีเทา คันชีพ
รองเทาสูงครึ่งนอง
ชนิดไมผูกเชือก หรือ
รองเทาสูงหนังสีดํา
ชนิดไมผูกเชือก และ
ถุงเทายาวสีนา้ํ ตาล
ออน

๑๖๓

- ประดับ
- ไหมทอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพายไมตอง
สวมสายสะพายคง
ประดับแตดาราและ
ไมสวมสายสรอย
- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูไดรับสายสะพาย ๑
สายขึ้นไปใหสวม
สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ออกชื่อใน
หมายกําหนดการ ถา
ไมกําหนดชื่อ
สายสะพายหรือไม
ไดรับสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ออกชื่อใน
หมายกําหนดการ ให
สวมสายสะพายชั้น
สูงสุดที่ไดรับ
พระราชทาน หรือ
สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่เกี่ยวของกับงาน

หมายเหตุ

ลําดับ

ชนิดของ
เครื่องแบบ

๙

เต็มยศขาว

หมวก
ทรงกลม
พับปกสี
ขาว

ชั้นนอก

เสื้อ

คอแบะสีขาว

ชั้นใน

กระโปรง
หรือกางเกง

คอพับสี
กระโปรงสี
ขาวแขน
เทา
ยาว
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เสื้อคอพับสี
ขาว

เข็มขัด
-

รองเทา

ถุงเทา

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน

กระเปา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ถือ
สโมสร

สายยงยศ

- นายทหารพิเศษ
ประจํากรม นนอ.
รอ.รร. มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด
เชนเดียวกับ
เครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค เวน
แตใหใชหมวกทรง
ออนสีเทามีพูสีฟาสด
ติด ณ ที่ที่มีตราราช
วัลลภ เสื้อชั้นนอกคอ
ปดสีสดและมีประคต
- นายทหารพิเศษ
ประจํา พัน ๑
รอ.ร.อย. และ
นายทหารพิเศษ
ประจํา พัน ๑
รอ.ร.อย.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด
เชนเดียวกับ
เครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค เวน
แตใหใชหมวกทรง
ออนสีเทามีพูสี
บานเย็นติด ณ ที่ที่มี
ตราราชวัลลภ เสื้อ

๑๖๔

- ประดับ
- ไหมทอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพายไมตอง
สวมสายสะพายคง
ประดับแตดาราและ
ไมสวมสายสรอย
- ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูไดรับสายสะพาย ๑
สายขึ้นไปใหสวม
สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ออกชื่อใน
หมายกําหนดการ ถา
ไมกําหนดชื่อ
สายสะพายหรือไม
ไดรับสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ออกชื่อใน
หมายกําหนดการ ให
สวมสายสะพายชั้น
สูงสุดที่ไดรับ
พระราชทาน หรือ
สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่เกี่ยวของกับงาน

หมายเหตุ

ลําดับ

ชนิดของ
เครื่องแบบ

หมวก

ชั้นนอก

เสื้อ

๑๐

เต็มยศเทา

ทรงกลม
พับปกสี
เทา

คอแบะสีเทา

๑๑

สโมสร

ทรงกลม
พับปกสี
ขาว

เปดอกสีขาว

ชั้นใน

คอพับสีเทา
ออน
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เสื้อคอพับสี
เทาออน
เชิ้ตอกจีบสี
ขาวแขน
ยาว

กระโปรง
หรือกางเกง

เข็มขัด

รองเทา

ถุงเทา

กระเปา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ถือ

สายยงยศ

กระโปรงสี
เทา

-

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
น้ําตาล
ออน

สีดํา

- ประดับ
- ไหมทอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เหมือนเครื่องแบบเต็ม
ยศขาว

กระโปรง
ยาวสีเทา

แพรแถบ หุมสน
รัดเอวสี หนังสีดํา
เทา
ชนิดไม
ผูกเชือก

ยาวสี
เทาดํา

สโมสร

- ประดับ
- ไหมทอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จําลอง
- สําหรับผูไดรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ชนิดสวมคอ หรือ
สายสะพายและดารา
ใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จริง

หมายเหตุ
ชั้นนอกคอปดสี
บานเย็นและมี
ประคต

- ผูกผาผูกคอสีดํามัน

๑๖๕

