
 
 
 

 
 

คูมือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ 
วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 



  คํานํา 
 

 ตามท่ีกองทัพอากาศไดออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗    
เ พ่ือรองรับระเบียบกระทรวงกลาโหมวาด วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยระเบียบ
กระทรวงกลาโหมดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  ท่ีกําหนดใหหนวยงานบังคับบัญชาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ 
และเจาหนาท่ีของรัฐ  จัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาท่ีของรัฐ และในป พ.ศ.๒๕๕๒ ไดออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการแผนดินดานจริยธรรมของ
ผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนั้น ถึงแมวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูกประกาศใหสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  แตประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ ได
กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ ยังคงมีผลบังคับใช
ตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  ทําใหระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม     
พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงยังคงมีผลบังคับใชตอไป  
 ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ 
ประการ ใหขาราชการกองทัพอากาศใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ไดแก การเชิดชูและ
รักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
การรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การพิทักษรักษา
ไวซ่ึงเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือ
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน การยืนหยัด ทําในสิ่งท่ีถูกตอง
เปนธรรมและถูกกฎหมาย การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของกฎหมาย การยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสํานักท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได การยึดม่ันในระเบียบคําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ของทหารอยางเครงครัด  การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร และการเชื่อถือ
ผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด  
 ดวยระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนการกําหนดกรอบ     
การปฏิบัติตามระเบียบอยางกวาง ๆ จึงจําเปนตองจัดทํา “คูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ    
วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘” เพ่ือใหขาราชการและหนวยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกําหนด ซ่ึงสาระสําคัญของคูมือประกอบดวย ๓ บท ไดแก บทท่ี ๑ บทนํา เปนการ
นําเสนอขอมูลท่ัวไปของการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม 
บทท่ี ๒ มาตรฐานจริยธรรม เปนการนําเสนอสาระสําคัญ แนวทางปฏิบัติ  และสถานการณตัวอยางของ  
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
 บทนําของคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเปนท่ีมาของระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ไดแก ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหมประมวล
จริยธรรมของกองทัพอากาศ ความสําคัญของคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และนิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
 

ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีใชในปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐคือ  มาตรา ๓๕ ท่ีกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอง
จัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และ   
การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ   
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  กําหนดให มีการจัด ทําร า ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซ่ึงคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทําเสร็จแลว แตไม
ผานความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ ทําใหตองมีการยกรางใหม จึงยังไมมีการรางกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ และยังไมเหมาะสมท่ีจะนํามาอางอิง  อยางไรก็ตาม การจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการไปแลวตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงใชได เพราะแมวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูกประกาศใหสิ้นสุดลงแลวก็ตามโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  แตคณะรักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี  
๒๔/๒๕๕๗ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงเปนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สาระสําคัญเก่ียวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนสาระท่ีตองทําความเขาใจ โดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน ๓ มาตรา ไดแก มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๗๙ และ
มาตรา ๒๘๐ สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ มีสาระท่ี



๒ 
 

เก่ียวของกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ 
จํานวน ๖ มาตรา ไดแก มาตรา ๑๓ (๒) มาตรา ๑๕ (๖) มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ 
 สาระสําคัญเก่ียวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๔๔ (๒) ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 
 มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุท่ีจะถูกถอดถอน
จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงท่ีมีสวนเก่ียวของในการใชอํานาจรัฐ 
รวมท้ังการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบ
คุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 
 มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ 
และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวล
จริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีท่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควร  
เชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและ
เปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 
 สาระสําคัญเก่ียวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒  
 มาตรา ๑๓ (๒) ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหผูตรวจการแผนดิน     
มีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง    
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ 



๓ 
 

 มาตรา ๓๖ การดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
แตละประเภท ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท 
 (๒) สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม 
 (๓) รายงานการกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไป
ตามประมวลจริยธรรม ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 
 มาตรา ๓๗ ในกรณีมีการรองเรียนวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริง โดยใหนํา
บทบัญญัติหมวด ๒ การรองเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เม่ือดําเนินการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแลว ปรากฏขอเท็จจริงวา       
การกระทําดังกลาวของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม หากการกระทําของผูดํารงตําแหนง        
ทางการเมืองดังกลาวเปนการกระทําผิดรายแรง ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการโดยใหถือเปนเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตําแหนงตาม
รัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวาเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรม เพ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 
 มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
มีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูท่ีรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม 
ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 
 การไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีประธาน
ผูตรวจการแผนดินกําหนดซ่ึงอยางนอยตองมีมาตรฐานหรือหลักประกันไมต่ํากวามาตรฐานหรือหลักประกัน
ตามมาตรา ๓๑ 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ บัญญัติใหผูตรวจการ
แผนดิน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ

ตามมาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐  ดังนั้น ผูตรวจการแผนดินโดยสํานักงานผูตรวจการแผนดินจึงได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐแตละหนวยจัดทําประมวลจริยธรรมของตนเอง โดยการจัดทําประมวล
จริยธรรมของหนวยงานจะตองอยูในกรอบแหงคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการ ผนวกกับคานิยมหรือจริยธรรมของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน รวมท้ังจรรยาวิชาชีพ
อันจะพึงมีของผูปฏิบัติงานในกลุมวิชาชีพนั้นดวย 



๔ 
 

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

 ๔. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 ๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 ๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
 ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
ประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม 

 กระทรวงกลาโหมไดจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานโดยออกเปนระเบียบกระทรวงกลาโหม  
วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือเปนมาตรฐานความประพฤติและเปนหลักปฏิบัติใหเกิดการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยมาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท ซ่ึงยังคงสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  ท่ีกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมกลไก 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ    
ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ และยังมีผลบังคับใชตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศใหมีผลบังคับใชตอไป
จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗) สาระสําคัญของ
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ขาราชการกระทรวงกลาโหมจักตองยึดถือและปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
๑๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑.๑ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
  ๑.๒ การพิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๑.๓ การรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๑.๔ การพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
  ๑.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 



๕ 
 

  ๑.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๑.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  ๑.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของกฎหมาย 
  ๑.๙ การยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม 
  ๑.๑๐ การมีจิตสํานักท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๑.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ๑.๑๒ การยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด 
  ๑.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร 
  ๑.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมท้ังการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 
 ๒. ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และปลูกฝงใหขาราชการกระทรวงกลาโหม 
ท่ีปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด 
 ๓. การฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเปนการกระทําผิด
วินัยจักตองรับโทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารหรือแบบธรรมเนียมของขาราชการ
กระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ 
 ๔. หากขาราชการกระทรวงกลาโหมท่ีถูกลงโทษ หรือทัณฑ ดวยเหตุแหงการฝาฝนคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสม เปนธรรม สามารถรองทุกข หรืออุทธรณไดตาม
กฎหมายวาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ๕. ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงปลัดกระทรวงกลาโหมภายในวันท่ี ๓๐ 
กันยายนของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูท่ีกระทําการฝาฝนคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม เหตุแหง
การฝาฝน และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยท่ีไดรับ 
 ๖. ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาการตามระเบียบ 
 

ประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศ  

 กองทัพอากาศไดจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานโดยออกเปนระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
ประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
แตละประเภท เพ่ือเปนมาตรฐานความประพฤติ และเปนหลักปฏิบัติใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม โดยใชประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม และคานิยมหลักของกองทัพอากาศ     
เปนหลักในการจัดทํา ประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศยังคงมีผลบังคับใชเชนเดียวกับประมวลจริยธรรม
ของกระทรวงกลาโหม 
 คานิยมหลักของกองทัพอากาศ ๓ ประการ ภายใตคํายอภาษาอังกฤษวา AIR ท่ีผนวกไวในประมวล
จริยธรรมของกองทัพอากาศ โดย A (Airmanship) คือ ความเปนทหารอากาศ หมายถึง การแสดงออกของ



๖ 
 

ความเปนทหารอากาศท่ีมีระเบียบวินัย รูหลักการ ข้ันตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ   
ในงานท่ีรับผิดชอบอยางมืออาชีพ มีความตระหนักรูในตนเอง สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมภายใต   
ความเสี่ยงในทุกสถานการณ และสามารถทํางานเปนทีมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน I (Integrity and Allegiance) 
คือ ความซ่ือสัตยและความจงรักภักดี หมายถึง มีความยึดม่ันในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย กลากระทําในสิ่งท่ีถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือตรง ดํารงไวซ่ึง     
ความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พรอมเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และ R (Responsibility) 
คือ ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร สังคม และประเทศชาติ เพ่ือใหการปฏิบัติ
ภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง  
 สรุปเนื้อหาประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศไดดังนี้ 
 ๑. ขาราชการกองทัพอากาศจักตองยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ  
  ๑.๑ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
  ๑.๒ การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๑.๓ การรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๑.๔ การพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
  ๑.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  ๑.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๑.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  ๑.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของกฎหมาย 
  ๑.๙ การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑.๑๐ การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๑.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ๑.๑๒ การยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด 
  ๑.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร 
  ๑.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมท้ังการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 
 ๒. ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และปลูกฝงใหขาราชการกองทัพอากาศ     
ท่ีปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด 
 ๓. การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบ ถือเปนการกระทําผิดวินัย จักตองรับ
โทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของขาราชการกองทัพอากาศประเภทนั้น ๆ 
 ๔. หากขาราชการกองทัพอากาศท่ีถูกลงโทษหรือทัณฑ ดวยเหตุแหงการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม 
เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสม เปนธรรม  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร 
แบบธรรมเนียม หรือวิธีการท่ีกองทัพอากาศกําหนด 



๗ 
 

 ๕. ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบถึงเจากรมกําลังพลทหารอากาศภายในวันท่ี 
๓๑ สิงหาคมของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูท่ีกระทําการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม เหตุแหงการฝาฝน 
และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยท่ีไดรับ 
 ๖. เจากรมกําลังพลทหารอากาศเปนผูรักษาการตามระเบียบ 
 

ความสําคัญของคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 กองทัพอากาศไดออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ รองรับระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ และเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ โดยมาตรา ๒๗๙ กําหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน 
และจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา และใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงยังคงสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ท่ีกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองจัดทํา         
รางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสราง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ  และยังคงมีผลบังคับใชเชนเดียวกับ
ประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม  
 เม่ือพิจารณาเนื้อหาสาระของระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗  
โดยเฉพาะสวนท่ีเปนมาตรฐานจริยธรรม พบวายังขาดความชัดเจนทําใหยากตอการปฏิบัติตาม จึงสมควรท่ี   
จะจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรมดังกลาว เพ่ือใหขาราชการ
กองทัพอากาศใชเปนแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  หลักฐานท่ีชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของกองทัพอากาศยังไมสมบูรณ คือ ผลการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ของกองทัพอากาศป ๒๕๕๗ โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ช.ช.) 
พบวา มีขอคําถาม เรื่อง การตอตานการทุจริตในองคกร (Anti - Corruption Institution) หัวขอ IT23 
หนวยงานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอนอยางไร ซ่ึงขอนี้กองทัพอากาศยังไมมีแนวทางดําเนินการ 
ดังนั้น สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศจึงขอความอนุเคราะหใหสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศศึกษา
แนวทางดําเนินการและแนวทางปฏิบัติของกองทัพอากาศเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ, ๒๕๕๗) 
 สํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศพิจารณาแลวเห็นวา ปจจุบันกองทัพอากาศมีประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศ (Code of Conduct) อยูแลว โดยออกเปนระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม 
พ.ศ.๒๕๕๗  ซ่ึงมีเรื่องผลประโยชนทับซอนอยูในมาตรฐานจริยธรรมขอ ๔.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชน
ของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน แตยังไมมีการนําไป



๘ 
 

ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมจึงไมมีหลักฐานประกอบการสํารวจของ ป.ป.ช.  ซ่ึงสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากความ    
ไมชัดเจนของเนื้อหาสาระของเรื่องผลประโยชนทับซอน ดังนั้น คูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนจะชวยใหขาราชการกองทัพอากาศมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนข้ึน แตเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกกองทัพอากาศจึงสมควรท่ีจะจัดทําคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมใหครบท้ัง ๑๔ 
ประการ ซ่ึงเปนการจัดทําคูมือรองรับระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ และ
เนื่องจากการจัดทําคูมือดังกลาวเปนการจัดทําคูมือประกอบระเบียบท่ีจัดทําภายหลังการออกระเบียบ และ
แยกเปนเอกเทศจากระเบียบ ดังนั้น จึงตองระบุปท่ีจัดทําคูมือไวในชื่อของคูมือท่ีใชชื่อวา “คูมือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘” 
 การจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ใชการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ผูมีสวนรวมในการจัดทํา PAR ประกอบดวย 
ผูแทนจากหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของกับการจัดทําประมวลจริยธรรม โดยระดับบริหารเปน      
รองหัวหนาหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือผู ท่ีตัดสินตกลงใจไดของหนวยงาน ไดแก กรมชางอากาศ       
กรมแพทยทหารอากาศ  กรมชางโยธาทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ กรมขนสงทหารอากาศ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ          
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 สวนในระดับปฏิบัติเปนหัวหนาหรือรองหัวหนาแผนกจัดหา   
ของหนวยงานในสวนสงกําลังบํารุง ไดแก กรมชางอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ และกรมขนสง
ทหารอากาศ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของการจัดทําคูมือใชการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น        
ของคณะทํางานสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศกับผูเก่ียวของดังกลาว และการตรวจสอบรางคูมือโดยหนวย
รับผิดชอบประมวลจริยธรรมตาง ๆ ไดแก หนวยรับผิดชอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม 
พ.ศ.๒๕๕๗ คือกรมกําลังพลทหารอากาศ หนวยรับผิดชอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ คือกรมเจรทหารอากาศ หนวยรับผิดชอบดําเนินการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ   
การทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบ คือสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และหนวยรับผิดชอบดาน
กฎหมายของกองทัพอากาศคือสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
 

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

 นิยามศัพทท่ีเก่ียวของเปนการอธิบายความหมายของประมวลจริยธรรมและคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับประมวลจริยธรรม การนําเสนอเริ่มจากคําศัพทสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานความหมายของประมวลจริยธรรมคือ 
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  
 



๙ 
 

 ๑. คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
  ๑.๑ คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ หรือคุณงาม
ความดีท่ีเปนธรรมชาติกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม หรือจริยธรรมท่ีแยกเปนรายละเอียดแตละ
ประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ก็จะเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูนั้น  
  ๑.๒ จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความดีงามทางสังคมมนุษย จําแนกแยกแยะวาสิ่งไหนถูกและ
สิ่งไหนผิด หรือกฎเกณฑแหงความประพฤติ หรือหลักความจริงท่ีเปนแนวทางแหงความประพฤติปฏิบัติ หรือ
ความประพฤติท่ีเปนธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม รวมสรุปไดวา
เปนขอควรประพฤติปฏิบัติ หรือประมวลกฎหมายท่ีกลุมชนหรือสังคมหนึ่ง ๆ ยอมรับเปนแนวควบคุม     
ความประพฤติ เพ่ือแยกแยะใหเห็นวาอะไรควรหรือไปกันไดกับการบรรลุวัตถุประสงคของกลุม หรือปรัชญา
สาขาหนึ่งวาดวยความประพฤติและการครองชีวิตวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไม
ควร หรือกฎเกณฑความประพฤติของมนุษยซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษยเอง ไดแก ความเปนผูมีปญญา 
และเหตุผลหรือปรีชาญาณทําใหมนุษยมีมโนธรรมและ รูจักไตรตรองแยกแยะความดี - ความชั่ว, ถูก - ผิด, ควร - 
ไมควร เปนการควบคุมตัวเอง และเปนการควบคุมกันเองในกลุม หรือเปนศีลธรรมเฉพาะกลุม หรือธรรมท่ีเปน 
ขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือหลักความประพฤติท่ีดีงาม อันประกอบดวย ศีลธรรม และ
คุณธรรมซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีพึงกระทํา ดังนั้น ผูท่ีมีจริยธรรมจึงเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีดีงาม มีศีลธรรมและ 
มีคุณธรรม ท้ังนี้ จริยธรรมเปนความประพฤติท่ีดีงามโดยท่ัวไปท่ีขาราชการจะตองปฏิบัติ หากฝาฝนถือวา         
มีความผิดทางวินัย 
  ๑.๓ ศีลธรรม (Moral) หมายถึง หลักปฏิบัติทางศาสนาท่ีบุคคลพึงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหประกอบดวยคุณธรรม หรือความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ
ความรูสึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เก่ียวกับจิตใจ หรือหลักความประพฤติท่ีดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ  
 ๒. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง สิ่งท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดี
ท้ังท่ีอยูภายในจิตใจ และท่ีแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติปฏิบัติท่ีคนในสังคมนั้น องคการนั้น หรือสวน
ราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกัน ยอมรับ
รวมกันวาขอประพฤติอะไรเปนสิ่งดี อะไรเปนสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทํา และอะไรไมควรทํา 
 ๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics ) 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง สิ่งท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวเพ่ือควบคุมการประพฤติปฏิบัติดวยความดีงาม
ของคนในวิชาชีพ กําหนดข้ึนเพ่ือมุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ ใหคนใน
วิชาชีพมีเกียรติ ศักดิ์ศรีท่ีมีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ  จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสําคัญและจําเปนตอ
ทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน  
 ๔. ประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ (Codes of Conduct หรือ Professional Ethics) 
 ความหมายประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณสามารถอธิบายไดหลายความหมายท่ีคลายคลึงกัน ดังนี้ 
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  ๔.๑ ประมวลจริยธรรมเปนประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพการงานแตละอาชีพ
กําหนดข้ึนเพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษร
หรือไมก็ได อาจเรียกวา มาตรฐานทางคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะ
หมายถึง การนําจริยธรรมหรือความประพฤติท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีอยูในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง มาประมวล
เขาไวดวยกัน เพ่ือใหบุคคลในกลุมอาชีพเดียวกันนั้นปฏิบัติตาม เพ่ือเปนการสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
สําหรับผูท่ีอยูในกลุมอาชีพนั้น ๆ 
  ๔.๒ ประมวลจริยธรรมเปนประมวลกฎเกณฑความประพฤติหรือประมวลมารยาทของ       
ผูประกอบอาชีพนั้น ๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม 
  ๔.๓ ประมวลจริยธรรมเปนหลักความประพฤติท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ 
  ๔.๔ ประมวลจริยธรรมเปนความประพฤติ หรือกิริยาควรประพฤติในหมูคณะนิยมใชในทางท่ีดี 
ดังนั้น ประมวลจริยธรรมขาราชการของสวนราชการ จึงเปนแนวทางปฏิบัติหรือสัญญาประชาคมท่ีแตละสวน
ราชการกําหนดไวในระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมขาราชการ หากขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา (พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน, ๒๕๕๑) 
  ๔.๕ ประมวลจริยธรรม เปนคานิยมหลักของสํานักงาน ประกอบดวยจริยธรรม กลไกและ
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม และข้ันตอนการลงโทษ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, ๒๕๕๐) 
 



บทที ่๒ 
มาตรฐานจรยิธรรมกองทพัอากาศ 

 
 มาตรฐานจริยธรรมกองทัพอากาศ ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเปนแนวทางการปฏิบัติของ
มาตรฐานจริยธรรมกองทัพอากาศ ๑๔ ประการ โดยในแตละมาตรฐานจริยธรรมเปนการอธิบาย
สาระสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และสถานการณตัวอยาง เพ่ือสรางความชัดเจนใหแกบุคลากรกองทัพอากาศ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีกําหนด 
 

การเชิดชูและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 

 มาตรฐานจริยธรรมการเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจาเปน
มาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรม  
เดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
 ๑. สาระสําคัญ 
 รูปแบบการปกครองของประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ซ่ึงพระมหากษัตริยมีพระราชสถานะและตําแหนงหนาท่ีตาง ๆ ๒ ประการ ๑) พระราชสถานะและ     
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ ๒) ถากรณีใดไมมีบทบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดขอบเขตหรือเง่ือนไขของการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว 
พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจตามธรรมเนียมปฏิบัติ (convention) ซ่ึงมีคาบังคับเปนรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกัน  
 พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา เปนคํากลาง ๆ ท่ีสมมุติหรือตั้งข้ึนเพ่ือใชเรียกแทน 
“ความเปนพระมหากษัตริย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Majesty คํานี้รวมเอาอํานาจของพระมหากษัตริย 
ความสงางาม ความยิ่งใหญ ตลอดจนศักดิ์ศรีของความเปนพระมหากษัตริยในฐานะท่ีทรงเปนประมุข  
ของประเทศ เปนสัญลักษณของประเทศ เปนท่ีมาแหงเกียรติยศและท่ีมาแหงความยุติธรรมมารวมกัน   
ไมวาจะเปนระบอบการปกครองใด พระมหากษัตริยยอมมีพระบรมเดชานุภาพท้ังนั้น แตขอบเขตของ 
พระบรมเดชานุภาพเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการปกครอง เชน ถาเปนราชาธิปไตยก็อยางหนึ่ง 
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญก็อยางหนึ่ง เหมือนกับเราทุกคนท่ีมีอํานาจ หนาท่ี สิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยกันท้ังนั้น เผอิญไมมีคํารวม ๆ มาใชเรียก พระมหากษัตริยทรงเปนอะไรตออะไร
อีกหลายอยางมากกวาเราจึงเปนธรรมดาท่ีหากจะวากันโดยจารีตประเพณี การยอมรับของสังคม และ
กฎหมายระหวางประเทศแลวยอมทรงมี “อานุภาพ” มากกวาชาวบานท่ัวไป สิ่งเหลานี้ท่ีเรียกวา       
พระบรมเดชานุภาพ ชาวบานธรรมดาถาทํารายกันก็เปนอาชญากรรมธรรมดา แตการทําราย
พระมหากษัตริยอาจกอใหเกิดผลกระทบมากกวานั้น 



๑๒ 
 

 การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา กําหนดไวเปน ผลประโยชน
แหงชาติประการหนึ่ งคือ “การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ” ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักหนึ่งท่ีตองดํารงอยูอยางม่ันคงและยั่งยืน สอดคลองกับวัตถุประสงคมูลฐาน
แหงชาติในขอธํารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงการเชิดชูและ
รักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจาเปนมาตรการหนึ่งของการธํารงไวซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย  ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐ
ตองพิทักษรักษาไว ซ่ึ งสถาบันพระมหากษัตริย  ในขณะท่ีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาท่ีพิทักษ ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย และสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย สวนกองทัพอากาศกําหนดเปนหนาท่ี
ตามกฎหมายในขอการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย  
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ  
 การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจาเปนหนาท่ีของทหาร
อากาศทุกคน มีแนวทางปฏิบัติ ๔ แนวทาง 
  ๒.๑ การนอมนําพระราชดําริท้ังปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมพรอมท้ังอัญเชิญไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 
  ๒.๒ การสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิ คุณและจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  
  ๒.๓ การสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ  
  ๒.๔ การปฏิบัติตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตรท่ี ๑ 
พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กลยุทธเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย โดย
ดําเนินตาม ๒   กลยุทธยอย ไดแก สนับสนุนและจัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและ
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ และการพัฒนาบุคลากรของหนวยเก่ียวของ
กองทัพอากาศใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยทางสื่อ
สังคมออนไลน 
 ๓. สถานการณตัวอยาง  
 สถานการณ ๑ : การปฏิบัติเม่ือพบมีผูหม่ินพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย 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 ๐-๒๘๓๑-
๙๘๘๘ E-mail   : webmaster@dsi.go.th ๓) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๐-
๒๑๔๑-๖๗๔๗ 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 ๐-๒๖๔๒-
๗๐๓๒ ๕)  แจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจ 



๑๓ 
 

 สถานการณ ๒ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เปน
ปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๗ และหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดทรงเนนย้ําเปนแนวทางการแกไขเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนและม่ันคง
ภายใตการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทรงมีพระราชดํารัสวา “ปรัชญานี้ชวยแกปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน
ไดโดยการสรางความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหถองแทตามพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง มิใชใชไดเฉพาะการจัดการทรัพยสินของบานเมือง หรือของคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น หากแต 
ในหมูขาราชการทุกคน ก็ใชเปนแนวคิด แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมไดไมมีคําวาลาสมัย เปนแนวทางดําเนิน
ชีวิตท่ีอาจตัดปญหาการนําไปสูการฉอราษฎรบังหลวง การแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ การมีชีวิตอยู
อยางเหมาะสม รูจักประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย รูจักพินิจวาสิ่งใดควรซ้ือหรือมิควรซ้ือ รูจักเก็บออมไว  
ใชจายในคราวจําเปน เพ่ือมิตองหยิบยืมผูอ่ืนมาแกปญหา ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาท่ีเพ่ือ
หนาท่ี หากหนาท่ีเสร็จสมบูรณก็ถือวาเปนรางวัลและประโยชนตอชาติบานเมืองอยางประเสริฐแลว” 
  

การพิทักษรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

 มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริยเปนมาตรฐานจริยธรรม
ดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย  
 ๑. สาระสําคัญ 
 การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย กําหนดไวเปนผลประโยชนแหงชาติประการหนึ่ง
คือ “การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ” ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลัก
ของชาติสถาบันหนึ่งท่ีตองดํารงอยูอยางม่ันคงและยั่งยืน สอดคลองกับวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติในขอ
ธํารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐตองพิทักษรักษาไว ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ในขณะท่ี พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา ๘ กําหนดให
กระทรวงกลาโหมมีหนาท่ีพิทักษ ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย  สวนกองทัพอากาศกําหนดเปนหนาท่ีตามกฎหมายในขอการปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 ๒. แนวทางปฏิบัติ   
 การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย สามารถดําเนินไดโดยปฏิบัติตามยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตรท่ี ๑ พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
กลยุทธถวายความปลอดภัย โดยดําเนินตาม ๒ กลยุทธยอย ไดแก ถวายความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย และเตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะใหมีความพรอมสนับสนุน      
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลา 



๑๔ 
 

 ๓. สถานการณตัวอยาง  
 สถานการณ ๑ : การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติในทุกระดับรองรับการพิทักษ รักษา 
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันหลักหนึ่งของประเทศนอกเหนือจากสถาบันชาติ และ
สถาบันศาสนา 
 สถานการณ ๒ : การกําหนดแผนงานของจังหวัดเพ่ือการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
เชน แผนงานสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการธํารง
ไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 สถานการณ ๓ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของประเทศและภูมิภาคเอเชียมาโดยสืบเนื่อง ไดเล็งเห็นถึงความจําเปน
ในการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงความเปนชาติอันเปนบอเกิดของพลังแหงการสรางสรรค หรือภูมิพลังใน
การพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนายั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของโลก
ในสหศตวรรษใหม และดวยตระหนักในพันธกิจดังกลาว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดจัดหลักสูตร   
“ภูมิพลังแผนดิน” สําหรับผูบริหารระดับสูงของประเทศ โดยมุงใหหลักสูตรดังกลาวนี้เปนอีกหนึ่งพลังใน
การเสริมสราง “ภูมิพลังแผนดิน” เพ่ือธํารงไวซ่ึงความเปนชาติท่ีผาสุก และรักษาไวซ่ึงแผนดินไทยท่ีรุงเรือง 
ผานการเนนย้ําแนวคิด ปญญา และความรวมมือในการปกปองสถาบันหลักของประเทศอันไดแก สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยนอมนําพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัวท่ีไดทรงทุมเทและเสียสละพระวรกายในอันท่ีจะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง และ  
อยูรอดผานพนสภาวะวิกฤติมาไดอยางตอเนื่อง เปนบทเรียนในการจัดหลักสูตรเพ่ือมุงใหผูบริหารระดับสูง
ท่ีเขารับการอบรมไดรวมศึกษาเรียนรูและแบงปนประสบการณผานการสืบสานความรูและภูมิปญญาเดิม 
พรอมท้ังสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ อันจะเปนคุณูปการในการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนสืบตอไป 
 

การรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 มาตรฐานจริยธรรมการรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขเปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรักษาไว   
ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หมายถึงยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และดําเนินการโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวม รับฟงและ
ยอมรับความคิดเห็นของสวนรวม รวมท้ังคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย และวางตัว
เปนกลางทางการเมือง อีกท้ังไมดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกระบอบการปกครองอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 ๑. สาระสําคัญ  
  ๑.๑ ความเปนมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (democratic 
form of government with the King as Head of State) เปนระบอบการปกครองของประเทศไทยซ่ึงใชมา
ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เปนระบอบการปกครองท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
จึงกําหนดไวเปนวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติในขอธํารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
เพ่ือใหมีการปฏิบัติและดํารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จึงไดกําหนดไวในกฎหมายสําคัญระดับสูง เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จําเปนและ
เพียงพอเพ่ือพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในขณะท่ี 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา ๘ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาท่ี
ปกปอง พิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สําหรับ
กองทัพอากาศกําหนดไวเปนหนาท่ีตามกฎหมายในขอการมีสวนรวมในประชาธิปไตย  
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนชื่อเรียกระบอบการปกครอง
ในประเทศไทยท่ีรวมเอาท้ังรูปแบบการปกครอง (form of government) ประเภทประชาธิปไตยโดยมี
รัฐสภา (parliamentary democracy) กับรูปแบบรัฐ (form of state) ประเภทการปกครองราชาธิปไตย
ภายใตรัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) ไวในคําเดียวกัน ภายในระบอบการปกครองเชนนี้ของ
ประเทศไทย จึงมีความแตกตางไปจากธรรมเนียมการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญท่ีจะ   
มีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน และพระมหากษัตริยเปนพระประมุขแตในทางพิธีการ ท้ังนี้เพราะ
พระมหากษัตริยในประเทศไทยมีพระราชอํานาจทางการเมืองเกินกวาท่ีเปนในประเทศประชาธิปไตยท่ี   
มีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูภายใตรัฐธรรมนูญประเทศอ่ืน เชน ทรงสามารถแสดงพระราชดํารัสสด 
บริหารงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และแตงตั้งบุคคลในตําแหนงตาง ๆ เชน องคมนตรี
โดยไมมีผูสนองบรมราชโองการ 
  ๑.๒ พระราชสถานะและพระราชอํานาจท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักร ไทยทุกฉบับยืนยันความเปนประมุขสู งสุ ดของ
พระมหากษัตริย โดยบัญญัติวา องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใด   
จะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได หมายความวา ผูใดจะหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริยไมได ผูละเมิดตอพระมหากษัตริยถือวาเปนการกระทําความผิด 
อยางรายแรง รัฐธรรมนูญบางฉบับถึงกับไมยอมใหมีการนิรโทษกรรมแกผูกระทําการลมลางสถาบัน
พระมหากษัตริย  การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติใหพระมหากษัตริย
ไดรับการเชิดชูใหอยูเหนือการเมือง และกําหนดใหมีผูรับสนองพระบรมราชโองการในการดําเนินการ  
ทางการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญไดกําหนดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๑๖ 
 

   ๑.๒.๑ ทรงใชอํานาจอธิปไตย เชน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
ดังนี้ 
    ๑.๒.๑.๑ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา หมายความวา พระมหากษัตริย
ทรงใชอํานาจในการออกกฎหมาย คําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา เม่ือรัฐสภารางกฎหมายข้ึนแลว   
จะทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญ 
    ๑.๒.๑.๒ ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี หมายความวา การบริหาร
ราชการแผนดิน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีพรอมดวยคณะรัฐมนตรีดําเนินการไปนั้นถือวากระทําไปใน           
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ท้ังนี้เพราะบรรดาพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา     
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเก่ียวกับราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีเปนผูปฏิบัติและ
รับผิดชอบท้ังสิ้น โดยนายกรัฐมนตรีจะตองกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ    
พระราชอํานาจทางดานบริหารของพระมหากษัตริยดังกลาวไดแก การตราพระราชกฤษฎีกาไมขัดตอ
กฎหมาย การประกาศใชและยกเลิกใชกฎอัยการศึก การประกาศสงครามเม่ือไดรับความเห็นชอบ      
ของรัฐสภา การทําสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสนธิสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศ หรือกับองคการ
ระหวางประเทศ และการพระราชทานอภัยโทษ 
    ๑.๒.๑.๓ ทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล หมายถึง ศาลเปนผู พิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของผูพิพากษาและ    
ตุลาการกอนเขารับหนาท่ี ผูพิพากษาและตุลาการจะตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย 
   ๑.๒.๒ ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได หมายความวา 
พระมหากษัตริยไทยทรงอยูภายใตกฎหมายก็เพียงเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเทานั้น แตทรงอยูเหนือ
กฎหมายอ่ืน ๆ ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองตามกฎหมายใด ๆ มิได ท้ังนี้ก็เพราะตองการเทิดทูนองค  
พระประมุขของชาติ พระมหากษัตริยไมทรงกระทําผิด (The King can do no wrong) หมายความวา 
พระมหากษัตริยไมตองรับผิดชอบในพระบรมราชโองการหรือการกระทําในพระปรมาภิไธยของพระองค
ในกรณีท่ีมีความเสียหายบกพรองเกิดข้ึน ผูลงนามรับสนองพระราชโองการจะตองรับผิดชอบ เพราะ
ในทางปฏิบัตินั้น พระมหากษัตริยมิไดทรงริเริ่ม หรือดําเนินขอราชการตาง ๆ ดวยพระองคเอง จะตอง    
มีเจาหนาท่ีหรือองคกรหนึ่งองคกรใดเปนฝายดําเนินการและกราบทูลข้ึนมา จะไปละเมิดกลาวโทษ
พระมหากษัตริยมิได 
   ๑.๒.๓ ทรงเปนุพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก นั่นก็คือทรงเปนผูทรง
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก คือ ทรงทํานุบํารุงอุปถัมภ
ศาสนาท้ังปวงในขอบขันฑสีมาดวย โดยไมเลือกแบงแยกวาเปนศาสนาใด สถาบันพระมหากษัตริยกับ
ศาสนาจึงเปนสัญลักษณพิเศษอยางหนึ่งของชาติไทย  รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระมหากษัตริยไทยทรงเปน
พุทธมามกะและเปนองคอุปถัมภคํ้าชูศาสนาอ่ืน ๆ อยางเสมอหนากัน 
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   ๑.๒.๔ ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย คําวา พระมหากษัตริย หมายถึง นักรบ        
ผูยิ่งใหญ ดวยเหตุนี้พระมหากษัตริยในอดีตจึงตองทรงนําทัพออกศึกดวยพระองคเอง ปจจุบันแมการรบ
จะไมเกิดมีข้ึนแลวก็ตาม แตพระมหากษัตริยก็ยังทรงเปนม่ังขวัญของเหลาทหารหาญ และเหนือสิ่งอ่ืนใด
ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดถวายพระเกียรติยศไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ วา พระมหากษัตริย ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพสยาม และนับแต
วาระนั้นเปนตนมา รัฐธรรมนูญท่ีตราข้ึนภายหลังก็ไดมีบทบัญญัติทํานองเดียวกันนี้ปรากฏอยูทุกฉบับ  
พระราชสถานะ จอมทัพไทย ตามรัฐธรรมนูญนี้ไดจําหลักลงในสํานึกของทหารไทยทุกคนเริ่มตั้งแตธงไชย
เฉลิมพลประจํากองทหารนั้น ก็เปนมงคลสูงสุดสําหรับหนวย ดวยเหตุวาเปนของท่ีไดรับพระราชทานและ
ไดบรรจุเสนพระเจา (เสนผม) ไวในพระกรัณฑ (ตลับ) บนยอดปลายสุดของธง ดังนั้นเม่ือ กองทหารและ
ธงไชยเฉลิมพลไปปรากฏอยู ณ ท่ีใด ก็เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดเสด็จพระราชดําเนินรวมไปดวยใน
กองทัพนั้น ทหารไทยจึงมีขวัญม่ันคงเพราะตางทราบดีวาตนปฏิบัติหนาท่ีเสี่ยงภัยเพ่ือประโยชนสูงสุด  
ของชาติเชนเดียวกับพระประมุขของตนนั่นเอง 
   ๑.๒.๕ ทรงไว ซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของชาติ ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะ
พระราชทานเกียรติยศแกชนทุกชั้นไมวาจะเปนฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศ สมณศักดิ์ (ฐานันดรศักดิ์
ของพระภิกษุสงฆ) และบรรดาศักดิ์ (ฐานันดรศักดิ์ของขุนนาง ขาราชการ) และทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจ 
ท่ีจะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณทุกตระกูลทุกลําดับชั้นดวย การท่ีจะทรงสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์หรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ในสมัยราชาธิปไตยพระราชอํานาจเหลานี้เปนไป
ตามพระราชอัธยาศัยสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตเม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาสูระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลว การสถาปนาและถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์ การพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับสนอง  
พระบรมราชโองการ อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังคงมีธรรมเนียมท่ีจะทรงสถาปนาฐานันดรศักดิ์แหงพระ
ราชวงศและพระราชทานสมณศักดิ์อยู แตสําหรับบรรดาศักดิ์ขุนนางหรือขาราชการนั้น ปจจุบันไดยกเลิก
ไปแลว 
   ๑.๒.๖ ทรงเลือกและแตงตั้งองคมนตรี คณะองคมนตรี คือ คณะท่ีปรึกษาของ
พระมหากษัตริย  มีหนา ท่ีถวายความเห็นตอองคพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจท้ังปวงท่ี
พระมหากษัตริยทรงปรึกษา องคมนตรีประกอบดวยผูมทรงคุณวุฒิตาง ๆ โดยมีประธานองคมนตรีคนหนึ่ง
กับองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน ๑๘ คน การเลือก การแตงตั้ง และการใหองคมนตรีพนจากตําแหนงใหเปนไป
ตามพระราชอัธยาศัย เพียงแตประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งหรือพนจาก
ตําแหนงขององคมนตรีอ่ืน ๆ ประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการท้ังสิ้น 
   ๑.๒.๗ ทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน พระมหากษัตริย เม่ือพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักรหรือ
ทรงบริหารพระราชภาระไมได เชน ประชวร ทรงผนวช ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ หรือเม่ือราชบัลลังก   
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วางลง ปกติแลวเม่ือพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูใดดวยความเห็นชอบของรัฐสภา ผูนั้นก็เปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค แตถามิไดทรงแตงตั้งไว ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งท่ีสมควรตอรัฐสภาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบและในบางกรณีเชน เม่ือราชบัลลังกวางลง หรือระหวางท่ียังไมมีผูสําเร็จราชการแทน
พระองค ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอนได ในรัชกาลปจจุบันมี   
การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคหลายคราว เชน เม่ือเสด็จไปทรงศึกษาในตางประเทศชวงตน
รัชกาล เม่ือทรงผนวช หรือเม่ือเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในตางประเทศ 
   ๑.๒.๘ ทรงแกไขกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ กฎมณเฑียรบาล
หมายถึง กฎหมายท่ีพระมหากษัตริยทรงตราข้ึนใชบังคับในกิจการสวนพระองค เชน พระราชพิธีตาง ๆ 
กิจการท่ีเก่ียวกับสมาชิกแหงพระราชวงศ หรือกิจการท่ีเก่ียวกับราชสํานักหรือภายในเขตพระราชฐาน โดย
ไมเก่ียวกับราษฎรอ่ืน ๆ การสืบราชสมบัติ หมายถึง การข้ึนเปนพระมหากษัตริย ซ่ึงนับตอเนื่องจาก
พระมหากษัตริยพระองคกอนมิใหขาดตอนกัน อันเปนธรรมเนียมนานาประเทศ การแกไขเพ่ิมเติม       
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย โดยเฉพาะ เม่ือมี
พระราชดําริประการใดใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพ่ิมเติมข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพ่ือมีพระบรมราชวินิจฉัย เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรี
แจงประธานรัฐสภาเพ่ือใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ 
   ๑.๒.๙ ทรงทําหนังสือสัญญา ทรงไว ซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนๆ กับนานาประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ นอกจากนี้
หนังสือสัญญาไดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือใหเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
   ๑.๒.๑๐ ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูพิพากษา ขาราชการในพระองค และ
ขาราชการระดับสูง 
   ๑.๒.๑๑ พระราชทานอภัยโทษ พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจท่ีจะอภัยโทษ
แกผูตองโทษโดยมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ๑.๓ พระราชสถานะและพระราชอํานาจท่ีไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
           พระราชอํานาจตามประเพณีของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยของไทย ซ่ึงไมมี
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยอาจทรงใชพระราชอํานาจตอไปนี้ เพ่ือประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน 
   ๑.๓.๑ พระราชอํานาจท่ีจะทรงไดรับรูเรื่องราวตาง ๆ ในฐานท่ีทรงดํารงตําแหนง
ประมุขของประเทศ เปนสิทธิของพระมหากษัตริยท่ีจะทรงไดรับการถวายรายงานใหทรงทราบถึง
สถานการณหรือเรื่องราวของบานเมืองเสมอ การท่ีพระองคจําเปนตองทรงทราบถึงเรื่องราวสําคัญก็เพ่ือท่ีจะ
ทรงใหคําแนะนํา ตักเตือน เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐบาลหรือผูทราบรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ 
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   ๑.๓.๒ พระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานคําปรึกษาหารือ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี 
มีปญหาเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน อาจนําปญหาข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยได 
   ๑.๓.๓ พระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานคําแนะนําตักเตือน พระมหากษัตริยทรงไว
ซ่ึงสิทธิท่ีจะใหคําแนะนํา ตักเตือนในบางเรื่อง บางกรณีแกรัฐสภา รัฐบาลและศาล หรือองคกรอ่ืน ๆ ท่ีทรง
เห็นวาถากระทําไปแลวจะเกิดผลเสียหายแกบานเมือง 
   ๑.๓.๔ พระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานการสนับสนุน พระมหากษัตริยทรงไว   
ซ่ึงสิทธิท่ีจะพระราชทาน  หรือใหการสนับสนุนการกระทํา  หรือกิจการใด ๆ ของรัฐหรือเอกชนได เชน 
โครงการหมูบานสหกรณ โครงการฝนหลวง โครงการอีสานเขียว โครงการสรางเข่ือน การท่ีพระองคทรง 
มีพระราชดําริและใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ยอมเปนขวัญและกําลังใจสําหรับผูท่ีดําเนินการนั้น ๆ 
  ๑.๔ พระราชสถานะทางสังคม 
            สังคมไทยยกยองเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนสถาบันคูบานคูเมือง เปนสัญลักษณของชาติ 
ทรงไดรับการเชิดชูจากสังคมไทย ดังนี้ 
   ๑.๔.๑ ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน พระมหากษัตริยทรงทําใหเกิด  
ความสํานึกในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหทุกสถาบันมีจุดรวมจากแหลงเดียวกัน แมจะมี      
ความแตกตางกันในดานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ก็มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในหมูชนเหลานั้น 
ทรงรักใครหวงใยประชาชน ทรงมีเมตตาตอประชาชนทุกหมูเหลา พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินไป 
ทุกแหงไมวาจะเปนถ่ินทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงใด เพ่ือทรงทราบถึงทุกขสุขของประชาชน ประชาชน
ก็มีความผูกกันกับพระมหากษัตริยอยางลึกซ้ึง แนนแฟน ม่ันคง จนยากท่ีจะทําใหสั่นคลอนหรือแตกแยกได 
   ๑.๔.๒ ทรงเปนสัญลักษณแหงความตอเนื่องของชาติ พระมหากษัตรียทรงเปน
ประมุขของชาติไทยสืบตอกันมาโดยไมขาดสายตั้งแต อาณาจักรไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวารัฐบาลจะ
เปลี่ยนไปก่ียุคสมัยก็ตาม ทําใหระบบการเมืองและชาติไทยมีความสมานฉันทและตอเนื่องตลอดเวลา 
   ๑.๔.๓ ทรงเปนพลังในการสรางขวัญและกําลังใจของประชาชน พระมหากษัตริย
ทรงเปนท่ีมาของแหลงเกียรติยศท้ังปวง กอใหเกิดความภาคภูมิ ปติยินดี และเกิดกําลังใจในหมูประชาชน
ท่ัวไปท่ีจะรักษาคุณงามความดีและพยายามกระทําความดี เพ่ือใหพระมหากษัตริยสบายพระทัย 
   ๑.๔.๔ ทรงมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชน พระมหากษัตริย
ทรงข้ึนครองราชยดวยความเห็นชอบยอมรับของประชาชน และทรงใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน   
ในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและบานเมืองเปนสําคัญ ซ่ึงอาจตางจากประมุขของประเทศอ่ืน  
ท่ีข้ึนดํารงตําแหนงโดยการเลือกตั้ง จึงตองยึดนโยบายของกลุมหรือพรรคการเมืองท่ีตนสังกัดเปนหลัก 
   ๑.๔.๕ ทรงแกไขวิกฤตการณ สถาบันพระมหากษัตริยเปนกลไกสําคัญในการยับยั้ง
และแกไขวิกฤตการณท่ีรายแรงภายในประเทศได ในบางครั้งประเทศไทยเกิดการขัดแยงกันเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย ก็สามารถยุติไดดวยพระบารมีของพระองค เชน เหตุการณ
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เรียกรองประชาธิปไตยเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ และเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองเม่ือเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๕ เปนตน 
   ๑.๔.๖ ทรงสงเสริมความม่ันคงของประเทศ พระมหากษัตริยเปนท่ียอมรับของ 
ทุกฝาย ท้ังประชาชน รัฐบาล หนวยราชการ กองทัพ นิสิต นักศึกษา ปญญาชน หรือกลุมตาง ๆ 
แมกระท่ังชนกลุมนอยในประเทศ เชน ชาวไทยภูเขา ชาวไทยมุสลิม เปนตน ทําใหทุกฝายมีความมุงม่ัน
และมีความพรักพรอมท่ีจะรักษาความม่ันคงและเอกราชของชาติไว 
   ๑.๔.๗ ทรงมีสวนเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ พระมหากษัตริยไทย 
ในอดีตไดทรงดําเนินวิเทโศบายไดอยางดีจนสามารถรักษาเอกราชไวได โดยเฉพาะสมัยการลาเมืองข้ึนของ
ชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดเสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง 
เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอํานาจในยุโรป สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบัน ก็ทรงดําเนินการใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางประเทศตาง ๆ กับประเทศไทย โดยเสด็จ   
พระราชดําเนินเยี่ยมเยือนประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา ๓๑ ประเทศ ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับ
ตางประเทศดําเนินไปไดอยางสะดวกและราบรื่น 
   ๑.๔.๘ ทรงเปนผูนําในการพัฒนาและปฏิรูปดานตาง ๆ การพัฒนาและการปฏิรูป
ท่ีสําคัญ ๆ ของชาติสวนใหญ พระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ พระองคทรงปูพ้ืนฐาน  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งกระทรวงตาง ๆ ทรงสงเสริมการศึกษาและเลิกทาส 
กระท่ังถึงรัชกาลปจจุบันไดทรงเก้ือหนุนวิทยาการสาขาตาง ๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
ทรงริเริ่มกิจการอันเปนการแกปญหาหลัก ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมผานโครงการพระราชดําริ ซ่ึงมุงเนนการแกปญหาใหแกประชากร    
สวนใหญของประเทศ ไดแก ชาวนา ชาวไร และประชาชนผูดอยโอกาส เชน โครงการพัฒนาท่ีดิน 
โครงการสหกรณ โครงการพัฒนาชาวเขา และการเกษตรทฤษฎีใหมเปนตน 
   ๑.๔.๙ ทรงมีสวนเก้ือหนุนระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริยมีสวน
สําคัญในการสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหมีความเขมแข็งและม่ันคง เพราะการท่ี
ประชาชนเกิดความจงรักภักดีและเชื่อม่ันในสถาบันพระมหากษัตริย ทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวย เนื่องจากเห็นวาเปนระบอบการปกครองท่ี
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพสักการะของประชนนั่นเอง 
  ๑.๕ ประโยชนของการมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ 
  มีความเห็นวารูปแบบประมุขแบบประธานาธิบดีนาจะดีกวาพระมหากษัตริย โดยอางวา
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยฉันทานุมัติจากประชาชนนี้เองจะทําใหประธานาธิบดี
กับประชาชนไมหางเหินและเขาใจความตองการท่ีแทจริงของประชาชน หากประมุขของรัฐเปนผูไม
เหมาะสมก็มีทางแกไขโดยวิธีทางกฎหมายไดแก การถอดถอน หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยถัดไป  
ก็จะไมเลือกบุคคลนั้นเขามาเปนประธานาธิบดีอีก แตถาเปนพระมหากษัตริยก็จะไมมีทางแกท่ีชอบดวย
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กฎหมาย นอกจากจะใชกําลังเขาหักหาญ ในทางวิชาการและทางตําราใหเหตุผลการสนับสนุนการมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐนาจะดีกวาประธานาธิบดีไววา 
   ๑.๕.๑ การมีพระมหากษัตริยเปนประมุขยอมกอใหเกิดความจงรักภักดีข้ึนใน
บรรดาประชาชน ทําใหประชาชนสมัครสมานสามัคคีกัน เพราะรูสึกวาอยูใตพระมหากษัตริยองคเดียวกัน 
และทําใหความขัดแยงกันและกันระหวางราษฎรนอยลง เพราะแมราษฎรซ่ึงเปนสมาชิกและผูฝกใฝของ
พรรคการเมืองท่ีเปนฝายรัฐบาลก็ยังรูสึกกวารัฐบาลเปน “รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”    
ซ่ึงตนมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามในทางท่ีถูกท่ีควร และผูเปนฝายคานก็ยอมไดชื่อวาเปน “ฝายคานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”(His Majesty’s opposition) เหมือนกัน ฉะนั้นในทางจิตวิทยา การมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ยอมจะดีกวาไมมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สมาชิกและผูฝกใฝใน      
พรรคการเมืองท่ีเปนฝายคานรัฐบาลก็ยังรูสึกวาเปนผูท่ีจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ในบรรดางานตาง ๆ 
ซ่ึงพระมหากษัตริยเปนประธาน ฝายรัฐบาลและฝายคานอาจมาประชุมสมโมสรกันไดโดยไมตะขิดตะขวงใจ 
ขาราชการฝายพลเรือน ฝายทหารซ่ึงเปนขาราชการประจํา ก็วางตนเปนกลางไดมากข้ึนเพราะรูสึกเปน
ผูรับใชพระมหากษัตริย อันทรงเปนประมุขถาวรของชาติ 
   ๑.๕.๒ พระมหากษัตริยทรงเปนกลางในทางการเมือง อันตางกับประมุขของรัฐ
แบบอ่ืน ๆ ซ่ึงตองเกลือกกลั้วอยูกับการเมือง เพราะตองคอยพะวักพะวงเรื่องคะแนนเสียงท่ีตนจะไดรับ 
ในการเลือกตั้ง ในขณะท่ีพระมหากษัตริยสืบราชสันติวงศตามกฎหมายโดยไมตองเลือกตั้ง และเปนประมุข
ถาวร จึงไมตองเอาใจบุคคลหนึ่งหรือคณะหนึ่งคณะใด เพราะหวังในการเลือกตั้งคราวหนา ทําใหทรงวาง
พระองคเปนกลางทางการเมืองไดดี ทรงไมสนับสนุนพรรคการเมืองใด และเปนท่ียอมรับของนักการเมือง
ทุกฝาย อันเปนผลใหทรงเปนผูประสานความขัดแยงระหวางนักการเมืองได 
   ๑.๕.๓ พระมหากษัตริยยอมทรงเปนประมุขตลอดพระชนมชีพ ซ่ึงเปนประมุข
ถาวร จึงทรงมีความจัดเจนในราชการแผนดินมากกวาบุคคลธรรมดาท่ีเปนประธานาธิบดีซ่ึงถูกเลือกเขามา
ดํารงตําแหนงชั่วระยะเวลาหนึ่ง รวมท้ังคณะรัฐมนตรีท่ีมีการผลัดเปลี่ยนกันหลายชุด พระมหากษัตริย   
จึงทรงอยูในฐานะท่ีพระราชทานคําแนะนําใหแกคณะรัฐมนตรีไดดีโดยอาศัยความจัดเจนท่ีเคยประสบมา
ในรัชสมัยของพระองค 
   ๑.๕.๔ พระมหากษัตริยทรงเปนท่ีมาแหงเกียรติศักดิ์ (Fountain of honours) 
กลาวคือ ดวยการท่ีทรงมีพระราชตระกุลสูง และทรงสืบราชสันติวงศโดยไมทรงเกลือกกลั้วกับการเมือง 
ทําใหทรงเปนท่ีมาของเกียรติศักดิ์ ท้ังในสังคมแหงนั้นเอง และสังคมนานาชาติ ท้ังพสกนิกรและ
นักการเมือง ตลอดจนรัฐตางประเทศยอมไววางใจและศรัทธาในพระองค พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง   
พระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ถึงแมวาเปนท่ีทราบ
ท่ัว ๆ ไปวา การมีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เนื่องมาจากคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีก็ดี แตก็ทําใหผูไดรับรูสึกเปนเกียรติยศ เพราะไดรับจากผูมี
เกียรติยศสูงสุดของรัฐ 
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   ๑.๕.๕ การมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนเครื่องกีดก้ันความมักใหญใฝสูงของ
นักการเมือง ซ่ึงอาจมีความกระหายอยากประมุขของรัฐโดยวิธีผิดรัฐธรรมนูญ 
   ๑.๕.๖ พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติ ศูนยรวมน้ําใจของ 
คนท้ังชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ ในขณะท่ีนักการเมืองอ่ืน ๆ ไมอาจกระทําได เพราะถามี
การเมืองเขามาเก่ียวของอยางนอยท่ีสุดก็ตองมีความคิดขัดแยงกันในทางการเมืองได 
   ๑.๕.๗ การมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอาจทําใหมีการรวมมือกันในทางการเมือง
ในเวลาท่ีประเทศชาติอยูในภาวะคับขัน ความเปนกลางของพระมหากษัตริยอาจทําใหหัวหนาพรรคการเมือง
หันมารวมมือปฏิบัติตามคําแนะนําของพระมหากษัตริย ในการจัดตั้ งรั ฐบาลผสม (Coalition 
Government) หรือรัฐบาลแหงชาตินั้นเอง 
   ๑.๕.๘ ในการประสานการขัดกันระหวางพรรคการเมืองฝายรัฐบาลและฝายคาน 
พระมหากษัตริยยอมปฏิบัติหนาท่ีไดดีกวาบุคคลธรรมดาท่ีเปนประธานาธิบดี พระมหากษัตริยนั้น    
พรรคการเมืองฝายรัฐบาลและฝายคานยอมเคารพนับถือ ความเกรงพระราชฤทัยอาจทําใหท้ังสองฝาย
ผอนหนักผอนเบาเขาหากัน ในตางประเทศผลสําเร็จในทางการเมืองท่ีเกิดจากการไกลเกลี่ยของ
ประธานาธิบดีสูพระมหากษัตริยไมได เพราะคงจะมีผูระแวงสงสัยวาจะดําเนินการเพ่ือประโยชนของ 
พรรคการเมืองซ่ึงสนับสนุนใหประธานาธิบดีไดรับเลือกตั้งข้ึนมา และกอนหนาท่ีจะเปนประธานาธิบดี ๆ 
ยอมจะมีความคิดเห็นหรือนิยมลัทธิในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่งมากอน     
ซ่ึงอาจอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดยไมไดสํานึก และนอกจากนี้ประธานาธิบดีไดรับ 
การเลือกตั้ งมาชั่ว กําหนดเวลา ถาประสงคจะไดรับการเลือกตั้ งเปนครั้ ง ท่ีสองหรือครั้ ง ท่ีสาม 
ประธานาธิบดียอมจะตองเอาใจผูท่ีตนเชื่อวาคงจะสนับสนุนใหตนไดรับเลือกตั้ง ซ่ึงจะทําใหไมสามารถ  
จะวางตนเปนกลางได ผิดกับพระมหากษัตริยซ่ึงดํารงตําแหนงตลอดพระชนมชีพ ผูใดจะถอดถอนมิได   
ท้ังมีการสืบสันติวงศอีก จึงอยูในฐานะท่ีจะวางพระองคเปนกลางไดดีและสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โดยสุจริต สําหรับประเทศไทยกรณีท่ีพระมหากษัตริยทรงไกลเกลี่ยของพิพาททางการเมืองทีอาจทําให  
ขอพิพาททางการเมืองเกิดปญหารุกลามรายแรงจะกลายเปนสงครามกลาง ไดยุติลงดวยดี โดย
นักการเมือง ขาราชการทหารพลเรือนและราษฎรเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ดังเชน กรณี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เปนตน 
   ๑.๕.๙ การท่ีไมมีพระมหากษัตริยก็จะตองมีประธานาธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งซ่ึงเปนประมุขของรัฐ ท้ังนี้เพราะรัฐทุกรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตองมีประมุขสําหรับทําหนาท่ีเปนผูแทนของรัฐ เชน รับทูตานุทูต ตรากฎหมาย ฯลฯ เพราะ
คณะรัฐมนตรียอมเขา ๆ ออก ๆ ตามวิถีทางการเมือง จึงจําตองมีประมุขแหงรัฐเปนการชั่วคราว อยางนอย
ก็ชั่วระยะ ๔-๕ ป สําหรับดําเนินกิจการตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับรัฐ เชน การแตงตั้งคณะรัฐมนตรี ฯลฯ    
แตรัฐซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมาเปนเวลานาน จบนับวาเปนประวัติการณยอมไดรับผลดีของการท่ีไดมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขตอไป แตการมีพระมหากษัตริยอาจมีผลเสียถาไดพระมหากษัตริยท่ีมีปญญาไม
ดี เพราะรัชทายาทท่ีรับตําแหนงสืบทอดโดยการสืบสันติวงศไมมีคุณสมบัติท่ีดีพอ เม่ือทรงครองราชยเปน
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พระมหากษัตริยแลว ก็อาจจะเขาเกลือกกลั้วกับการเมืองหรือลุแกพระราชอํานาจใชเกินอํานาจเกินสมควรได 
แตกรณีนี้รัฐธรรมนูญไดกําหนดทางแกไขแลว คือ ในกรณีท่ีราชบัลลังกวางลง เม่ือรัชทายาทมีลักษณะ
ดังกลาว รัฐสภาอาจไมใหความเห็นชอบแกผูสืบราชสันติวงศเปนพระองค ๆ ไปก็ได หรือแมจะ
สืบราชสมบัติไปแลว พลังทางสังคมก็จะกดดันใหพระมหากษัตริยสละราชบัลลังกได Walter Lippman 
นักวิจัยชาวอเมริกันกลาววา “ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ดีกวา
ระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีประธานาธิบดีเปนประมุข เพราะเทาท่ีผานในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี ๑ และ
ครั้งท่ี ๒ เม่ือประเทศอยูในภาวะคับขัน พระมหากษัตริยทรงแกไขวิกฤตการณไดดีกวาประธานาธิบดี   
เชน อังกฤษ เดนมารค และนอรเวย เปนตน เนื่องจากทรงมีพระบารมีและพระปรีชาสามารถสูง ประกอบ
กับทรงไดรับความจงรักภักดีจากพสกนิกรโดยท่ัวถวน ท้ังพระองคก็ทรงปราศจากอคติทางการเมืองดวย
ประการท้ังปวง เพราะทรงอยูเหนือการเมือง สวนบางประเทศท่ีมีการปกครองแบบสาธารรัฐ เชน ฝรั่งเศส 
เยอรมัน และอิตาลี นั้น ประธานาธิบดีเกลือกกลั้วอยูกับการเมืองยอมตกเปนเปาของการวิพากษวิจารณ
ได แมจะอิทธิพลในทางการเมืองอยางไรก็ไมเทากับพระบารมีท่ีมีพระมหากษัตริยมีตอประชาชน” 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ  
 แนวทางปฏิบัติของการรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดําเนินการไดโดยการสรางศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขใหกับประชาชน โดยการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ  
  ๒.๑ ความเปนมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
  ๒.๒ พระราชสถานะและพระราชอํานาจท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
  ๒.๓ พระราชสถานะและพระราชอํานาจท่ีไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
  ๒.๔ พระราชสถานะทางสังคม 
  ๒.๕ ประโยชนของการมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ 
 ๓. สถานการณตัวอยาง  
  สถานการณ ๑ : กรณีมีเหตุการณการปลุกระดมประชาชนใหมีความเชื่อในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบอ่ืนท่ีไมใชพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดี
เปนประมุข หรือระบอบการปกครองอ่ืน ๆ เราจะตองศึกษาเพ่ือทําความเขาใจอยางแทจริงของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีไมใชพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือระบอบการปกครองอ่ืน ๆ ใหประชาชนทราบขอดี
ขอเสียก็จะพบวา ระบอบประชาธิปไตยท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนระบอบการปกครองท่ี 
ไมมีความเหมาะสมกับประเทศไทย เพราะสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันสรางชาติและดํารงรักษา
ความเปนเอกราชไดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีพระมหากษัตริยท่ีเปนศูนย
รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยดวยลนเกลาทรงงานหนักเพ่ือปวงชนชาวไทย ดวยการปฏิบัติตาม
ทศพิธราชธรรมอยางสมบูรณ และสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ 

 



๒๔ 
 

การพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 

 มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
 ๑. สาระสําคัญ  
 มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
เปนการปฏิบัติเพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติในขอการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง จึงกําหนดเปนวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติในขอธํารงไวซ่ึงเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแหงราชอาณาจักร และเพ่ือเปนหลักประกันใหมีการปฏิบัติและการพิทักษรักษาไว 
จึงไดตราไวเปนกฎหมายในระดับตาง ๆ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐตองพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา ๘ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาท่ี
พิทักษรักษาเอกราชและความม่ันคงแหงราชอาณาจักร สวนกองทัพอากาศกําหนดใหเปนหนาท่ีตาม
กฎหมายในขอการปกปองประเทศ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดง   
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ  
 การพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ เปนการดําเนินการ 
เพ่ือพิทักษรักษาไวซ่ึงความเปนอิสระในการปกครองตนเองของชาติหรือรัฐ  อํานาจท่ีจะไมถูกกดข่ีควบคุม
ทางการเมืองจากรัฐบาลภายนอก และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ซ่ึงกองทัพอากาศมี       
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
โดยปฏิบัติตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ 
  ๒.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ      
ซ่ึงประกอบดวย ๑๖ กลยุทธ ไดแก เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความม่ันคง 
เสริมสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เสริมสรางขีดความสามารถดานการยุทธ พัฒนา             
ขีดความสามารถดานการสงกําลังบํารุง ปฏิบัติการกิจการพลเรือน พัฒนาสมรรถนะกําลังพล บริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรู วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กําลังทางอากาศ พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสรางขีดความสามารถ          
การบัญชาการและควบคุม  เสริมสรางขีดความสามารถระบบตรวจจับ เสริมสรางขีดความสามารถ        
ผูปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติ เสริมสรางขีดความสามารถเครือขาย  เสริมสรางขีดความสามารถสนับสนุนและ
บริการ และเสริมสรางขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและองคการ  
  ๒.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ รักษาความม่ันคงของรัฐ ประกอบดวย ๑ กลยุทธคือ ปฏิบัติตาม
นโยบาย/สถานการณ  
  ๒.๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ รักษาผลประโยชนแหงชาติ ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ไดแก ปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือสนับสนุนการรักษาผลประโยชนแหงชาติ และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
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 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : กรณีปญหาการกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดภาคใต ซ่ึงผูกอความไมสงบ      
มีวัตถุประสงคประการหนึ่งคือการแบงแยกดินแดน เราจะตองสรางความเขาใจแกประชาชนโดย       
การเผยแพรประชาสัมพันธหนาท่ีของทหารในการทําหนาท่ีพิทักษรักษาบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ ใคร
จะมาแบงแยกดินแดนไมได เพราะเราเปนประเทศท่ีมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
รวมท้ังสรางความเขาใจท่ีถูกตองในประวัติศาสตรเรื่องรัฐปตตานี 
 สถานการณ ๒ : กรณีประเทศกัมพูชาใชอาวุธยิงเขามาในเขตแดนของประเทศไทยในกรณี 
ของการพิพาทกันในเรื่องเขาพระวิหาร เราจะตองอธิบายกับประชาชนเพ่ือสรางความเขาใจกับประชาชน
ถึงการท่ีเราตองตอบโตดวยอาวุธของฝายทหารซ่ึงเปนหนาท่ีของทหารท่ีตองพิทักษรักษาอํานาจอธิปไตย
ของประเทศ เพราะเรามีอํานาจในการปฏิบัติตอบโตการถูกกดข่ีควบคุมทางการเมืองจากรัฐบาลภายนอกตาม
อํานาจอธิปไตยของเรา 
 

การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
และไมมีผลประโยชนทับซอน 

 มาตรฐานจริยธรรมการพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมมี
ผลประโยชนทับซอนและคอรรัปชั่น หมายถึงยึดถือประโยชนของประเทศชาติหรือสวนรวมมากวา
ประโยชนสวนตนและพวกพอง การปฏิบัติงานหรือตัดสินใจใด ๆ จะใหความสําคัญกับประเทศชาติ    
เปนลําดับแรก จะตองไมเรียกหรือรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการจูงใจใหกระทําหรือละเวน
การกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันไมถูกตองหรือขัดตอจริยธรรม รวมท้ังตองไมแสวงหาผลประโยชนโดย
อาศัยตําแหนง อํานาจหนาท่ี ไมวาโดยวิธีใด หรือเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 
และตองไมกระทําการใดอันเปนการเบียดบังเวลาราชการหรือผลประโยชนอ่ืนใดของสวนรวมและ
ประเทศชาติ 
 ๑. สาระสําคัญ 
  ๑.๑ ผลประโยชนของชาติ (national interests) 
  ผลประโยชนของชาติเปนผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (public interest) 
หมายถึงผลประโยชนของชาติโดยรวมไมใชผลรวมของผลประโยชนสวนตน (private interest) การพิทักษ
และรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน เปนการประพฤติปฏิบัติเพ่ือพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ ซ่ึงเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคน 
๖ ประการ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติ
และประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ ความปลอดภัย ความเปนธรรม และความอยูดี มีสุข           
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ของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และการดํารงอยูอยางม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ  
  ๑.๒ ผลประโยชนสวนตน (private interest)  
  ผลประโยชนสวนตนหมายถึงสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลตอบุคคล/กลุมบุคคลไมวาในทางบวกหรือ 
ทางลบ ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานของขาราชการ แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย 
เชน เพ่ือน ญาติ คูแขง มี ๒ ประเภท คือ ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน และผลประโยชนสวนตนท่ี 
ไมเก่ียวกับเงิน 
   ๑.๒.๑ ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น 
แตยังเก่ียวกับการเพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตําแหนงใน
บริษัทท่ีรับงานจากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปของตัวเงิน เชน 
สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืน ๆ  
   ๑.๒.๒ ผลประโยชนส วนตนท่ี ไม เ ก่ียว กับเ งิน เปนผลประโยชน ท่ี เ กิดจาก
ความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เชน สถาบันการศึกษา 
สมาคม ลัทธิ แนวคิด ความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัว มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
  ๑.๓ ผลประโยชนทับซอน (conflict of interests)   
  ผลประโยชนทับซอน เปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเปน  
การกระทําท่ี ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  (good 
governance) ความหมายโดยท่ัวไปของผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณท่ีขาราชการ            
มีผลประโยชนสวนตนอยู และใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดผลประโยชน
สวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผลประโยชนทับซอน คือผลประโยชน
สวนตัวขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง หากเลือกผลประโยชนสวนตัว
จะตองเสียผลประโยชนสวนรวม ในขณะเดียวกันถาเลือกผลประโยชนสวนรวมก็ตองเสียผลประโยชน
สวนตัว คนชั่วจะเลือกผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม คนดีก็จะเลือกผลประโยชน
สวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตัว 
   ๑.๓.๑ ประเภทของผลประโยชนทับซอน การทําความเขาใจเก่ียวกับประเภท   
ของผลประโยชนทับซอนทําใหเราสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะผลประโยชนทับซอนได 
    ๑.๓.๑.๑ การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจตนเอง
โดยตรง เปนการทําธุรกิจกับตนเอง หรือเปนคูสัญญากับหนวยงานตนเอง เชน มีสวนไดสวนเสียในสัญญา
ท่ีทํากับหนวยงานตนสังกัด ขาราชการระดับสูงใชอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจทําสัญญาวาจางบริษัท     
ท่ีปรึกษาท่ีขาราชการผูนี้เปนเจาของอยู การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย  
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    ๑.๓.๑.๒ การใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย เชน ใชตําแหนง
ขาราชการของตนในการชวยเหลือครอบครัวและพวกพองเขารับราชการ ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ี 
ในการสั่งซ้ือสินคาจากบริษัทของญาติสนิท  
    ๑.๓.๑.๓ การรับผลประโยชนโดยตรงหรือการรับผลประโยชนตาง ๆ เชน 
เงินใตโตะติดสินบนเจาพนักงาน การรับของขวัญ เงิน/สิ่งของสนับสนุน/บริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 
การสมยอมการประมูล การฉอราษฎรบังหลวง  
    ๑.๓.๑.๔ การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ีการงาน เชน 
ผูเชี่ยวชาญของหนวยไดเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตอรองตําแหนงหนาท่ีการงาน การโยกยายตําแหนง   
ท่ีเอ้ือประโยชนตอผูประกอบการ  
    ๑.๓.๑.๕ การนําทรัพยสินของหนวยไปใชสวนตัว เปนการใชสมบัติของ
หนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน การใชรถยนตของทางราชการไปใชในกิจสวนตัวโดยไมถูกตองตาม
ระเบียบ  
    ๑.๓.๑.๖ การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานไปใชประโยชน
สวนตัว หรือการรับรูขอมูลภายใน เชน การท่ีเจาหนาท่ีนําขอมูลลับไปขายใหกับผูประกอบการ  
ขาราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางนําขอมูลลับไปใหพวกพอง การไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาธารณะ
ใหท่ัวถึงกับผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการสอบคัดเลือกนําขอสอบไปขาย  
    ๑.๓.๑.๗ การทํางานอีกแหงหนึ่งท่ีขัดแยงกับแหงเดิม เปนการทํางาน
พิเศษ เชน ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแขงขันหรือรับงานจากตนสังกัด ขาราชการรับจางทํางานใหแกลูกคา
ภายนอกหลายรายจนไมมีเวลาทํางานในหนาท่ี  
    ๑.๓.๑.๘ ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทํางานเปนการทํางาน
หลังออกจากตําแหนงหนาท่ีในหนวยงาน หรือหลังเกษียณไปแลว เชน ลาออกจากกองทัพอากาศไปทํางานใน
หนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภทท่ีตนเองเคยมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล 
    ๑.๓.๑.๙ การปดบังความผิดเปนการปกปดการทําผิดของขาราชการเพ่ือ 
มิใหความผิดปรากฏตอสายตาของคนภายนอก 
  ๑.๔ ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด  
  ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด อธิบายได ๔ ความหมายตามประเภทของขวัญและ
ประโยชนอ่ืนใด 
   ๑.๔.๑ ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึงสิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสิน 
สิ่งของ บริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและ/หรือไดรับท่ีนอกเหนือจาก
เงินเดือน รายได และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 
   ๑.๔.๒ ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดหมายถึงสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน 
หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 
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   ๑.๔.๓ ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายถึงสินคาบริโภค 
ความบันเทิง การตอนรับ ใหท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ 
เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 
   ๑.๔.๔ ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and 
benefits) หมายถึงสิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิ การใหบริการ
สวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญา   
วาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืน ๆ 
  ๑.๕ คอรรัปช่ัน (Corruption) 
   ๑.๕.๑ นิยามของคอรรัปชั่น 
   คอรรัปชั่นในราชการหมายถึงการทุจร ิตในหนาที ่ราชการ การร ีดนาทาเรน
ประชาชน การกินสินบน ตลอดจนความอยุติธรรมอ่ืน ๆ ท่ีขาราชการหรือบุคคลอ่ืนใดใชเปนเครื่องมือ   
ในการลิดรอนความเปนธรรมและความถูกตองตามกฎหมายของสังคม พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ กําหนดความหมายของ
คอรรัปชั่นวาเปนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของขาราชการ โดยการทุจริตหมายถึงการท่ีเจาหนาท่ีของ
รัฐปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีเพ่ือ
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน สวนการประพฤติมิชอบในวงราชการ
หมายถึงการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจ
ในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติของคณะรัฐมนตรี อยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน   
ฉอราษฎรบังหลวงหมายถึงการท่ีพนักงาน เจาหนาท่ีเก็บเงินจากราษฎรแลวไมสงหลวง หรือเบียดบัง   
เงินหลวง หรือการรีดนาทาเรนประชาชน และการเบียดบังทรัพยของหลวงเปนของตน การฉอราษฎร    
บังหลวงเปนการเบียดบังเอาโดยอํานาจหนาท่ีราชการเปนคอรรัปชั่นแบบหนึ่ง  โดยการฉอราษฎรคือ   
การเรียกเอาเงินหรืออามิสสินจางอยางอ่ืนจากราษฎรเพ่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีอันเปน        
การอํานวยประโยชนแกผูใหสินบน สวนการบังหลวงคือการท่ีเจาพนักงานกระทําการทุจริตตอหนาท่ีอัน 
ทําใหเกิดความเสียหายแกผลประโยชนของแผนดิน  
   ๑.๕.๒ รูปแบบของคอรรัปชั่นในปจจุบันของประเทศไทยเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบหลาย
ลักษณะ 
    ๑.๕.๒.๑ การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน 
และการเรียกเก็บสวนแบงอยางผิดกฎหมาย โดยการสรางการขาดแคลนเทียม เชน ปญหาการขาดแคลน
น้ําตาล 
    ๑.๕.๒.๒ เคลพโตเครซี (Kleptocracy ) เปนรูปแบบการฉอราษฎรบังหลวง
ท่ีการปกครองเปนไปเพ่ือทวีทรัพยสินสวนตัวและอํานาจทางการเมืองของพนักงานในรัฐบาลและของ   
ชนชั้นปกครอง โดยแสรงวาปฏิบัติหนาท่ีอยางสุจริต และมักกระทําโดยยักยอกเงินหลวง เชน 
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     ก. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเปนของครอบครัวซ่ึงอาจ
กระทําโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
     ข. การทุจริตโดยการยักยอกทรัพยของทางราชการหรือการทุจริต
ในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คารักษาพยาบาล และคาเชาบาน เชน การใชพาหนะของราชการ โดย
เบิกคาพาหนะ หรือการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินวันเวลาท่ีปฏิบัติจริง การเบิกคาเชาบานแตไมไดเชาบานจริง 
    ๑.๕.๒.๓ การมีผลประโยชนทับซอนเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมี
ผลไดผลเสียสวนตัว และผลดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือการกระทําหนาท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม 
    ๑.๕.๒.๔ การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย 
(ปนราคาหุนตัวเอง) 
    ๑.๕.๒.๕ ปกปดการบริหารงานท่ีไมถูกตอง การปดบังขอมูลและใหการเท็จ 
เชน การทุจริตกรณีลําไยและกลายาง 
    ๑.๕.๒.๖ การใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ อยางมีอคติ
และลําเอียง (เชน กรณี CTX  และการตรวจสอบคุณภาพขาว ) 
    ๑.๕.๒.๗ การใชอิทธิพลทางการคาโดยการแสดงบทบาทเปนนายหนาหรือ 
มีผลประโยชนทับซอนจากการคาตางตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรกับประเทศคูคา เชน       
การแลกไกกับเครื่องบินรบของรัสเซีย 
    ๑.๕.๒.๘ การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร 
การฉอฉล การใชกองทุนของรัฐไปเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง เชน การใชธนาคารของรัฐในโครงการ
ประชานิยม  
    ๑.๕.๒.๙ ไมกระทําการตามหนาท่ีแบบตรงไปตรงมา แตใชลัทธิพรรคพวก
แทน เชน การจัดฮ้ัวประมูล การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีต่ํากวามาตรฐานหรือราคาสูงกวาความเปนจริง 
    ๑.๕.๒.๑๐ การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจ 
     ก. การเสนอโครงการหรือเลือกโครงการท่ีไมใหผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจมากนัก แตมีโอกาสท่ีจะไดเงินใตโตะมากกวา 
     ข. การจายเงินใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหมีการยกเวนกฎระเบียบ  
ท่ีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย 
     ค. การจายเงินใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหมีโอกาสในการผูกขาด 
การใหบริการสาธารณะบางอยางบางประการ 
     ง. การซ้ือขายตําแหนงหรือการกระทําท่ีมีผลกระทบตอระบบ
คุณธรรมของราชการ 
     จ. การทุจริตในการซ้ือจัดจาง การทุจริตในเรื่องเหลานี้มีตั้งแต
การเรียกรับเงินสินบน คานายหนา หรือการตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ในการอนุมัติคํารองเพ่ือดําเนิน
กิจการตาง ๆ  
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     ฉ. การทุจริตโดยการเรียกรับเ งินหรือผลประโยชน อ่ืนใน     
การแตงตั้งขาราชการ ในการเลื่อนตําแหนงหรือการโยกยายไปในพ้ืนท่ีท่ีอยากไปโดยการใหคาตอบแทน  
    ๑.๕.๒.๑๑ การยอมรับของขวัญท่ีไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญมูลคาสูง และ
สินบนมูลคาสูง 
    ๑.๕.๒.๑๒ ผูบริหารประเทศทําตัวเปนผู อุปถัมภรายใหญของประเทศ   
ดวยการใชนโยบายประชานิยม (นักการเมืองใหเงินทองหรือสิ่งของของรัฐเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการไดรับ 
การสนับสนุนจากประชาชน) 
    ๑.๕.๒.๑๓ ใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางท่ีผิด (ขมขู 
คุกคามและทํารายใหเกิดความเกรงกลัวในการชุมนุมประทวงนโยบายรัฐบาลและในการเลือกตั้ง) 
    ๑.๕.๒.๑๔ ทุจริตการเลือกตั้ง ท้ังการซ้ือเสียงและการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน การซ้ือขายเสียงและการใหผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ในการเลือกตั้ง การทุจริตเชนนี้เปน     
สวนหนึ่งของการคอรรัปชั่นทางการเมือง เชน การใหเงิน สิ่งของแกหัวคะแนนเสียง 
    ๑.๕.๒.๑๕ การบริจาคเพ่ือชวยเหลือการรณรงคท่ีผิดกฎหมาย (การบริจาค
ใหแกนักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาลเพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการออก
กฎหมายของรัฐบาล 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
 แนวทางปฏิบัติของการพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ดําเนินการไดโดยประพฤติปฏิบัติเพ่ือประโยชนสวนรวม 
ไมกระทําในสิ่งท่ีท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยพรอมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม และปฏิบัติงานใหเปนตัวอยางท่ีดี      
แกสังคม ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึก เพ่ือควบคุมพฤติกรรมไมใหประพฤติปฏิบัติในทางท่ีทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ รวมท้ังปรับปรุง วางกลไกและวิธีการทํางานขององคกรใหชัดเจน โปรงใส เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเปดโอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการรวมรับรูและเสนอความเห็นใน
กระบวนการกําหนดนโยบายและแกไขปญหา ตลอดจนปฏิบัติราชการโดยตระหนักถึงสิทธิหนาท่ีและมีสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม และบริหารจัดการรวมท้ังใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  
การปฏิบัติราชการท่ีจะไมเขาขายเรื่องผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปเปนแนวทางการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนรูปธรรมได ๕ แนวทาง ดังนี้  
  ๒.๑ การปฏิบัติท่ียึดหลักการของการจัดการผลประโยชนทับซอน  
  หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย 
   ๒.๑.๑ หลักการปกปองผลประโยชนสาธารณะ เปนการปฏิบัติงานท่ียึดหลักการ
ทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะ ซ่ึงเปนหนาท่ีหลักเจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบ
กฎหมายและนโยบาย ทํางานในขอบเขตหนาท่ี พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชน 
สวนตน ความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลมาแทรกแซง ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติ
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ลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติ
ตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 
   ๒.๑.๒  หลักการสนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด เปนการปฏิบัติงานท่ีใช
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับ
ผิด ดวยวิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับ
ผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
(ข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน)  
   ๒.๑.๓ หลักการสงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
โดยฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบาย และเปนแบบอยางท่ีดี สวนเจาหนาท่ีตอง
มีความรับผิดชอบในการระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี และจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได  
   ๒.๑.๔  หลักการสรางวัฒนธรรมองคกร  โดยผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอม  
เชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และสราง
วัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดย ๑) ใหขอแนะนําและดําเนินการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริม
ความเขาใจและสามารถใชกฎเกณฑและการปฏิบัติของการทํางาน  ๒) สงเสริมใหมีการสื่อสารอยาง
เปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน ๓) ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผย
เพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด และ ๔) ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม  ในเวลาเดียวกันก็ตอง
สรางระบบท่ีประกอบดวย ๑) มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทาง
จริยธรรม ๒) กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน ๓) กลไกความพรอมรับผิด   
ท้ังภายในและภายนอก และ ๔) วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปน        
ความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
  ๒.๒ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  
  การนําหลักการ ๔ ประการของการจัดการผลประโยชนทับซอนไปสูการปฏิบัติ หนวยงาน
จะตองดําเนินการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ 
๖ ข้ันตอน ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ การระบุผลประโยชนทับซอน เปนการระบุวาในการทํางานของหนวยงาน 
มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภท
ใดบาง เปาหมายสําคัญของข้ันตอนนี้คือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น ข้ันตอนนี้ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของเจาหนาท่ีเพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับ
นโยบาย ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจ
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สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคกรอ่ืน (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับ
คนอ่ืน/กลุมอ่ืน ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง    
การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต 
การใหบริการท่ีอุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชน    
ใหความสนใจเปนพิเศษ การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
   ๒.๒.๒ การพัฒนานโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  จากนโยบายจะตอง
พัฒนากลยุทธตอบสนองอยางเหมาะสม องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอน คือ 
ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบ
ของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดเจนระหวางความรับผิดชอบขององคกรและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถรูไดวาเม่ือใดมี
ผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็น หรือแบบเปนไปได) เปดเผย
ผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ และติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
   ๒.๒.๓ การเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน โดยใหความรู      
แกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูงเพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ใหความรู
อยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร ซ่ึงการใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน 
เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะชวยใหสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชน
ทับซอน สวนผูบริหารตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือสรางความเขาใจ
วาอะไรคือผลประโยชนทับซอน ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุ      
ในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ี
ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน 
โดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับภาคเอกชน การแปรรูป การลดข้ันตอนและกระจายอํานาจ ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรม
ทางการเมือง เปนตน  นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหารรวมถึงกลยุทธ
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัว 
และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 
   ๒.๒.๔ การดําเนินการเปนแบบอยางโดยอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูในตําแหนง
ระดับบริหารในการแสดงภาวะผูนําสนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาท่ี
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะ
คํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ ผูบริหารตองพิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหา
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ผลประโยชนทับซอนหรือไม  ผูบริหารตองชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และ
ประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน 
นอกจากนี้ ผูบริหารตองพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของรวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
   ๒.๒.๕ การสื่อสารความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอน เปนการสื่อสาร
ภาพลักษณขององคกรกับผูมีสวนไดเสีย ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญ 
เนื่องจากไมวาจะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม 
ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน  การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกร  
ตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาส
การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการ    
ตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิด 
ท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอกโดย
อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหาขอรับฟง
ความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไก การแสวงหา
และแกไขผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและ
ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ท้ังนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับ  ผูมีสวนไดเสียนี้ 
องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
   ๒.๒.๖ การบังคับใชและทบทวนนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน ระบบ
จัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใชระบบ 
และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ  เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืน ๆ 
การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย 
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ และผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี 
  ๒.๓ การพิจารณาเกี่ยวกับการให - รับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใด  
  การตัดสินใจจะรับหรือไมรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนใด ๆ ใหพิจารณาคําตอบของ     
๓ คําถาม ไดแก ๑) เราควรรับหรือไม ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม และ ๓) เราสามารถเก็บไวเปน
ของตนเองไดหรือไม 
   ๒.๓.๑ เราควรรับหรือไม ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมี
หลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
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วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสม
อยางยิ่งท่ีจะรับ  
    ๒.๓.๑.๑ ถาเปนการใหเงิน ตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรม และอาจเขาขายการรับสินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเปน
เหตุผลในการตัดสินใจคือ ตอบคําถามวาทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม  และพิจารณาความประทับใจของเราตอของขวัญและ/หรือผลประโยชนท่ี
จะสงผลตอการทํางานในอนาคต  ถาเราทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับ   
ความไววางใจเปนพิเศษ เชน การตรวจสอบภายใน การตรวจคุณภาพ การจัดซ้ือจัดจาง การออก
ใบอนุญาต หรือการอนุมัติ/อนุญาต ฯลฯ เราจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวา
บุคคลกลุมอ่ืน 
    ๒.๓.๑.๒ การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิด
ขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ “ไมวาของขวัญและ/หรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธา
ตอประชาชน” การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด
ของตนเอง โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้
อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ หลักการของการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทํา
และการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ 
และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดมาแสวงหาความชอบหรือผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือ
บุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีภาคประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมท่ีถูกตองเท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับราชการ 
   ๒.๓.๒ เราตองรายงานหรือไม การรายงานการรับของขวัญและ/หรือผลประโยชน
อ่ืนใดตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 
    ๒.๓.๒.๑ ธรรมชาติของผูให พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เชน ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน 
การหามรับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวา 
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จะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงาน ควร
กําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถ
จัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใดตองมีการลงทะเบียน
รับอยางเปนทางการ 
    ๒.๓.๒.๒ บทบาทหนาท่ีของเราในองคกร ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานใน
ขอบขายท่ีออนไหวและตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และ/หรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชน
หรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิ งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การให
ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวเราและองคกรมีความเท่ียงธรรม และจะไมถูกตั้ง 
ขอสงสัย แมวาหนวยงานของเรามิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด
และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด เราควรดํารงความถูกตองดวยการรายงาน
หรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใดนั้น ๆ 
    ๒.๓.๒.๓ หลักการของการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด
ควรตองรายงานหรือไม จะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับ
คาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีแนวพิจารณาในทางปฏิบัติดังนี้ 
     ก. ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร 
เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญ
นั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 
     ข. ของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคา
ตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 
     ค. ของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด เม่ือเทียบกับราคาตลาด 
มีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว 
     ง. ของขวัญหรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีมีคาทางการตลาด 
ระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการ
ตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 
     จ. ของขวัญหรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีมีคาทางการตลาด
มากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกรเพ่ือใชประโยชนสาธารณะและ/หรือตาม
ความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไว   
เปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวย ฯลฯ 
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     ฉ. ในปงบประมาณใดคุณคารวมของขวัญและ/หรือผลประโยชน
อ่ืนใดท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกัน กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคา
มากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดแตละอยางท่ีไดรับ 
     ช. ในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคา
มากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดแตละอยางนั้น 
     ซ. ของขวัญและ/หรือผลประโยชน ใด ท่ีไดรับ เ พ่ือเปน       
การขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิด     
ขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใด
เม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
     ฌ. เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (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 ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
    ๒.๓.๓.๓ หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสิน 
ของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
  ๒.๔ การปลูกฝงแนวคิดท่ีเปนความเส่ียงในการให-รับของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด  
  การปลูกฝงแนวคิดท่ีเปนความเสี่ยงในการให-รับของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดเปนแนวทาง
ปฏิบัติอีกประการหนึ่งท่ีจะชวยใหขาราชการไมรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใด ประกอบดวย ๒ 
แนวคิด 
   ๒.๔.๑ ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและ/หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดนอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเอง
หรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใดนั้น ๆ มีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยง 
การรายงาน การกระทําดังกลาว นับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 
   ๒.๔.๒ การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน การรับของขวัญ
และ/หรือผลประโยชนอ่ืนใดอาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวา     
จะไดรับของขวัญและ/หรือผลประโยชนอ่ืนใดในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมา ฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและ/หรือผลประโยชน
อ่ืนใด โดยอิทธิพลของความชอบหรือผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวา
มาตรฐานท่ีกําหนด ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และ/หรือผูรับจัดซ้ือ อาจรับรูผิดพลาดและ
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เขาใจวาการรับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิด 
การปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการและ/หรือเจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชิน
กับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ี และละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบ ซ่ึงจัดไดวาเปน 
การรับสินบน  
  ๒.๕ การเปดเผยการกระทําผิดในภาครัฐ 
  การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะเปนการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติ
มิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และ
การยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง ผูเปดเผยผลประโยชนเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีกระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะ มีหนวยงาน
จํานวนมากขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ี
ท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณทางลบ    
ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพ และแมแตสูญเสียงาน หลักของการปกปองคุมครองพยาน 
(whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน 
การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงาน
การกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะ       
เม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

  การเปดเผยการกระทําผิดในภาครัฐเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหมาตรฐานจริยธรรมการ
พิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอนไดรับการปฏิบัติ แตการเปดเผยการกระทําผิดในภาครัฐเปนเรื่องท่ีทําไดยาก 
จากการศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาท่ี ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ   
พันธะสัญญาท่ีมีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนหลักคุณธรรมในมาตรฐาน
ทางจริยธรรม แตในทางตรงกันขาม ความจงรักภักดีเปนสัญญาท่ีมีตอกลุมคนและสังคมท่ีใหความสําคัญวา 
บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจําเปน ปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําใหบุคคลไมกลา
รายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลท่ีเปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับไดรับการปกปอง 
แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขาม การตัดสินใจท่ีจะ
เปดเผยควรจะเปนเรื่องพ้ืนฐานงาย ๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิด
พรอมท้ังการปกปองขอมูลท่ีรายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหมีการเปดเผย
การกระทําผิดมีแนวทางดังนี้ 
   ๒.๕.๑ องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรม    
ท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงวา เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวา
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ถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาท่ีวาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไรเม่ือเผชิญ
กับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด 
   ๒.๕.๒ รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐาน
ทางจริยธรรม รวมท้ังนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐาน
และขอแนะนําพฤติกรรมท่ียอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทํา 
ท่ีเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย การเปดเผยการกระทําผิดเพ่ือปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไก
การรายงานและการตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้นตองอธิบาย
ไดดวยวาจะมีการดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยาน
อยางเต็มท่ี 
   ๒.๕.๓ วิธีท่ีดีท่ีสุดเปนวิธีการท่ีหนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผย
การกระทําผิด จัดชองทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืน ๆ 
ท่ีจะไดรับผลกระทบ วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน ไดแก เพ่ือ
สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 
และเพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี ปกติการรายงานหรือเปดเผย 
การประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซ่ึงเปนชองทางปกติ  โดยสามารถ
รายงานใหกับกลุมบุคคลตาง ๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (เชน กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควรประกอบดวย การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
การบริหารท่ีเปนอคติ หรือลมเหลว การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริหารท่ีไมเหมาะสม ทําให
สูญเสียเงินของแผนดิน และการกระทําท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย 
หรืออันตรายตอสิ่งแวดลอม สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน 
ในกรณีการขูคุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือ
มีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทําอยางไร เพ่ือใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง 
กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ 
ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง 
ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนา ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมขององคกร การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนํา  
ผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผย     
การกระทําผิดใน ๔ กลุม ไดแก ๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช. ๒) การบริหารท่ี
ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน ๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดย
เจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐหรือผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา และ ๔) การกระทํา
ของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบตอสิ่งแวดลอม   
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การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน      
การเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงาน หรือ   
การเปดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาในการเปดเผย การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย 
เปดเผยตอใคร เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 
กระบวนการตรวจสอบ และบทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
   ๒.๕.๔ การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน มาตรฐาน
ทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการใหบริการท่ีไม
เปนธรรม การจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงานตอ
องคกรอิสระ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
   ๒.๕.๕ การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ หนวยงานตองรับผิดชอบใน   
ทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยางเชื่อม่ันได และขอมูลบุคคลตอง
เก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารให
ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา 
   ๒.๕.๖ ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกตองขององคกร องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับ 
การปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรม
เกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญ
ในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง การปกปองสิทธิของ
บุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก หนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแล
อยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียม ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีเกิดความเชื่อม่ันและพัฒนา
ความรับผิดชอบในการรายงาน ดัชนีวัดความสําเร็จพิจารณาไดจาก ๑) มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีเครือขายสนับสนุน ๒) มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปอง
คุมครอง ๓) ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ๔) การใหคําปรึกษาแนะนํา
หรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ และ ๕) มีเครือขายสนับสนุน
อยางไมเปนทางการผานการพบปะสนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืน ๆ และหัวหนาสายงาน 
   ๒.๕.๗ บทบาทสําคัญของการบริหาร ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอ
กระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรค
ในการรายงานของผูเปดเผย ผูบริหารจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับ     
ผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย 
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คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ีหลังจากรายงาน
การกระทําผิด และภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถ
คาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบตาง ๆ ผูบริหารและเจาหนาท่ีตอง
ไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปอง
และรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีได
จะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหล
ออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได 
บทบาทอ่ืน ๆ คือ ๑) ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย ๒) ปรับ
กลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย ๓) พัฒนาโครงสรางผูนําแก
ลูกนองท่ีทํางานขณะมีการตรวจสอบ ๔) ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหแนใจวา
ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี ๕) ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน ๖) ให
เวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ ๗) ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการ
เปดเผยและเจาหนาท่ี โดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด 
การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม 
เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย และตรงไปตรงมา ๘) ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรก
ในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจาก
การเปดเผย ขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตอง
สรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ๙) ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใด ๆ ของตนเขาไปกาวกายมี
อิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพล
ตอการตรวจสอบ 
   ๒.๕.๘ การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน  
    ๒.๕.๘.๑ จัด โปรแกรมการ พัฒนาข า ราชการ เ พ่ือ ใหตระหนักใน
ความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไมตองเปดเผย 
และอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการกระทําผิด  
    ๒.๕.๘.๒ จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical 
decision making) แกขาราชการ หรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตอง
ไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองทุกขรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับ
การเปดเผยขอมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 
   ๒.๕.๙ เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target)  
    ๒.๕.๙.๑ หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครอง  
ผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผย
และรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต  
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    ๒.๕.๙.๒ จัดกลไกสนับสนุนเพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาด ให
คําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 
    ๒.๕.๙.๓ โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควร
เหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ และขนาดขององคกร  
    ๒.๕.๙.๔ นโยบาย โครงสราง และกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน  
    ๒.๕.๙.๕ มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูล
สาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะ
รับของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและ/หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด ถือไดวาเปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดวยเหตุผลตาง ๆ ไดแก ๑)  
ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการทําลาย
สัมพันธภาพ ๒) คนอ่ืน ๆ ก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได ๓) ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน 
ดังนั้น เปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัลหรือผลประโยชนพิเศษบาง ๔) เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ 
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคนแรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม
๕) ของชิ้นนี้เปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวา 
ฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม ๖) ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝน
กฎเกณฑใด ๆ 
 สถานการณ ๒ : ขาราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางทราบวา กองทัพอากาศกําลัง
วางแผนท่ีจะซ้ือท่ีดินแปลงหนึ่งซ่ึงมีราคาต่ําจึงไดใหภรรยา/พวกพองซ้ือท่ีดินแปลงดังกลาวตัดหนาโดยเร็ว
เพ่ือหวังจะขายใหกองทัพอากาศในราคาแพง 
 สถานการณ ๓ : กรณีท่ีมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวนมาก ไดเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการแตงตั้งเปน
ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ และผูชวยดําเนินการ มาจากบุคคลท่ีเปนเครือญาติ อาทิ ภรรยา บุตร หรือญาติ
พ่ีนองของตนเองเขาดํารงตําแหนงเหลานั้น การกระทําดังกลาว ถึงแมจะมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใหแก สนช. แตเขาขาย
การกระทําอันขัดแยงตอจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใชอํานาจหนาท่ีในการแตงตั้ง  
อันเปนการแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดใหกับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือกํากับดูแลมิให
เกิดเหตุการณเชนนี้ 
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 สถานการณ ๔ : เจาหนาท่ีตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงิน
รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใหการอนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินคาท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกฎหมาย
กําหนดใหขนสงสินคาได กรณีเชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมผิดวินัยข้ันไลออกจาก
ราชการแลว ยังมีโทษทางอาญาแผนดินดวย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุ
เหตุผลวาการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสิน
สาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาท่ี ยอมใหผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการให
ผลประโยชน ในทางมิชอบตอบริษัทท่ีเปนเจาของกิจการรถบรรทุก รวมท้ังเจาของสินคา และสั่งลงโทษ
จําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา 
 สถานการณ ๕ : หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางเขารวมสัมมนาดาน
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาท่ีมีบุคลิก
เปน personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาท่ีไดเก็บของ
รางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรม    
การสัมมนา ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาใน 
การเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงาน 
ท่ีจะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยง
ในเรื่องผลประโยชนทับซอน ในท่ีสุดเจาหนาท่ีจึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชน
ตามความเหมาะสม 
 สถานการณ ๖ : กรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพยรายหนึ่งเปนหุนสวนอีกบริษัทหนึ่งท่ีทําธุรกิจ
ดาน IT จะปฏิบัติอยางไรกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพยท่ีวาระการประชุมเรื่อง   
การตัดสินใจจางบริษัทมาวางระบบ IT ซ่ึงมีบริษัทท่ีกรรมการคนนั้นเปนหุนสวนเขารวมการประมูลงาน
ดวย กรรมการคนนั้นสามารถเลือกปฏิบัติไดคือ งดออกเสียงในวาระนี้ หรือไมเขารวมประชุมในวัน
ดังกลาว เพราะตนมีผลประโยชนทับซอนในเรื่องนี้ นั้นก็คือเลือกผลประโยชนสวนรวม 
 สถานการณ ๗ : กรณี นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีถูกกลาวหาวา ใหความชวยเหลือบริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) ใหไดรับ
การผอนในการใชพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น ๑ เพ่ือทําเหมืองแรสังกะสี สาเหตุท่ีนายโฆสิตถูกกลาวหา
เกิดจากกอนเขารับตําแหนงรองนายก ฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโฆสิตเปน
ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพซ่ึงเปนผูถือหุนในบริษัทผาแดง ฯ จํานวน ๗,๓๐๑,๐๗๐ หุนหรือ
กวารอยละ ๓ นอกจากนั้นนายโฆสิตยังเปนกรรมการบริษัทผาแดง ฯ ในฐานะตัวแทนธนาคารดวย โดย     
นายโฆสิตไดรับผลประโยชนตอบแทนจากบริษัทผาแดง ฯ กวา ๑.๒ ลานบาท ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ในหมวดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลของเจาหนาท่ีรัฐกับผลประโยชนสวนรวมคือ ตองการวางระบบปองกันมิให
เจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจหนาท่ีเอ้ือประโยชนกับธุรกิจและบริษัทท่ีเจาหนาท่ีรัฐผูนั้นมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบ
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ตาง ๆ ดังนั้น จึงหามมิใหเจาหนาท่ีรัฐเปนผูถือหุน กรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ใน
ธุรกิจและบริษัทท่ีมีสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนกํากับ ดูแล  ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  รวมท้ัง
สัญญาสัมปทานหรือสัญญาท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอน การหามในลักษณะดังกลาว นอกจากหามเจาหนาท่ีรัฐ
และคูสมรสในขณะท่ีดํารงตําแหนงแลว ยังหามเม่ือพนตําแหนงไมถึง ๒ ปดวย การท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มี
มติใหนายโฆสิตพนขอกลาวหา เพราะการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีอนุมติใหบริษัทผาแดง ฯ ทําเหมือง
แรสังกะสีในพ้ืนท่ีปาลุมน้ํา มีการกลั่นกรองตามข้ันตอนจากผูเชี่ยวชาญหลายครั้งกอนท่ีนายโฆสิตจะเขา
รับตําแหนงรองนายก ฯ โดยไมปรากฏหลักฐานวา นายโฆสิตใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบในขณะท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติท่ีมีนายโฆสิตเปนประธานพิจารณาเรื่องนี้ ขณะเดียวกันนายโฆสิตได
ลาออกจากธนาคารกรุงเทพ และกรรมการบริษัทผาแดง ฯ แลว การกระทําของนายโฆสิตไมเปนการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติ  อยางไรก็ตามประเด็นท่ีนาพิจารณา หลังจากท่ีนายโฆสิตพนจากตําแหนงรองนายก ฯ 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแลวก็กลับเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารธนาคาร
กรุงเทพทันทีโดยยังไมพนกําหนดเวลา ๒ ป เปนการเขาขายการกระทําตองหามตามกฎหมายหรือไม 
ประเด็นนี้ตองเริ่มจากขอเท็จจริงท่ีวา ในชวงเปนรองนายก ฯ นายโฆสิตไดรับมอบหมายใหเปนประธาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงเปนเจาหนาท่ีรัฐซ่ึง มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลหนวยงานของ
รัฐท่ีมีอํานาจอนุมัติ อนุญาตใหบริษัทผาแดง ฯ รับสัมปทานทําเหมืองแรสังกะสี รวมถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดวย ดังนั้นถานายโฆสิตกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการและ/หรือเปนผูถือหุนในบริษัทผาแดง ฯ ยอมมีการกระทําตองหามตามกฎหมาย
อยางชัดแจง ประเด็นจึงอยูท่ีวา การท่ีนายโฆสิตกลับเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารธนาคาร
กรุงเทพ ซ่ึงเปนผูถือหุนอยูในบริษัทผาแดง ฯ อีกชั้นหนึ่งเปนการกระทําตองหามหรือไม ถาพิจารณาจาก
ตัวบทมาตรา ๑๐๑ ตามตัวอักษรแลว ยอมไมเขาขายการกระทําตองหามตามกฎหมาย แตการท่ีนายโฆสิต
เปนประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพเปนผูมีอํานาจทําการแทนธนาคารกรุงเทพหรือไม ถาใชเขาขาย      
การกระทําตองหามหรือไม เปนเรื่องท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะถาตอบวา ไมเขาขาย ตอไปจะมี
นักการเมืองใชเปนชองทางหลีกเลี่ยงดวยการตั้งบริษัทซอนข้ึนมาอีกบริษัทหนึ่งเพ่ือถือหุนในบริษัทท่ีมี
สัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนกํากับดูแลในลักษณะดังกลาวขางตน 
 สถานการณ ๘ : คดีการจัดซ้ือรถและเรือดับเพลิงพรอมอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานคร มูลคา ๖.๖ พันลานบาท เหตุการณเริ่มตั้งแตป ๒๕๔๗ เม่ือนายสมัคร สุนทรเวช ในสมัย
ดํารงตําแหนงผูวาราชการ กรุงเทพมหานครไดเซ็นลงนามซ้ือขายเรือและรถดับเพลิง เม่ือวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยการลงนามในสัญญาเกิดข้ึนในขณะท่ีนายสมัคร ซ่ึงรักษาการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในชวงรอเลือกตั้งหาผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม วันสุดทายของการรักษาการ
กอนท่ีอีกสองวันตอมา คือในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ จะเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึง  
พรรคประชาธิปตยสงนายอภิรักษ โกษะโยธิน ลงสมัคร จึงเห็นวามีความผิดปกติในการเรงลงนาม
สัญญา  ตอมานายอภิรักษไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงไดตัดสินใจเปดแอลซี (L/C-
Letter of Credit) ตามท่ีไดลงนามสัญญาไวกับบริษัทสไตเออรเดมเลอรพุคสเปเชียลฟาหซอยก จํากัด 
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และหลังจากเปดแอลซีไปแลวพบวา สัญญาดังกลาวเอกชนมีความไดเปรียบในหลายประการ จึงไดแก 
แอลซีใหม โดยมีการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกับกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม เชน การใหบริษัทจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานแกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดับเพลิงของกรุงเทพมหานครท้ังในและตางประเทศ แตหลายฝาย     
ก็มองวาไมไดเปนการแกปญหาสัญญาท่ีเสียเปรียบ  นอกจากนี้ยังมีการรองเรียนเพ่ิมเติมวา การจัดซ้ือ
รถดับเพลิงและเรือดับเพลิงครั้งนี้มีราคาแพงผิดปกติ มีการเรียกรับสินบนของขาราชการกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการในระดับประเทศ และกระทบกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศคูคา อีกท้ังมูลคาโครงการนั้นมีจํานวนสูงมาก จึงทําใหเปนท่ีสนใจของประชาชน รวมถึงการถูก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยรองเรียนเรื่องการล็อกสเปกเอ้ือเอกชน กรุงเทพมหานครให
เหตุผลท่ีวากระทรวงมหาดไทยในฐานะกํากับดูแลไปทําสัญญาในระดับประเทศมาแลว จึงเรงให
กรุงเทพมหานครลงนามเปดแอลซีเพ่ือสัญญาซ้ือขายมีผลสมบูรณ จะไดไมเปนปญหากับความสัมพันธ
ระหวางประเทศคูสัญญา สวนกระทรวงมหาดไทยใหเหตุผลวา ถากรุงเทพมหานครเห็นวาสัญญาผิดก็    
ไมควรยอมรับดวยการเปดแอลซี และยกเลิกไป โครงการก็จะไมเดินหนา  การสอบสวนขอมูลการทุจริต
ดังกลาว ไดมีหนวยงานตรวจสอบหลายหนวยงานเขามาเก่ียวของ โดยนายยุทธพงศ จรัสเสถียร ไดยื่น
เรื่องตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ให ป.ป.ช.สืบสวนสอบสวน
ขอมูลการทุจริตในโครงการดังกลาว แตก็ตองสะดุดลงเนื่องจากเกิดการรัฐประหารข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ จึงไดมีความพยายามนําเรื่องไปใหคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิด  
ความเสียหายแกรัฐ (คตส.) นําไปพิจารณาตอ นอกจากนี้ ในสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
ไดรับเรื่องดังกลาวเขาเปนคดีพิเศษและมีการตรวจสอบ และไดมีขอสรุปในคดี พบความผิด อาทิ จัดซ้ือ
เกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนไมมีการนําเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
และพบวามีการจัดซ้ือรถ-เรือดับเพลิงมูลคา ๖,๖๘๗ ลานบาทเปนราคาท่ีแพงจนรัฐเกิดความเสียหาย    
ซ่ึงคณะพนักงานสอบสวนมีมติใหสงสํานวนคดีชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาท้ัง ๗ คนท่ีเก่ียวพันโดยตรงกับ
การจัดซ้ือจัดจาง พรอมสงสํานวนให สํานักงาน ป.ป.ช.พิจารณาตอ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเม่ือ
วันท่ี 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 
หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดใน    
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ กรณีสั่งเปดแอลซีกับธนาคารกรุงไทยเพ่ือชําระเงินบริษัทสไตเออร ฯ 
ผูผลิตรถดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง แตนายสมัคร สุนทรเวช หนึ่งในผูถูกกลาวหาไดเสียชีวิตลง จึงเหลือ
ผูถูกกลาวหาเพียง ๖ ราย ในความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต  และ ป.ป.ช.ได



๔๕ 
 

ฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในท่ีสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ       
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาใหนายประชา มาลีนนท พลตํารวจตรี อธิลักษณ ตันชูเกียรติ 
กระทําความผิดตอประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบดวย มาตรา ๘๓ และความผิดตอ
พระราชบัญญัติการเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติฮ้ัวประมูล ฯ  โดย
นายประชาถูกจําคุก ๑๒ ปโดยไมรอลงอาญา พลตํารวจตรี อธิลักษณ ถูกจําคุก ๑๐ ปโดยไมรอลงอาญา 
สวนนายโภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข และนายอภิรักษ โกษะโยธิน ศาลยกฟองเนื่องจาก
พยานหลักฐานไมพอวามีสวนรวมกระทําผิด 
 

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 

 มาตรฐานจริยธรรมการยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมายเปนมาตรฐาน
จริยธรรมดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการกระทําทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและ
ถูกกฎหมายอยางสมํ่าเสมอ หมายถึง จะตองไมปฏิบัติตนและปฏิบัติงานท่ีเปนการหลีกเลี่ยง บิดเบือน ละเวน 
หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และกระทําสิ่งท่ีถูกตองโดยใชดุลยพินิจอยางเหมาะสมและ
เปนธรรม แมวาการกระทํานั้นอาจไมไดถูกระบุวาขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
 ๑. สาระสําคัญ 
  ๑.๑ ความถูกตอง 
  ความถูกตองมีหลายความหมาย เชน ความยุติธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความแมนยํา 
ในทางรัฐศาสตร ความถูกตองท่ีแทจริงนั้นจะตองมีท้ังความถูกตองตามตัวบทกฎหมาย (legality) และ
ความถูกตองตามทํานองคลองธรรม (legitimacy ) โดยความถูกตองตามตัวบทกฎหมายเปนความถูกตอง
ตามกฎหมายหรือชอบดวยกฎหมายอยางเดียว คือเปนการกระทําใหถูกตองตามหลักนิติศาสตรหรือไมผิด
กฎหมายหรือชอบดวยกฎหมาย ไมตองคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม แมสิ่งนั้นไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม
มากอนก็ทําใหถูกตองได เชน หวยใตดินท่ีเคยเปนสิ่งผิดกฎหมายก็อาจทําใหถูกกฎหมายไดโดยการนํามาไว
บนดิน เปนตน สวนความถูกตองตามทํานองคลองธรรมเปนความถูกตองโดยธรรม ถูกตองตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และชอบดวยกฎหมาย   ค ว า ม ถู ก ต อ ง ต อ ง มี
บรรทัดฐานอางอิง เชน ทางกฎหมายก็อางตามตัวบทมาตรา ทางศีลธรรมอาจใชศีลหา ทางจริยธรรมอาจ
ใชขนบธรรมเนียมท่ียึดปฏิบัติกันมา อีกความหมายหนึ่ง ความถูกตองหมายถึงการรองรับกันของเหตุและ
ผลตามครรลองธรรมชาติอยางปกติ 
  ๑.๒ ความเปนธรรม 
  ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) คือการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน และอยางมีเหตุผล โดยไมเลือกปฏิบัติตอ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปฏิบัติไดโดยนึกถึงใจเขาใจเราไมเอาเปรียบผูอ่ืน รับฟงผูอ่ืน เคารพใหเกียรติ์ผูอ่ืน กตัููอยางมี
เหตุผล คํานึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 
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 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
  ๒.๑ ยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  
   ๒.๑.๑ รักษาพันธะสัญญา ไดแก ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันความถูกตองเท่ียงธรรม  
มีสัจจะและรักษาสัญญา โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และ    
พูดจริงและทําจริงดวยความเท่ียงธรรม 
   ๒.๑.๒ ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน เปนการทํางาน
โดยยึดม่ันหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม โดยไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ  
   ๒.๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงตรงปราศจากผลประโยชนทับซอน ไดแก ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีหรืออิทธิพลกดดันตอการตัดสินใจของผูอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 
และหลีกเลี่ยงสถานการณหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงไวซ่ึงความยุติธรรม 
   ๒.๑.๔ มีความกลาหาญ กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง ไดแก ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีในการปกปองผลประโยชนของชาติ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันภารกิจของตนใหบรรลุดวย
ความถูกตองชอบธรรม กลาโตแยงเม่ือเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชากระทําไมถูกตอง 
และกลาแจงเหตุเม่ือพบเห็นการกระทําความผิดของเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา 
  ๒.๒ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาคและเปนธรรม  
   ๒.๒.๑ ปฏิเสธระบบอุปถัมภ โดยไมอาศัยอํานาจของผูมีอิทธิพลในการเขาสูตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน และไมตกอยูใตอิทธิพลของบุคคลในการชวยเหลืออุปถัมภใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดรับประโยชน    
โดยมิชอบ  
   ๒.๒.๒ การยึดม่ันการบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ยุติธรรม โดยปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความเสมอภาค ถูกตองเปนธรรม และไมนําความรูสึกสวนตัว ผลประโยชนหรืออคติใด ๆ มามี
อิทธิพลใหมีการเลือกปฏิบัติ  
   ๒.๒.๓ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรมและเปนธรรม 
โดยปฏิบัติหนาท่ีโดยใชหลักการตัดสินใจอยางมีเหตุผลบนหลักการทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดความเทาเทียม
และเปนธรรม 
  ๕.๓ สถานการณตัวอยาง 
  สถานการณ ๑ : หัวหนางานสั่งใหรายใดรายหนึ่งเปนผูชนะการประกวดราคาในการจัดซ้ือ
จัดจางโครงการพิมพหนังสือของหนวยงานเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ในกรณีนี้ผูรับผิดชอบดําเนินการ
จะตองปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ ยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม และชอบธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและรอบคอบ 
ทํางานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ และรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชา ตอเพ่ือนรวมงาน และ
ตอประชาชน ปฏิบัติงานโดยไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ และไมเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทรายใดราย
หนึ่ง แตใหมีการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในทุกข้ันตอนของกระบวนการอยาง
รอบคอบและเครงครัด พรอมท้ังชี้แจงใหหัวหนางานทราบถึงข้ันตอนดังกลาว กรณีท่ีหัวหนางานยังสั่งให
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ปฏิบัติงานไมถูกตองตองขอถอนตัวจากการดําเนินงานดังกลาวตามข้ันตอนของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตอไป พรอมท้ังชี้แจงใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือกวาหัวหนางานทราบ” 
 

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 มาตรฐานจริยธรรมการยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพอยางเครงครัด 
 ๑. สาระสําคัญ 
 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการคือการใชหลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ  
ตั้งแตระดับปฏิบัติการ บริหารระดับตน  บริหารระดับกลาง  และบริหารระดับสูงใหไดผลดีมีประสิทธิภาพสูง  
โดยการปกครองและบริหารท่ีดี (Good Governance) การปกครองและบริหารท่ีดีตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น 
ผูบริหารงานตองมี “ประมุขศิลป” คือ คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดีอันเปนคุณสมบัติท่ีดีท่ีสําคัญของ
หัวหนาฝายบริหารลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครองและบริหารองคกรท่ีตนรับผิดชอบ   
ใหดําเนินไปถึงความสําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง และใหถึงความเจริญรุงเรืองและสันติสุขอยาง
ม่ันคง 
 คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดีเปนท้ังศาสตรและศิลป กลาวคือ สามารถศึกษาวิเคราะหวิจัย
ขอมูลอยางมีระบบ จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหารองคกรใหสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูง
มาแลวประมวลข้ึนเปนหลักหรือทฤษฎีตามวิธีการทางวิทยาศาสตร สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาฝายบริหารใหเกิดประโยชนแกการปกครองการบริหารท่ีดี กลาวคือ ใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี  
มีประสิทธิภาพสูงได เพราะเหตุนั้น ประมุขศิลป  คือ คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดี จึงชื่อวาเปนศาสตร 
 นอกจากนี้ คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดีนั้นยังเกิดจากการท่ีบุคคลไดเคยศึกษาหาความรู 
ฝกฝน อบรม บมนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูนําท่ีดีมาแตปางกอน คือ แตอดีตกาลจน
หลอหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเปนผูนําท่ีดี ปลูกฝง เพ่ิมพูน อยูในจิตสันดานยิ่งข้ึนตอ ๆ มาจนถึง
ปจจุบัน  ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะของความเปนผูนําท่ีดีเชนนี้ ชื่อวา เปนศิลปซ่ึงก็คือ “บุญบารมี”  
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการ ประกอบดวยหลักธรรม ๔ ประการ ไดแก หลักการครองตน 
หลักการครองงาน หลักการครองคน และหลักธรรมาภิบาล แตละหลักธรรมมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑ หลักการครองตน  
  หลักการครองตน ประกอบดวยหลักธรรม ๒ ประการ ไดแก ผูมีบุคลิกภาพท่ีดี และผูมี
กัลยาณมิตรธรรม  
   ๒.๑.๑ ผูมีบุคลิกภาพท่ีดี เปนผูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สุขภาพกายท่ีดี 
หมายถึงผูมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีทวงทากิริยารวมท้ังการแตงกายสุภาพ เรียบรอย ดีงาม สะอาด และ     
ดูสงางามสมฐานะ มีสุขภาพจิตดี หมายถึงผูมีอัธยาศัยใจคองาม เปนคนดีมีศีลธรรม ไดแก ศรัทธา ศีล     
สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ผูมีศรัทธาหมายถึงผูรูจักศรัทธาบุคคลและขอปฏิบัติท่ีควรศรัทธา



๔๘ 
 

ไมลุมหลงงมงายในท่ีตั้งแหงความลุมหลง ผูมีศีลคือผูท่ีรูจักสํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายและ
ทางวาจาใหเรียบรอยดีงาม ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ผูมีสุตะคือผูไดเรียนรูทางวิชาการและ
ไดศึกษาคนควาในวิชาชีพดี ผูมีจาคะคือเปนผูมีจิตใจกวางขวางไมคับแคบ เสียสละ ผูมีวิริยะคือ            
ผูขยันหม่ันเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพและ/หรือในหนาท่ีรับผิดชอบ ผูมีสติคือผูรูจักยับยั้งชั่งใจ 
รูจักคิดไตรตรองใหรอบคอบกอนคิด พูด ทํา ผูมีสมาธิคือผูมีจิตใจตั้งม่ัน ขมกิเลสนิวรณ และผูมีปญญาคือ
ผูมีปญญาอันเห็นชอบรอบรูทางเจริญทางเสื่อมแหงชีวิตตามท่ีเปนจริง 
   ๒.๑.๒ ผูมีกัลยาณมิตรธรรม คือผูมีคุณธรรมของมิตรท่ีดี ๗ ประการ ๑) เปนผูนารัก
หมายถึงผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตา กรุณา และพรหมวิหาร ๒) เปนผูนาเคารพบูชาหมายถึงผูท่ีสามารถ    
เอาเปนท่ีพ่ึงอาศัยเปนท่ีพ่ึงทางใจ  ๓) เปนผูนานับถือนาเจริญใจหมายถึงผูไดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว  
ควรแกการยอมรับและยกยองนับถือเอาเปนเยี่ยงอยาง ๔) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ
หมายถึงผูท่ีรูจักชี้แจงแนะนําใหผูอ่ืนเขาใจดี แจมแจง เปนท่ีปรึกษาท่ีดี ๕) เปนผูอดทนตอถอยคําท่ีลวงเกิน 
วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอใหคําแนะนําตาง ๆ  ๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องท่ีลึกซ้ึง
หรือเรื่องท่ียุงยากซับซอนใหเขาใจอยางถูกตองและตรงประเด็น และ ๗) ไมชักนําในอฐานะคือไมชักจูงไป
ในทางเสื่อม (อบายมุข) หรือไปในทางท่ีเหลวไหลไรสาระหรือท่ีเปนโทษ เปนความทุกข เดือดรอน 
  ๒.๒ หลักการครองงาน  
  ผูท่ีสามารถทํางานไดประสบความสําเร็จไดจะตองมีหลักการในการทํางานหรือเรียกวา
หลักการครองงาน ซ่ึงหลักธรรมท่ีใชเปนหลักการของการทํางานใหสําเร็จ คืออิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
   ๒.๒.๑ ความรักงาน (ฉันทะ) หมายถึงความรักงานท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ    
ความเอาใจใสกระตือรือรนในการเรียนรูงานและเพ่ิมพูนวิชาความรูความสามารถในการทํากิจการงาน 
และความมุงม่ันท่ีจะทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสําเร็จเรียบรอยอยูเสมอ 
   ๒.๒.๒ ความเพียร (วิริยะ) หมายถึงความขยันหม่ันเพียร ความอดทนไมยอทอตอ
ความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหนาท่ีหรือในอาชีพของตน จนประสบผลความสําเร็จ และ
ความเจริญกาวหนา 
   ๒.๒.๓ ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน (จิตตะ) หมายถึงความเอาใจใสตอ
กิจการงานท่ีทําและมุงกระทํางานอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จ  ไมทอดท้ิงหรือวางธุระเสียกลางคัน     
ไมเปนคนจับจด หรือทํางานแบบทํา ๆ หยุด ๆ  
   ๒.๒.๔ ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงาน (วิ มังสา)  
หมายถึง การพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานท้ังของตนเองและของผูอยูใตบังคับบัญชาวาดําเนิน
ไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวหรือไม  ไดผลสําเร็จหรือมีความคืบหนาไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวหรือไมเพียงไร มีอุปสรรคหรือปญหาท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไขวิธีการทํางานหรือวิธีการบริหาร
กิจการงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางไร  ข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลจากท่ีไดติดตามประเมิน 
ผลงานหรือตรวจงานนั้นมาวิเคราะหวิจัยใหทราบเหตุผลของปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทํางาน  



๔๙ 
 

แลวพิจารณาแกไขปญหาเหลานั้น  และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานใหดําเนินไปสูความสําเร็จใหถึง 
ความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไปได ผูท่ีมีวิมังสาท่ีดีจะตองเปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความคิดพัฒนา และ     
มีสํานึกในภาระหนาท่ีความรับผิดชอบสูง 
  ๒.๓ หลักการครองคน 
  หลักการครองคน ประกอบดวยหลักธรรม ๒ ประการ ไดแก ๑) รูจักหลักปฏิบัติตอกัน
ดวยดี  และ ๒) เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีดวยคุณธรรมพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุ 
   ๒.๓.๑ รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตาม
หลักธรรม “เหฏฐิมทิศ”(ทิศเบื้องต่ํา) มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๒.๓.๑.๑ หลักปฏิบัติของผูบังคับบัญชา  
     ก. จัดงานใหตามกําลังโดยมอบหมายหนาท่ีการงานใหตามกําลัง
ความรู สติปญญา และความสามารถ  
     ข. ใหบําเหน็จรางวัลเม่ือทําดีใหยกยองชมเชย และ/หรือ
สนับสนุน อุดหนุนใหไดรับบําเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงตามสมควรแกฐานะ เม่ือทําไมดีก็ให  
คําตักเตือน แนะนํา สั่งสอนใหพัฒนาสมรรถภาพใหดีข้ึน ถาไมยอมแกไขพัฒนาตนใหดีข้ึนก็ตองตําหนิและ
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. ซ่ือสัตย จงรักภักดี ไมคดโกงผูบังคับบัญชา ไมคอรรัปชั่น   
ไมเรียกรองความตองการโดยไมเปนธรรมหรือเกินเหตุ  
     ง. พัฒนาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และวิสัยทัศนใน    
การทํางานใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง  
     จ. นําคุณความดีของผูบังคับบัญชาไปยกยองสรรเสริญตาม
ความเปนจริงในสถานท่ีและโอกาสอันสมควร 
 
 



๕๐ 
 

   ๒.๓.๒ เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีดวยคุณธรรมพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุ 
    ๒.๓.๒.๑ พรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ ๔ ประการ 
ไดแก ๑) เมตตาหมายถึงความรักและความปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนอยูดีมีสุข ๒) กรุณาหมายถึงความสงสาร 
และความปรารถนาใหผูมีทุกขเดือดรอนใหพนทุกข ๓) มุทิตาหมายถึงความพลอยยินดีท่ีผูอ่ืนไดดี ไมคิด
อิจฉาริษยากัน และ ๔) อุเบกขาหมายถึงการวางเฉย ไมยินดียินรายเม่ือผูอ่ืนถึงซ่ึงความวิบัติโดยท่ีเราชวย
อะไรไมได ตองปลอยวางใจของเราเองดวยปญญาตามพระพุทธพจนวา “สัตวโลกเปนไปตามกรรม” 
    ๒.๓.๒.๒ สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนไว
ไดและยังความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดข้ึนระหวางกันและกันดวย ไดแก ๑) ทานหมายถึงการใหปนสิ่งของ
ของตนแกผูอ่ืนท่ีควรใหปน ๒) ปยวาจาหมายถึงการเจรจาออนหวาน สุภาพออนโยน ๓) อัตถจริยาหมายถึง
การประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน และ ๔) สมานัตตาหมายถึงการเปนผูมีตนเสมอคือไมถือตัวเยอหยิ่ง 
จองหอง อวดดี  
  ๒.๔ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
  หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุ
เพราะชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางาน    
อยางซ่ือสัตยสุจริตและขยันหม่ันเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลว
ยังทําใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนา       
อยางตอเนื่อง เชน องคกรท่ีโปรงใสยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบ
ไดยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและ
ความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย  ๖ หลัก ไดแก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก  
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดความหมายของหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล
กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม ประกอบดวยองคประกอบ ๑๐ หลัก ไดแก หลักประสิทธิผล   
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุงฉันทามติ  
   ๒.๔.๑ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ โดยการปฏิบัติ
ราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปน
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
   ๒.๔.๒ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม ใหองคกรสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
   ๒.๔.๓ หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การใหบริการท่ีสามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและ  
มีความแตกตาง  
   ๒.๔.๔ หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
   ๒.๔.๕ หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปดเผย   
อยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายได
อยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได  
   ๒.๔.๖ หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการท่ีขาราชการ 
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
   ๒.๔.๗ หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอน
อํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยงานปกครองอ่ืน 
(ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสราง    
ความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิม
ผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
   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 ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืน ๆ  
   ๒.๔.๑๐ หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลง
ท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหา
ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง  
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ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติ ไมจําเปนตองหมายความวาเปน
ความเห็นพองโดยเอกฉันท  
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
  สถานการณ ๑ : ตัวอยางของผูท่ีมีคุณธรรมประจําใจ สังเกตไดจากคุณลักษณะของบุคคล ไดแก  
มีความเมตตากรุณา (มีความรัก  ความสงสาร จิตใจโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ)  มีความซ่ือสัตยสุจริตตอ
ตนเองและผูอ่ืน มีความกตัญูรูคุณพอแม ครู อาจารย และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีจิตใจอัน
สูงสง มีหิริโอตตัปปะ (มีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาป)  มีจิตสํานึกอันดี ไมดูถูกเหยียดหยาม 
ผูท่ีดอยกวา ประพฤติตนเปนคนดี เปนแบบอยางท่ีดี สรางความเจริญรุงเรืองใหกับตนเองและผูอ่ืนรวมท้ัง
ประเทศชาติบานเมือง 
 สถานการณ ๒ : ตัวอยางของผูไมมีคุณธรรมประจําใจ มีคุณลักษณะตรงขามกับท่ีมีคุณธรรม
ประจําใจ ไดแก ผูท่ีมีสติปญญานอย ขาดความเมตตา กรุณา ไมมีความรัก ไมมีความสงสารตอผูใด ไมมี
หิริโอตตัปปะ (ไมมีความละอายและเกรงกลัวตอบาป) ไมเชื่อคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ไมเชื่อเรื่อง
กฎแหงกรรม ไมเชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ไมเชื่อวามีชาติกอน มีชาติหนา ไมไดศึกษาและปฏิบัติ
ตาม พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จิตถูกกิเลส(ความโลภ ความโกรธ ความหลง)
ครอบงํา คิดแตสิ่งชั่วราย เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม  สรางความเดือดรอนใหกับ
ตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังประเทศชาติบานเมือง  ถือวาผูนั้นมีธรรมชาติท่ีเปนโทษ 
 สถานการณ ๓ : ตัวอยางของผูท่ีมีจริยธรรม  ไดแก ผูท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ เรียบรอย  ออนนอม
ถอมตน  การแสดงออกทางกาย เชน แตงตัวสุภาพเรียบรอย ถูกกาลเทศะ ตามขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย ไมแสดงกิริยากระดาง กระเดื่อง ใชวาจา สุภาพออนโยน ไมพูดปด  ไมพูด    
คําหยาบ ไมพูดเพอเจอ ไมพูดสอเสียดใหผูอ่ืนตองเสียใจ  เปนคนท่ีมีการพูดดี  ทําดี  กายประกอบกรรมดี 
วาจาพูดแตเรื่องท่ีดีมีประโยชนท่ีเรียกวา พูดดี ทําดี  
 สถานการณ ๔ : ตัวอยางของมีคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก ผูท่ีมีสติปญญาดี  มีจิตใจ
บริสุทธิ์ มีความเมตต กรุณา คือมีความรัก มีความสงสาร ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข มีความละอายและ
เกรงกลัวตอบาป (หิริโอตตัปปะ) มีความอดทนและมีความสงบเสง่ียม (ขันติโสรัจจะ) ไมคิดชั่ว ไมพูดชั่ว 
ไมใชกายวาจาไปทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เพราะกลัววาจะเปนบาป เปนโทษ  ติดตัวตามตนไปในชาตินี้และ
ชาติ ตอ ๆ ไป จึงคิดแตเรื่องท่ีดี  พูดแตคําท่ีดี  ทําแตสิ่งท่ีดี  
 สถานการณ ๕ : ตัวอยางของผูท่ีไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก  ผูท่ีมีสติปญญานอย ไมเชื่อฟง
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  จิตอยูใตอํานาจของกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงํา
จิตใจ จึงไมมีคุณธรรมประจําใจ  เปนเหตุใหขาดความเมตตา  กรุณา ไมมีความรัก  ไมมีความสงสาร  ไมมี
ความละอายและเกรงกลัวตอบาป (ขาดหิริโอตตัปปะ)  ไมมีความอดทนและไมมีความสงบเสง่ียม (ไมมี
ขันติโสรัจจะ)  ไมรูบาป บุญ คุณ โทษ ไมรูผิด ชอบ ชั่ว  ดี มีความเห็นแกตัว  เอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ืน  คิด พูด กระทําไมเกรงกลัวความเดือดรอนจะเกิดข้ึนกับตนเองและผูอ่ืน  รวมท้ังประเทศชาติ
บานเมือง  คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่วไดทุกเวลาทุกโอกาส 
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 สถานการณ ๖ : ตัวอยางของผูท่ีมีคุณธรรมแตขาดจริยธรรม ไดแก ผูท่ีมีความคิดดี  มีความเมตตา
กรุณา (มีความรัก ความสงสาร มีความคิดท่ีจะชวยเหลือเผื่อแผตอผูอ่ืน) ถือวาผูนั้นมีคุณธรรมประจําใจ   แต
การแสดงออกทางกิริยา วาจา ตรงขามกับความรูสึกนึกคิด แสดงกิริยา วาจาไมสุภาพเรียบรอย  ไมรูจัก
กาลเทศะ พูดปด  พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ  พูดสอเสียดใหผูอ่ืนเสียหาย 
 สถานการณ ๗ : ตัวอยางของผูท่ีขาดคุณธรรมแตมีจริยธรรม ไดแก ผูท่ีมีสติปญญานอย ไมมี
ความเมตตา กรุณา ความรัก ความสงสาร มีจิตใจโหดรายทารุณ เห็นแกตัว ไมสนใจชวยเหลือผูอ่ืน  ถือวา
เปนผูท่ีขาดคุณธรรมประจําใจ  แตการแสดงออกทางกาย ทางวาจาตรงกันขามกับความรูสึกนึกคิดของ
จิตใจ แสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพเรียบรอย ชวยเหลือผูอ่ืนอยางไมเต็มใจ เสแสรงแกลงพูดดี  ใชวาจา        
ท่ีไพเราะ  ซ่ึงไมตรงกับใจหรือท่ีเรียกกันวา ปากกับใจไมตรงกัน 
 สถานการณ ๘ : การประเมินผลผูใตบังคับบัญชาเพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป ควรยึด
หลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางการประเมิน โดยศึกษาเกณฑการประเมินของกระทรวงกลาโหมใหเขาใจ
อยางถองแท เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร
อยางแทจริง ยึดความถูกตองเปนหลักตามหลักการประเมินท่ียุติธรรม และประเมินบนพ้ืนฐานของ     
การมีทัศนคติท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน มีคุณธรรม ยึดความถูกตอง ยุติธรรมเปนสําคัญ ไมมีอคติหรือ
เลนพวก แตมีเกณฑตัวชี้วัดการประเมินท่ีชัดเจน สามารถท่ีจะชี้แจงได และควรรับฟงความเห็นและเปด
โอกาสใหผูถูกประเมินและผูประเมิน (หัวหนาสวนหรือผูบังคับบัญชาของผูท่ีถูกประเมินโดยตรง) ไดมี 
สวนรวมในการพิจารณาหรือใหขอมูลประกอบการประเมิน และผูประเมินควรรับผิดชอบผลการประเมิน
นั้น ๆ ตลอดจนมีการเผยแพรและเปดเผยขอมูลขาวสารใหผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงและชัดเจนภายใต
กรอบของกฎหมาย 
 สถานการณ ๙ : การแกปญหาหนวยงานมีกระดาษเสียหนาเดียวซ่ึงเกิดจากการพิมพผิด    
เปนจํานวนมาก ควรยึดหลักธรรมาภิบาลเรื่องความคุมคา ใชทรัพยากรของทางราชการอยางคุมคา ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยนํากระดาษเสียหนาเดียวท่ีเกิดจากการพิมพผิดนั้นกลับมาใชใหม และใน       
การทํางานครั้งตอไป ควรตรวจทานงานใหรอบคอบกอนสั่งพิมพ พรอมท้ังดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ
สํานักงานใหอยูในสภาพดี สามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมนํามาใชเพ่ือสนอง
ประโยชนสวนตน 
 

การมีจิตสํานึกที่ด ีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 

 มาตรฐานจริยธรรมการมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบเปนมาตรฐานจริยธรรม
ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
 ๑. สาระสําคัญ 
 ลักษณะของจิตสํานึกผิดชอบท่ีดีท่ีจะสามารถทําใหพัฒนาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน จาก
รากฐานท่ีสําคัญอยางยิ่งในการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในองคกรอยางหนึ่งก็คือ การมีวัฒนธรรมท่ีดี      
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีองคกรจะตองสรางข้ึน และตองพัฒนาใหฝงอยูในจิตใจของพนักงาน และมีการอบรม    



๕๔ 
 

อยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันตอนปฐมนิเทศ ลักษณะของจิตสํานึกผิดชอบท่ีดีมี ๓ ลักษณะ   
๑) จิตสํานึกผิดชอบท่ีดีมีประสิทธิภาพเปนจิตสํานึกผิดชอบท่ีทํางานตามปกติในชีวิตประจําวันของบุคคล 
พนักงานขององคกรสวนใหญควรมีจิตสํานึกท่ีมีการตัดสินใจท่ีสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      
๒) จิตสํานึกผิดชอบท่ีดีชวยใหบุคคลอยูบนหนทางท่ีถูกตอง และ ๓) จิตสํานึกผิดชอบท่ีดีจะชวยให
มาตรฐานการทํางานของบุคคลสูงข้ึน สามารถตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนสวนรวมได
ถูกตองมากยิ่งข้ึน จิตสํานึกผิดชอบท่ีออนแอเปนจิตสํานึกผิดชอบท่ีขาดความรู ความเขาใจ ขาดการฝกฝน 
ขาดความม่ันใจในตนเอง ขาดศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดมุมมองในการทํางาน
เพ่ือผลประโยชนของผูมีผลประโยชนรวม แตคิดเพียงทํางานเพ่ือผลประโยชนแกตนเอง ตอกลุม หรือ   
ตอพรรคพวกของตน บุคคลประเภทนี้ ไมเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับผิดชอบในการบริหารงานในระดับสูง
ขององคกรหรือประเทศชาติ  
 ความซ่ือสัตยสุจริต  (Honesty and Integrity) คือการยึดม่ันในความสัตยจริงและในสิ่งท่ีถูกตอง  
ดีงาม มีความซ่ือตรง และมีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง ความซ่ือสัตยสุจริต
เปนเรื่องท่ีสําคัญและจําเปนของสังคม ไมวาจะซ่ือสัตยตอตนเองหรือผูอ่ืน การท่ีเราจะมีความซ่ือสัตยสุจริต
ไดนั้น จะตองไดรับการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตอยางถูกตอง และใหเห็นโทษ
ของการไมซ่ือสัตยสุจริตท่ีสงผลตอตนเองและสังคม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เก่ียวกับการรับราชการท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต “...การทํางานใด ๆ ในระบบราชการ ถาเรากระทําดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต แลวละก็ บอกไดเลยวา...การกระทําของเราเองท่ีมีแตความซ่ือตรง ไมคดโกงคนอ่ืน 
ประเทศชาติ บานเมือง จะสามารถเปนเกาะปองกันภัยตาง ๆ ท่ีจะเขามาหาตัวเราไดเลยเชียวแหละ...   
ตอใหมีคนคิดไมดีตอตัวเรา ความดีนี้จะคอยปองกันใหตัวเราพนภัย...ดั่งท่ีคําพระทานบอกวา...ความดีท่ี 
ตัวเราไดกระทําจะเปนเกาะคุมครองตัวของเราเอง...” 
 การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) คือการมีจิตสํานึกในบทบาทและ
หนาท่ีของตัวเองและปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ 
หากมีการกระทําผิดก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไขในสิ่งท่ีผิด ในทุกสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลท่ี
แตกตางหลากหลายตามบทบาทและหนาท่ีตาง ๆ ท่ีมีท้ังท่ีเหมือนกันและตางกัน ตั้งแตเปนสมาชิกของ
ครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ีทํางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูรวมกัน     
อยางสันติสุข เขาใจซ่ึงกันและกัน ไมละเมิดผูอ่ืน และพรอมยอมรับในการกระทําของตนเอง สมาชิกทุกคน
จะตองเขาใจความรับผิดชอบในบทบาทและหนาท่ีของตนเองและบุคคลตาง ๆ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 
อยางมีความรับผิดชอบ พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบได มีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาอยางมีวินัย 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
  ๒.๑ แนวทางการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน 
  การสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางานของผูใตบังคับบัญชานั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
สวนราชการ ผูบริหารหรือหัวหนางานจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีเพ่ือสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีความรับผิดชอบ
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๕๕ 
 

ในหนาท่ี ผลงานท่ีทําแลวเม่ือออกมาก็จะตองเปนงานท่ีดีมีคุณภาพสูงท่ีสุด รวมถึงผูใตบังคับบัญชาตองมี
จิตสํานึกท่ีดีในการชวยดูแลทรัพยสินของสวนราชการเสมือนกับเปนของของตนเอง คนท่ีเปนหัวหนา
จําเปนตองมีความอดทน รอบคอบ มีทักษะในการฝกสอนคน รูจักติดตามผลงานกับผูใตบังคับบัญชา 
ตรวจสอบความคืบหนาของงานท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเทากับเปนการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่ม
และรับผิดชอบงานท่ีตนเองทําอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุดทายก็จะ
ทําใหสวนราชการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ แนวทางการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการทํางานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ดําเนินการไดดังนี้   
   ๒.๑.๑ ใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการทํางานในแบบของตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได คือใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตั้งเปาหมายในการทํางานและกําหนดวิธีการท่ีทําใหบรรลุเปาหมายโดย
ผูใตบังคับบัญชาเปนผูระบุข้ึนมาตามความรับผิดชอบของงานท่ีไดปฏิบัติ รวมท้ังกระบวนการใน        
การแกปญหาตอการทํางาน และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการทํางาน โดยไมขัดแยงกับกฎเกณฑและ
ระเบียบของการทํางาน 
   ๒.๑.๒ มอบอํานาจใหผู ใตบั ง คับบัญชาได มีการตัดสินใจตามกรอบงาน ท่ี
รับผิดชอบ เพราะจะเปนการพัฒนาความม่ันใจและความเคารพนับถือในตัวเองซ่ึงเทากับเปนการกระตุน
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มท่ีจะทําใหงานสําเร็จอยางไร โดยไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน
หรือผูท่ีเก่ียวของ ผูบังคับบัญชาตองแสดงออกถึงความเชื่อม่ันตอความสามารถของผูใตบังคับบัญชา โดย
การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหอยางเต็มท่ีเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาไดทํางานไดสําเร็จลุลวง 
   ๒.๑.๓ จัดการงานใหเปนระบบโดยระบุถึงความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน ผูใตบังคับบัญชาจะตองทราบงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบและอํานาจของตน และตองสามารถระบุถึงความสําเร็จในงานท่ีตนเองรับผิดชอบได        
อยางชัดเจน 
   ๒.๑.๔ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดใชวิธีการของตนเองในการตัดสินใจ เพราะ
จะทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตัวผูบังคับบัญชาพรอมท่ีจะสนับสนุนในการตัดสินใจและการกระทําของ
ตน สงผลใหผูใตบังคับบัญชามีความพรอมท่ีจะทุมเทแรงใจและแรงกายใหกับการทํางานเพ่ือท่ีจะได 
ผลงานออกมามีคุณภาพมากท่ีสุด 
   ๒.๑.๕ มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเรียนรูงานในหนาท่ีสูงข้ึน โดยผูบังคับบัญชา
เปนผูสอนงานและพยายามใหผูใตบังคับบัญชาไดฝกหรือมีโอกาสในการทํางานนั้นใหมากท่ีสุด รวมท้ัง 
การมอบหมายความรับผิดชอบในการแกปญหา ซ่ึงสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน
ไดมากข้ึน ขณะเดียวกันก็จะทําใหสวนราชการมีความสามารถหลากหลายและมีองคความรูจากการเรียนรู
จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
  ๒.๒ แนวทางปฏิบัติท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางาน 
  แนวทางปฏิบัติ ท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท้ังสิ่ง ท่ีควรปฏิบัติและไมควร
ปฏิบัติ ไดแก  



๕๖ 
 

   ๒.๒.๑ พูดความจริง ไมลักขโมย ทําตัวเปนท่ีนาเชื่อถือ ทําตามสัญญา ตรงไปตรงมา 
กลาเปดเผยความจริง และรูจักแยกแยะผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 
   ๒.๒.๒ ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาติดตอ  
   ๒.๒.๓ ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน   
   ๒.๒.๔ ใหคําปรึกษาแนะนําดวยความซ่ือสัตยตรงไปตรงมา ไมปกปดขอเท็จจริงหรือ
หลอกลวงดวยประการใด ๆ ท่ีจะทําใหผูมาติดตอสําคัญผิดในสาระสําคัญ   
   ๒.๒.๕ ไมกระทําการอันเปนการเอ้ือประโยชนในทางท่ีมิชอบกับตนเอง หรือผูอ่ืน  
   ๒.๒.๖ ไมรับของขวัญ ของกํานัลหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลใด ๆ เพ่ือ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหตามประเพณีไมเกินท่ีระเบียบ
กําหนด  
  ๒.๓ แนวทางปฏิบัตงิานท่ีเปนการกระทําอยางรับผิดชอบ 
  แนวทางปฏิบัติงานท่ีเปนการกระทําอยางรับผิดชอบ ไดแก  
   ๒.๓.๑ ทําหนาท่ีของตัวเองใหดีท่ีสุด ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละและ
อุทิศตนเพ่ือรักษามาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน ยินดีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด 
ในชวงเวลาท่ีมีงานหรือภารกิจเรงดวน ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาท่ี  
   ๒.๓.๒ มีระเบียบวินัยเคารพกติกา รับผิดชอบในสิ่งท่ีทํา กลายอมรับผิดและรับ  
การลงโทษ รูจักสํานึกผิดและขอโทษ แกไขในสิ่งผิด กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : อาจารยใหญโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนึ่งถูกรองเรียน
การทุจริต งบประมาณซอมแซมโรงเรียนและการจัดซ้ืออาหารเสริมนมใหแกเด็กนักเรียน ผลการรองเรียน
ทําใหถูกตั้ง กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และไดรับการชวยเหลือจากเพ่ือนผูบริหารท่ีเปนกรรมการ
สอบสวนใหพนผิด โดยเอ้ือใหทําหลักฐานการเบิกจายยอนหลัง รวมท้ังการทําอาชีพเสริมรับเหมากอสราง
ท่ีทําใหตองเบียดบังเวลาปฏิบัติราชการสวนหนึ่งไปเพ่ือการทําธุรกิจรับเหมา และการมีตําแหนงเปน
ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงระเบียบปฏิบัติไดใหอํานาจเบ็ดเสร็จในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดตั้งและใช
งบประมาณไดเอง 
 สถานการณ ๒ : ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนึ่งถูกรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตเงินในโครงการอาหารกลางวัน และทุจริตเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ การจัดซ้ือ 
จัดจางพัสดุรายหัว และเงินคาเปอรเซ็นตในการจัดซ้ือนมตามโครงการอาหารเสริมนมตามโครงการอาหาร
เสริมนม เปนการกระทําทุจริตกรณีจัดซ้ือจัดจางสิ่งของในโรงเรียนจากการเปนผูบริหารโรงเรียนซ่ึงอาศัย
ชองโหวของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการเอ้ือใหตนเองมีอํานาจดําเนินการได 
 



๕๗ 
 

 สถานการณ ๓ : อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งถูกรองเรียนในหลายเรื่อง ไดแก 
การเบิกจายงบประมาณซํ้าซอน พฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นเก่ียวกับการนําสิ่งของทางราชการซ่ึงสวนใหญ
จะเปนสิ่งของท่ีใชในสํานักงานไปใชสวนตัวท่ีบานพัก การเรียกเก็บเงินคาคอมมิชชั่นจากรานคาประจําจาก
การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑการเรียนการสอนในขณะท่ีมีตําแหนงเปนผูบริหาร  การเบิกน้ํามันทางราชการเพ่ือใช
เติมรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการ 
 

การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
 มาตรฐานจริยธรรมการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงาน เปนการปฏิบัติงานท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ การรักษา
มาตรฐานงาน คุณภาพ ความโปรงใส และการตรวจสอบได  
 ๑. สาระสําคัญ 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินการปฏิบัติราชการ
นอกเหนือจากการประเมินสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นผูปฏิบัติราชการจึงตองปฏิบัติงานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยพ้ืนฐานของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นโดยพ้ืนฐานเปนการประเมินท่ี
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goals) มากนอย
เพียงใด ท้ังนี้ ผูปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติงานไดผลท่ีดีเม่ือเทียบกับคาเปาหมายจะไดรับคะแนน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิบัติท่ีปฏิบัติไดผลท่ีดอยกวา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพ่ือเปนเกณฑ
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานง (Intention) ของผลหรือสิ่ง     
ท่ีตองการใหบรรลุผล  
  ๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึงผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งท่ีถือวาเปน
เกณฑท่ีนาพอใจ หรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบใน
การพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ ดานคุณภาพ ดานระยะเวลา ดาน
คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของ
ปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจออกมาในรูปแบบของคุณภาพ องคการจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, ๒๕๒๙)  คุณคาและประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก 
   ๑.๒.๑ ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบ
ผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมาก
ข้ึนและชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐาน 



๕๘ 
 

   ๑.๒.๒ เปนสิ่งเราใหเกิดความมุงม่ันไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถ
จะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานมุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงานดีจะเกิด 
ความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
   ๑.๒.๓ ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานท่ีมีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยให
ไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนา
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพ่ิม
ผลผลิต 
   ๑.๒.๔ เปนเครื่องมือท่ีผูบังคับบัญชาใชควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผนงายข้ึน 
และควบคุมงานไดดีข้ึน 
   ๑.๒.๕ ชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกัน
ไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีทําไดกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีข้ึน 
  ๑.๓ การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ความโปรงใส (Transparency) หมายถึงการกระทําการใด ๆ ของภาครัฐท้ังในระดับ
บุคคลและองคกรท่ีผูอ่ืนสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเขาใจได ครอบคลุมถึงทุกการกระทําท่ีเปนผล
จากการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงานทางธุรกิจและงานสาธารณประโยชนตาง ๆ เชน การมี
ระบบงานและข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน (ซ่ึงจะดูไดจาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ
ประเมินหรือการใหคุณใหโทษท่ีชัดเจน การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีถูกตองอยางตรงไปตรงมา ความโปรงใส
จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบความถูกตอง และชวยปองกันไมใหเกิดการทุจริต รวมท้ังนําไปสู
การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันท้ังระหวางผูปฏิบัติรวมกันในองคกรเดียวกัน ระหวางประชาชนตอรัฐ
ไปจนถึงระหวางคนในชาติดวยกัน ดังนั้น ทุกองคกรไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควร
ปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย เพ่ือประชาชนจะไดเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และชวยตรวจสอบ      
ความถูกตองในการทํางานได   
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
  ๒.๑ แนวทางปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และรักษามาตรฐาน 
   ๒.๑.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดผลดีและเกิดประโยชนตอ
สวนรวม โดย ๑) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญาเพ่ือใหงาน
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีและท่ีไดรับมอบหมาย ๒) ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
เปาหมายโดยใชวิธีการและกระบวนการท่ีถูกตองชอบธรรม ๓) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จ
สมบูรณตามกําหนดเวลาโดยยึดผลลัพธของงานท่ีดีและเปนประโยชนตอสวนรวม และ ๔) ดําเนินการตาม
ภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  



๕๙ 
 

   ๒.๑.๒ มีจิตวิญญาณในการทํางานเปนทีมเพ่ือใหบรรลุภารกิจ โดย ๑) ปฏิบัติงาน
ดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ ๒) รับฟงความคิดเห็นของทีมงาน
ทุกคน ๓) รักษาและเสริมสรางความสามัคคีภายในหนวยงานและใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
และ ๔) ประสานงาน รวมพลังและสามัคคีกับทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหภารกิจบรรลุผล  
   ๒.๑.๓ ขยัน พากเพียร อุทิศตน พยายามฟนฝาอุปสรรคมุงม่ันในการทํางานให
สําเร็จตามเปาหมาย โดย ๑) ขยันหม่ันเพียรใชทักษะ สมรรถนะของตนอยางเต็มท่ี และ ๒) ปฏิบัติงาน
และพัฒนาความรูความสามารถของทีมงานเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามภารกิจ  
   ๒.๑.๔ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดย ๑) ใฝใจและเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน และ ๒) นําความรูความเชี่ยวชาญไปใชพัฒนาสรางสรรคเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๒.๒ แนวทางปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ศาสตราจารย ดร. ธวัช ภูษิตโภยไคย ท่ีปรึกษาสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
ใหแนวทางปฏิบัติในการสรางความโปรงใส ไวดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ตองมีระบบ “ธรรมาภิบาล” หรือการกํากับดูแลท่ีดี โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือดําเนินการ 
   ๒.๒.๒ ความโปรงใสจะเกิดข้ึนไดไมเพียงแตจะมีระบบการกํากับดูแลท่ีดีและมี
ผูบริหารท่ีสุจริตมีคุณธรรมแลว ผูเก่ียวของกับกิจการท้ังหลายตองมีความรูในเรื่องของความโปรงใส และ
พรอมท่ีจะใหการสนับสนุนดวยความเขาใจและเห็นใจในทุกวิถีทาง มิใชปลอยปละละเลยหรือดําเนินการ
เกินเหตุจนกลับกลายเปนวาความโปรงใสเปนภัยหรือมีผลลบตอผูปฏิบัติ เขาทํานองยิ่งพูดความจริงเทาใด
ยิ่งเปนภัยแกตัวมากเทานั้น ในขณะเดียวกัน ผูบริหารก็ตองรูจักทําใจ ยอมรับการตําหนิหากผิดพลาด และ
ตองพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไข ท่ีสําคัญจะตองรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หากทุกฝายพรอมเชนนี้ ระบบ
การกํากับดูแลจึงจะเปนไปได ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจก็จะเกิดข้ึนไดอยางแทจริง 
   ๒.๒.๓ ทุกฝายท้ังผูบริหารและฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย ไมวาจะ
เปนผูถือหุน เจาหนี้ หนวยงานควบคุม ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ จะตองยอมรับและปฏิบัติตาม
ปจจัยพ้ืนฐานของการกํากับดูแลท่ีดี อันไดแก การยอมรับความจริงเพ่ือขจัดปญหากอนท่ีจะสายเกินแก 
การไมติดยึดพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การมีความเปนธรรมในการบริหารกิจการ การอยูในกรอบของ
กฎระเบียบ สรุปเปนแนวทางปฏิบัติไดดังนี้ 
    ๒.๒.๓.๑ ผูบริหารและทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองยอมรับความจริงชวยกัน
หาสาเหตุและดําเนินการแกไข ไมติเตียนกัน การติเตียนจะตองติเพ่ือกอ ผูบริหารเองก็ตองพรอมรับฟง  
    ๒.๒.๓.๒ ทุกฝายท่ีเก่ียวของกับกิจการจะตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไม
ติดยึดกับสิ่งท่ีเปนอยูเม่ือมีความจําเปน และจะตองชวยใหองคกรอยูรอดและดําเนินไปดวยดี แมจะตอง
เปลี่ยนตัวผูบริหารก็ตองทํา ในบางกรณี ปญหามิไดเกิดข้ึนท่ีตัวผูบริหาร แตอาจเกิดจากระบบ หรือ  
ความไมทันสมัย หรือมีขอบเขตจํากัดมากเกินไปจนการบริหารธุรกิจเปนไปไดยาก แขงขันไมได ผูท่ี
เก่ียวของก็ควรพิจารณาปรับปรุงผอนปรนใหดีข้ึน แมจะเสียประโยชนบาง  
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    ๒.๒.๓.๓ ผูบริหารจะตองมีคุณธรรม มีความเปนกลาง ไมเห็นแกฝายใด 
ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมวาจะเปนผูรวมงาน คูคา หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ในทํานองเดียวกัน ผูท่ีเก่ียวของก็
จะตองเห็นแกกิจการเปนหลัก คํานึงถึงผลประโยชนของทุกฝาย ไมเลือกปฏิบัติ ความเปนธรรมก็จะ
เกิดข้ึนในการบริหารกิจการ  
    ๒.๒.๓.๔ การดําเนินกิจการและการบริหารธุรกิจตองเปนไปตามระเบียบ 
ระบบ ขอบังคับ หรือนโยบายท่ีกําหนดข้ึน จะออกนอกลูนอกทาง หรือออกนอกกรอบไมได ผูบริหารจึง
ตองสรางตัวอยางท่ีดีใหเกิดข้ึนในองคกรดวยการอยูในกรอบเสมอ บุคคลทุกฝายในองคกรจะไดถือเปน
ตัวอยาง 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : สวนราชการประกอบดวยคนทํางานหลายรุนหลายวัย ทําใหมีการทํางานรวม
ระหวางผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนคนท่ีเกิดในชวงกอนป พ.ศ.๒๕๐๓ หรือในยุคเบบี้ บูม (Baby Boom) ซ่ึงมี
คานิยมมุงสรางความม่ันคงในชีวิต ยึดหลักอาวุโส เนนความสําเร็จของงานเปนชิ้น ๆ และขยันอดทน และ
มีผูใตบังคับบัญชาเปนคนท่ีเกิดในชวงป ๒๕๒๘ – ๒๕๔๔ หรือในยุคเจเนอรเรชั่นวาย (Generation Y) 
ซ่ึงมีคานิยมกลาแสดงออกมีความเปนตัวของตัวเองสูง มีความคิดสรางสรรค ไมอดทนอดกลั้น สมาธิสั้น 
ชอบการสื่อสารท่ีกระชับสั้น ยึดความคิดท่ีมีเหตุผล และชํานาญในการใชเทคโนโลยี จึงทําใหการประสานงานระหวาง
คน ๒ ยุคเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน และตองใชเวลาใน
การสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจซ่ึงอาจจะกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานได  เปนปญหาท่ีทุกคนตอง
ทําความเขาใจ ตองพยายามศึกษาความเชื่อ คานิยม และนิสัยของท้ังสองกลุมวาเปนอยางไร แลวทํา 
ความเขาใจกับท่ีมาของคานิยมนั้น ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจและเห็นใจกัน และจะสามารถคิดและ
พัฒนาวิธีการทํางานรวมกันไดอยางสรางสรรค โดยท่ีท้ังสองฝายสามารถใชศักยภาพตามธรรมชาติของ
ตนเองอยางเต็มท่ีและไมรูสึกอึดอัดหรือทุกขใจท่ีถูกบังคับหรือถูกตอตาน” 
 

การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

 มาตรฐานจริยธรรมการใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัติ เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยปฏิบัติงานสวนท่ีเปนงานบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 ๑. สาระสําคัญ 
 การใหการชวยเหลือแกประชาชนถือเปนการใหบริการสาธารณะแบบหนึ่งซ่ึงการจัดทําบริการ
สาธารณะทุกประเภทตองตั้งอยูบนหลักการสําคัญ ๓ ประการ ไดแก หลักวาดวยความเสมอภาคและ
ความเปนกลางของบริการ  หลักวาดวยความตอเนื่องในบริการสาธารณะ และหลักวาดวยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 
 
 



๖๑ 
 

  ๑.๑ หลักวาดวยความเสมอภาคและความเปนกลางของบริการ   
  บริการสาธารณะเปนกิจการท่ีรัฐจัดข้ึนเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยรวม ดังนั้น
ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติหรือรับประโยชนจากบริการสาธารณะ หรือเขาสูบริการ
สาธารณะอยางเสมอภาคกัน รัฐตองวางตัวเปนกลาง รัฐจะจัดบริการสาธารณะเพ่ือใหประโยชนหรือสิทธิ
แกใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะไมได เชน การเขาถึงการประมูลงาน การจัดซ้ือจัดจาง 
เพ่ือเขามาเปนผูดําเนินการใหกับรัฐ แทนรัฐ รวมกับรัฐ ตองเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน  
มีความเสมอภาคเปนกลางในการดําเนินการ 
  ๑.๒ หลักวาดวยความตอเนื่องในบริการสาธารณะ 
  การจัดทําบริการสาธารณะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการท่ี
เก่ียวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน ถาบริการตองหยุดชะงักอาจสงผลกระทบตอประชาชน เชน 
ไฟฟา น้ําประปา รถเมล รถไฟ ฝายปกครองหรือองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลตองรับผิดชอบ
ใหมีการจัดทําอยางตอเนื่อง 
  ๑.๓ หลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะอยูเสมอ 
  บริการสาธารณะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหทันกับ    
ความตองการของประชาชนสวนรวม และเพ่ือใหเหมาะสมกับเหตุการณ สถานการณ และความจําเปน 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนดวยความเปนมิตรและจิตบริการท่ีดี 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ บริการประชาชนดวยความเปนมิตร โดยใหบริการประชาชนผูมาติดตอโดย 
   ๒.๑.๑ ไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ  
   ๒.๑.๒ มีจิตสานึกในการใหบริการอยางจริงใจ ซ่ือสัตยและยุติธรรม   
   ๒.๑.๓ ความสุภาพ เรียบรอย และอัธยาศัยอันดี  
   ๒.๑.๔ ใหความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง  
  ๒.๒ ใหความเคารพในสิทธิของประชาชน  
   ๒.๒.๑ เคารพในสิทธิมนุษยชนของผูมาติดตอ  
   ๒.๒๒ รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมาติดตอเพ่ือพัฒนาการบริการใหดียิ่งข้ึน 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : เจาหนาท่ีละเวนไมดําเนินการใหมีการยกเลิกการเสนอราคาท่ีฝาฝนกฎหมาย 

เชน มีชายฉกรรจกลุมหนึ่งยืนอยูหนาประตูของสวนราชการท่ีเปดใหมีการยื่นซองประกวดราคาแลวหาม
ไมใหผูรับเหมาเขามายื่นซองประกวดราคา เจาหนาท่ีเห็นเหตุการณเชนนี้ตองทราบวามีการกระทํา
ความผิดฐานใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญใหรวมเสนอราคาโดยทุจริต ตองรายงานเพ่ือใหมีการยกเลิก
การดําเนินการเก่ียวกับการเสนอราคาในครั้งนี้ 
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 สถานการณ ๒ : เจาหนาท่ีกระทําการเอ้ือประโยชนตอการกระทําผิดโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน
ในการเสนอราคาอยางเปนธรรม เพ่ือชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐโดยไมเปนธรรม และเพ่ือกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม 
เชน นายเอเปนผูอํานวยการของโรงพยาบาลแหงหนึ่งไดกําหนดเง่ือนไขในการประกาศสอบราคาซ้ือ
ครุภัณฑการแพทยตูเย็นเก็บศพ โดยมีเง่ือนไขไวขอหนึ่งวาตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดผานมาตรฐานการผลิต 
ISO 9001 หรือไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) แมกําหนดวาผลิตภัณฑนี้จะมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทยก็ได แตปรากฏขอเท็จจริงวา ตูเย็นเก็บศพท่ีทําในประเทศไทยยัง  
ไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานจึงยังไมมีผูไดรับเครื่องหมาย มอก. และยังไมมีผูไดรับการจดทะเบียนกับ
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การกําหนดเง่ือนไขดังกลาวทําใหผลิตภัณฑท่ีทําในประเทศไทย 
ไมสามารถผานการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาได 
 สถานการณ ๓ :  เจาหนาท่ีกระทําความผิดเองหรือกระทําการใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมเพ่ือเอ้ืออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ เชน ในการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนรัฐแหงหนึ่ง นายสมชายเจาหนาท่ี 
ผูมีอํานาจไมไดประกาศใหผูรับเหมาโดยท่ัวไปทราบวันซ้ือกําหนดแบบแปลนและยื่นซองประกวดราคา แต
ไดบอกกลาวใหทราบเฉพาะผูรับเหมาบางกลุมท่ีตนเองจะสามารถเรียกประโยชนได 
 

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 มาตรฐานจริยธรรมการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตน 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใต
กรอบของกฎหมาย 
 ๑. สาระสําคัญ 
  ๑.๑ แนวคิดและหลักการพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เปนกฎหมายท่ีรองรับ “สิทธิไดรู” 
ของประชาชน โดยไดกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหนาท่ีของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือรองรับและคุมครองสิทธิของประชาชนไป
พรอมกัน พระราชบัญญัติมีวัตถุประสงค ๓ ประการ 
   ๑.๑.๑ เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสรับรูขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 
โดยกําหนดขอยกเวนใหชัดเจน เพ่ือใหประชาชนใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เพ่ือการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปอยางโปรงใส อันเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
สังคมประชาธิปไตย 
   ๑.๑.๒ เพ่ือรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีอยู
ในครอบครองของหนวยงานของรัฐ ไดแก สิทธิในการขอคําปรึกษา สิทธิในการตรวจสอบดูขอมูล สิทธิใน
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การขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการ สิทธิในการขอสําเนาหรือสําเนาท่ีมีการรับรอง สิทธิในการไดรูถึง
ขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการในการดําเนินการแทนผูเยาว สิทธิในการรองเรียน และสิทธิในการอุทธรณ 
   ๑.๑.๓ เพ่ือใหขอมูลขาวสารของราชการเกือบท้ังหมดหรือสวนใหญสามารถ
เปดเผยได ภายใตหลักการท่ีวา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” โดยขอยกเวนจะมีไดเฉพาะกรณี
ท่ีมีกฎหมายกําหนดวาไมตองเปดเผยเทานั้น 
  ๑.๒ ความหมายขอมูลขาวสารของราชการ   
  ขอมูลขาวสารหมายถึงสิ่งท่ีสื่อความหมายใหทราบถึงเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด โดยในความหมายนี้เนนท่ีการสื่อความหมายเปนหลัก มิไดเนนท่ีรูปรางหรือรูปแบบของความเปน
ขอมูลขาวสาร กลาวคือ สิ่งท่ีจะเปนขอมูลขาวสารไดนั้น ไมจําเปนตองอยูในรูปรางหรือรูปแบบของ
กระดาษท่ีมีขอความหรือแฟมเอกสาร แตมีความหมายรวมถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีอาจจะปรากฏใหเห็นเปน
ขอความ ตัวเลข สัญลักษณ เสียง แสง และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีทําใหมนุษยสามารถเขาใจและรูความหมายได ไมวา
จะเปนโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานกรรมวิธีใด ๆ เชน ประจุไฟฟาแมเหล็ก ฟลม ไมโครฟลม 
รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร แผนบันทึกขอมูล (Diskette) คอมพิวเตอร เปนตน 
ขอมูลขาวสารท่ีอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฉบับนี้ตองเปน “ขอมูลขาวสาร
ของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารนั้นตองอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน
ของรัฐ ดังนั้นความหมายของคําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” จึงใหความสําคัญตอลักษณะหรือสิทธิใน
การยืดถือขอมูลขาวสารนั้นวาอยูในขอบเขตอํานาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
หรือไม ท้ังนี้โดยไมตองคํานึงถึงวา เนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร อาจจะเปนเรื่อง
เก่ียวกับการดําเนินการของรัฐหรือเก่ียวของกับบุคคลหรือเอกชนใด ๆ ก็ได 
  ๑.๓ การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน  
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดวิธีในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ และการเขาสูขอมูลขาวสารของประชาชน ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ การเปดเผยโดยการนําขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนดลงพิมพใน       
ราชกิจจานุเบกษา  ไดแก ขอมูลท่ีเก่ียวกับโครงสรางและการจัดองคกร สรุปอํานาจหนาท่ีสําคัญและ
วิธีการดําเนินงาน สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับการ คําสั่ง หรือ
หนังสือเวียนท่ีจัดใหมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ และขอมูลขาวสารอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   ๑.๓.๒ การเปดเผยโดยการตั้งแสดงไวในสถานท่ีท่ีหนวยงานจัดเตรียมไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ไดแก ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน นโยบาย
หรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจาย
ประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบ
ถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี
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หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี และขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
   ๑.๓.๓ การเปดเผยตามท่ีประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย เปนขอมูลขาวสาร
ท่ีอยูนอกเหนือจาก ขอ ๑.๓.๑ และขอ ๑.๓.๒ ดังกลาวขางตน 
  ๑.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
  ขอมูลขาวสารสวนบุคคลหมายถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีเปน “สิ่งเฉพาะตัว” 
ของบุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการ
ทํางาน เปนตน ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลยังไมถือเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
นอกจากจะมีสิ่งบงชี้ตัวบุคคลดวยวาขอมูลขาวสารนั้นเปนของบุคคลใด โดยอาจเปนชื่อ รหัส หมายเลข 
รูปถายหรือสิ่งบงชี้อยางอ่ืนก็ได โดยปกติคนเราจะมีความเปนสวนตัวในการดํารงชีวิตระดับหนึ่งท่ีไม
ตองการใหผูอ่ืนนําไปเปดเผยตอสาธารณะ ซ่ึงอาจทําใหเราเกิดความไมสบายใจ หรือรําคาญใจ ซ่ึงมาตรา 
๓๔ ของรัฐธรมนูญไดรับรองวาบุคคลมีสิทธิในความเปนสวนตัว ผูใดจะรุกล้ําความเปนสวนตัวของบุคคล
ไมได พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดใหสิทธิแกประชาชนเจาของขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารของตนหรือเก่ียวกับตนเองได และกําหนดวา ถาพบวาขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลซ่ึงหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตอง ประชาชนผูเปนเจาของขอมูลยอมมีสิทธิทํา   
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นได ท้ังนี้เพ่ือมิใหมีการนําขอมูล
ขาวสารท่ีผิดพลาดไปใชใหเกิดผลรายแกบุคคล และจะขอสําเนาขอมูลขาวสารนั้นก็ได ในกรณีท่ีหนวยงาน
ของรัฐไมยอมปฏิบัติตามคําขอใหแกไข ประชาชนเจาของขอมูลอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย  
การเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ซ่ึงถาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยเชนใด หนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตามนั้น อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการอุทธรณ
หรือไม หรือผลการพิจารณาอุทธรณจะเปนเชนใดก็ตาม เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐ  
หมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นก็ได ท้ังนี้ เม่ือแตละฝายยืนยันวาตนเปน
ฝายถูก การใหหมายเหตุไวจึงเปนวิธีการสุดทายท่ีจะเตือนใหผูจะนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นมาใชได
ตระหนักและใชดุลยพินิจโดยระมัดระวังวาท่ีถูกตองเปนเชนใด 
  ๑.๕ การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  ประชาชนชาวไทยทุกคนท่ีเปนบุคคลธรรมดา (ไมรวมนิติบุคคล) มีสิทธิไดรับความคุมครอง
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน ท้ังนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ ซ่ึงรับรองวาบุคคลมีสิทธิในความเปนอยูสวนตน โดยผูใดจะกลาวหรือ
แพรหลายไปยังสาธารณชนเปนการกระทบสิทธิความเปนอยูสวนตัวมิได กรณีของคนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยู
ในประเทศไทยก็ไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารบุคคลดวย โดยหลักการแลว ขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ี
อยูในความครอบครองดูแลของหนวยงานของรัฐจะนําออกไปเปดเผยโดยเจาของขอมูลไมยินยอมไมได 
และคํายินยอมตองทําเปนหนังสือ หลักการเฉพาะเก่ียวกับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพ่ือมิให
เกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลมีดังนี้ 
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   ๑.๕.๑ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบขอมูล และการจัดเก็บขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล 
   ๑.๕.๒ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาท่ี
เก่ียวของและจําเปนตอการปฏิบัติงาน และใหยกเลิกเม่ือหมดความจําเปน 
   ๑.๕.๓ หนวยงานของรัฐตองพยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลจากเจาของ
ขอมูลโดยตรง 
   ๑.๕.๔ บังคับใหมีการประกาศรายการสําคัญหรือจําเปนเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลโดยการพิมพในราชกิจจานุเบกษาดังรายการตอไปนี้ 
    ๑.๕.๔.๑ ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว 
    ๑.๕.๔.๒ ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
    ๑.๕.๔.๓ ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
    ๑.๕.๔.๔ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
    ๑.๕.๔.๕ วิธีการขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล 
    ๑.๕.๔.๖ แหลงท่ีมาของขอมูล 
   ๑.๕.๕ หนวยงานของรัฐตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบ     
ความถูกตองของขอมูลอยูเสมอ 
  ๑.๖ การนําขอมูลไปใชงาน 
  กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองใหเจาของขอมูลทราบในกรณีท่ีจัดสงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลไปยังท่ีใดซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแต เปนไปตาม
ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  ๑.๗ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล   
  หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืน หรือผูอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไว
ลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการนี้ได
กําหนดไว เชน การเปดเผยตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตนเพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น หรือเปนการใหซ่ึงจําเปนเพ่ือการปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ
ของบุคคล เปนตน 
  ๑.๘ ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร 
  ขอมูลขาวสารประวัติศาสตรคือขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีอายุครบกําหนด ๒๐ ป สําหรับ
ขอมูลขาวสารท่ัวไป หรือ ๗๕ ป สําหรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถาบันกษัตริย ขอมูลขาวสารในราชการยอม
เปนประโยชนตอการศึกษา ท้ังทางดานประวัติศาสตรและดานวิทยาการตาง ๆ ในอนาคต การเก็บรักษา
เอกสารเหลานี้ หากไปข้ึนอยูกับความเห็นของแตละหนวยงานจะไมเหมาะสม โดยมาตรฐานในการคัดเลือก
เก็บจะลักลั่นอาจสูญเสียขอมูลขาวสารหลายประการท่ีควรไดจัดเก็บ อีกประการหนึ่งการจัดเก็บรักษา
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ขอมูลขาวสารเกา ๆ ก็มีเทคนิคเฉพาะท่ีจะดูแลมิใหบุบสลาย มิใชเทคนิคท่ีจะรูกันท่ัวไป ดังนั้นกฎหมายจึง
กําหนดเปนหลักการดังนี้ 
   ๑.๘.๑ ขอมูลขาวสารใดท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือ 
   ๑.๘.๒ มีอายุครบกําหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง จะตองจัดสงใหแก          
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เพ่ือจะไดคัดเลือกเก็บไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ไมเชนนั้นขอมูลขาวสาร
ดังกลาว จะถูกทอดท้ิง เก็บไวโดยไมเกิดประโยชนแกประชาชน นอกจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแลว 
อาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหทําหนาท่ีคัดเลือกและเก็บรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตรบางประเภทใหประชาชนศึกษาคนควาไดเชนกัน ถาในอนาคตจะมีการแยกความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร  ขอมูลขาวสารท่ีตองสงไปคัดเลือกนี้ไมใชบังคับกับ
ขอมูลขาวสารของราชการท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดใหตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง
รักษา (มาตรา ๒๖) เพราะขอมูลบางประเภทเห็นไดโดยสภาพวาไมมีคุณคาท่ีจะเก็บไวศึกษา และการเก็บ
ไวหรือจัดสงไปใหคัดเลือกจะเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายโดยใชเหตุ 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
 หนวยงานจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปเปน
แนวทางปฏิบัติท่ีหนวยงานและบุคลากรจะตองยึดเปนหลักปฏิบัติไดดังนี้ 
  ๒.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารดวย ๔ วิธี ไดแก ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา การตั้งแสดงไว
ในสถานท่ีท่ีหนวยงานจัดเตรียมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย 
และหอจดหมายเหตุแหงชาติ ขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยในแตละวิธีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนด 
  ๒.๒ ใหสิทธิแกประชาชนเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลในการขอตรวจดูขอมูล
ขาวสารของตนหรือเก่ียวกับตนเองไดหรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร  และแกไขขอมูลขาวสารถาพบวาขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลซ่ึงหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตอง ซ่ึงประชาชนผูเปนเจาของขอมูลยอมมีสิทธิทํา
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นได และในกรณีท่ีหนวยงานไมปฏิบัติ
ตามคําขอใหแกไข เจาของขอมูลอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซ่ึงผล
การวินิจฉัยเชนใด หนวยงานตองปฏิบัติตามนั้น อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการอุทธรณหรือไม หรือผล    
การพิจารณาอุทธรณจะเปนเชนใดก็ตาม เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของ
ตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นก็ได  
  ๒.๓ ไมนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลออกไปเปดเผยโดยเจาของขอมูลไมมีหนังสือยินยอม 
  ๒.๔ จัดใหมีระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  ๒.๕ จัดให มีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทา ท่ีเ ก่ียวของและจําเปนตอ         
การปฏิบัติงาน และใหยกเลิกเม่ือหมดความจําเปน 
  ๒.๖ พยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลจากเจาของขอมูลโดยตรง 
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  ๒.๗ มีการประกาศรายการสําคัญหรือจําเปนเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลขาวสาร       
สวนบุคคลโดยการพิมพในราชกิจจานุเบกษาดังรายการดังตอไปนี้ 
   ๒.๗.๑ ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว 
   ๒.๗.๒ ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
   ๒.๗.๓ ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
   ๒.๗.๔ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
   ๒.๗.๕ วิธีการขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล 
   ๒.๗.๖ แหลงท่ีมาของขอมูล 
  ๒.๘ จัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยูเสมอ 
  ๒.๙ แจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีท่ีจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังท่ีใดซ่ึงจะ
เปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแต เปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  ๒.๑๐ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลตอหนวยงานของรัฐ
แหงอ่ืนหรือผูอ่ืน ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้น 
เวนแตเปนการเปดเผยตามพระราชบัญญัติกําหนดไว เชน การเปดเผยตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน
ของตนเพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน หรือเปนการใหซ่ึงจําเปนเพ่ือการปองกันหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล เปนตน 
  ๒.๑๑ สงขอมูลขาวสารใดท่ีหนวยงานไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพ่ือจะไดคัดเลือกเก็บไวใหประชาชนไดศึกษา
คนควา  
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : นางสาว ส. ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ ถูกรองเรียน กลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หนวยงานใหดําเนินการสอบสวนทางวินัยจนเปนท่ียุติ และมีคําสั่งลงโทษ   
ไลออกจากราชการแลว นางสาว ส. ใชสิทธิขอใหเปดเผยเอกสาร จํานวน ๕ รายการเพ่ือประกอบการ
อุทธรณคําสั่งลงโทษ  ๑) รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง ๒) รายงานการสอบสวนทางวินัย ๓) รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน ๔) คําใหการของพยานทุกปาก และ ๕) ผลการพิจารณาของผูมี
อํานาจออกคําสั่งลงโทษ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปไดวา ท้ัง ๕ รายการสามารถเปดเผยได
เพราะมีผลกระทบตอผูขอโดยตรง โดยรายการท่ี ๔ คําใหการของพยานทุกปาก สามารถเปดเผยได แต
ตองปกปดชื่อพยานไว เพราะจะทําใหผูอ่ืนกระทบ/เสียหายได  
 สถานการณ ๒ : นายเตือนใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารจากหนวยงาน เพ่ือขอใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอปรับตําแหนงเปนผูชํานาญการพิเศษ ดังนี้        
๑) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของตนเองท่ีคณะกรรมการฯ ตัดสินวา
ไมผานเกณฑ ๒) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ีผาน
เกณฑท้ังหมด ๓) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ีไมผาน
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เกณฑท้ังหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแตละคนท่ีพิจารณาวาท่ีไมผานเกณฑ ๔) รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุกครั้ง ๕) เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ี
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และ ๖) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ   
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปไดวา สามารถเปดเผยได ๔ รายการ ไดแก  ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของตนเองท่ีคณะกรรมการฯ ตัดสินวาไมผานเกณฑ รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุกครั้ง  เอกสารผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน       
ทางวิชาการ  ไมสามารถเปดเผยได ๒ รายการ ไดแก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ีผานเกณฑท้ังหมด (แตสามารถบอกจํานวนคนท่ีผานเกณฑได/ปดชื่อไว และ
ถามีผลกระทบตอผูขอสามารถเปดได) และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน          
ทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ีไมผานเกณฑท้ังหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแตละคนท่ีพิจารณาวาท่ีไม
ผานเกณฑ แตสามารถบอกจํานวนคนท่ีผานเกณฑได/ปดชื่อไว และมีผลกระทบตอผูขอสามารถเปดได  
 สถานการณ ๓ : นักศึกษาปริญญาเอกกําลังดําเนินการวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการเอกชน ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ     
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีความประสงคท่ีจะขอขอมูลจํานวนคนพิการท่ีทํางานในสถานประกอบการเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ ๑) ชื่อสถานประกอบการ ๒) ท่ีอยู 
๓) เบอรโทรศัพท ๔) คนพิการท่ีทํางานอยู (ระบุชื่อ,นามสกุล) ๕) ประเภทความพิการ และ ๖) ตําแหนง   
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นวา ขอมูลขาวสารท่ีนักศึกษาปริญญาเอกขอขอมูลของคนพิการ
ตามรายละเอียด ๑ - ๖ เปดเผยได ยกเวนขอ ๔ เพราะตองการใหระบุชื่อ/นามสกุลซ่ึงเปนขอมูล       
สวนบุคคล ไมสามารถเปดเผยได  อาจหลีกเลี่ยงการใหขอมูลโดยการระบุเปนจํานวนคนพิการท่ีทํางานอยู 
เชน เพศหญิง เพศชาย ก็ได 
 สถานการณ ๔ : การออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา เนื่องจาก
ทางกรมบัญชีกลางไดขอความรวมมือใหหนวยงานราชการออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยใหใสเลขท่ีบัตร
ประจําตัวประชาชนในคําสั่งดังกลาวตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๓๐.๒/ว๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ การท่ีใสเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงถือเปนขอมูลสวนบุคคลในคําสั่งเลื่อนข้ันถือเปน       
การกระทําท่ีผิดตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารหรือไม สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการไดหารือกับทางกรมบัญชีกลางในประเด็นดังกลาวแลว ปรากฏวาการใสเลขท่ีบัตรประจําตัว
ประชาชนในคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
หามมิใหใสเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนดังกลาว 
 สถานการณ ๕ : ผูเขารวมยื่นซองประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาเพ่ือจางเหมาเอกชน
ปรับปรุงโรงงานพรอมเดินเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย แตคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเห็นวา
เสนอผิดเง่ือนไขท่ีจะไดรับการพิจารณาเปดซองขอเสนอดานราคา จึงมีหนังสือถึงสํานักรักษาความสะอาด 
ขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาประกวดดานเทคนิค เอกสารขอเสนอดานเทคนิคและเอกสาร
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เสนอราคาของบริษัทยูโรเวสทเอ็นจิเนียริ่งจํากัด เพ่ือนําไปใชประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกตองโปรงใสในการพิจารณาผลการประกวดราคา 
และเพ่ือเปนหลักฐานประกอบในการแสวงหาความถูกตองและเปนธรรมในโอกาสตอไป แตไดรับ       
การปฏิเสธ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นวา ๑) รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
เปนเพียงความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด การเปดเผย
อาจกระทบตอการใชดุลพินิจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครได เนื่องจากผูวาฯ ยังไมไดพิจารณา
ขอเสนอและมิไดมีคําสั่งเก่ียวกับเรื่องนี้แตอยางใด จึงชอบท่ีจะไมเปดเผย ๒) ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
เอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอเสนอดานเทคนิคและเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดพิจารณารายละเอียดขอเสนอของผูเขาประกวดราคา
และแจงผลใหทราบแลว อีกท้ังขอเท็จจริงก็ปรากฏวาคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้ันตอไป โดยไดเปดซองขอเสนอราคาเฉพาะรายท่ีผาน
การคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิคแลว ถือวาการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได
ดําเนินการเปนที่สิ้นสุดแลว ผูอุทธรณซึ่งไดรับผลกระทบจากการพิจารณาดังกลาวจึงควรไดสิทธิขอ
ตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรู เพื ่อการโตแยง แตเนื ่องจากผู ใหความเห็นชอบในขั้นสุดทายคือ      
ผู ว าราชการกรุง เทพมหานคร ซึ ่งอาจจะมีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการพิจารณาผล        
การเปดเผยกอนผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมีคําสั่งยอมมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของ
บริษัทเจาของขอมูลการเปดเผยจึงตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทเจาของขอมูลดวย และ
ในชั้นนี้ถือวาการพิจารณาผลการประกวดราคายังไมแลวเสร็จสมบูรณตามขั้นตอนทั้งหมด จึงยังไม
ควรเปดเผยกอนถึงเวลาอันสมควร ใหสํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เปดเผยขอมูล
เฉพาะบัญชีรายชื่อบริษัท หางราน ท่ีรับใบเสนอราคา โดยใหสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองแกผูอุทธรณ 
 สถานการณ ๖ : ผูอุทธรณมีหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ 
ขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับบันทึกของคณะกรรมการเปดซองราคาโครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต 
แตไดรับการปฏิเสธ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นวาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
โครงการกอสรางถนนซ่ึงเปนโครงการสาธารณูปโภคท่ีองคการบริหารสวนตําบลแซงบาดลรับผิดชอบ
โดยตรง เม่ือพิจารณาถึงหลักการบริหารงานปกครองทองถ่ินท่ีดี ประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรับผูขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางในทุกข้ันตอน อีกท้ังมีสิทธิในการเขารวมติดตามตรวจสอบความถูกตอง
และโปรงใสในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีแลวเสร็จ
ในแตละข้ันตอน จึงตองเปดเผยใหประชาชนตรวจสอบได สําหรับบันทึกคณะกรรมการเปดซองราคาฯ 
เปนขอมูลขาวสารท่ีเปนผลการพิจารณาท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน และประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ บังคับใหหนวยงานตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
การไมเปดเผยจึงไมชอบดวยกฎหมาย จึงใหองคการบริหารสวนตําบลแซงบาดาล เปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามอุทธรณใหแกผูอุทธรณ 



๗๐ 
 

 สถานการณ ๗ : หางหุนสวนจํากัดตราดม่ันคงวัสดุกอสราง ผูอุทธรณมีหนังสือถึงองคการ
บริหารสวนตําบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอขอมูลขาวสาร ๒ รายการ ไดแก ๑) รายละเอียดผูชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินท่ีมียอดชําระสูงลําดับท่ี ๑ - ๒๐ พรอมปริมาณพ้ืนท่ี และ ๒) รายละเอียดการจัดซ้ือ  
จัดจาง งานสอบราคา/ประกวดราคา โดยใหจัดสงใหแกผูอุทธรณทุกครั้งท่ีมีการออกประกาศ แตไดรับ 
การปฏิเสธ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นวาขอมูลขาวสารรายการท่ี ๑ นั้น แมจะมีรายละเอียด
ของชื่อสถานประกอบการ ท่ีตั้ง พ้ืนท่ีอาคาร และท่ีดิน และจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดินของผูเสีย
ภาษีแตละราย ซ่ึงมีท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสวนท่ีเปนนิติบุคคลไมถือเปนขอมูลขาวสาร    
สวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมิใชขอมูลขาวสารตามมาตรา 
๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยได ประกอบกับผูอุทธรณตองการขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือตรวจสอบการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ โดยการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนท่ีกับ
จํานวนเงินภาษีของผูอุทธรณกับผูเสียภาษีรายอ่ืน ๆ สําหรับขอมูลขาวสารรายการท่ี ๒ องคการบริหาร
สวนตําบลวังกระแจะไมไดแจงผลในการไมเปดเผย แตขอมูลขาวสารดังกลาวเปนขอมูลขาวสารท่ี
หนวยงานของรัฐตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดูอยูแลว ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  แตหนวยงานของรัฐไมมีหนาท่ีจะตองจัดสงขอมูล
ขาวสารดังกลาวใหแกผูขอ จึงใหองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ เปดเผยขอมูลขาวสารรายการท่ี ๑ 
แกผูอุทธรณ โดยใหลบ ตัดทอน หรือทําดวยประการอ่ืนใด ท่ีไมเปนการเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูเสียภาษี
เฉพาะท่ีเปนบุคคลธรรมดา สวนขอมูลขาวสารรายการท่ี ๒ นั้น ใหยกอุทธรณ 
 สถานการณ ๘ : นาย ก  ถูกกลาวหาวามีพฤติการณและปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเก่ียวกับ    
การบริหารงานโครงการกอสรางสนามบินแหงหนึ่ง จึงมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับบุคคลชื่อพยานผูกลาวหาและเอกสารพยานหลักฐานตาง ๆ กระทรวงคมนาคมไดมี
หนังสือชี้แจงใหนาย ก ทราบวาเรื่องดังกลาวอยูระหวางการสอบสวน จึงไมสามารถเปดเผยได ท้ังนี้ 
เปนไปตามมาตรา ๑๕ (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา ขอมูลขาวสารท่ีขอเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับ   
การสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในวงราชการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ การเปดเผยอาจจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือการบังคับใช
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ จึงมีมติวา กระทรวงคมนาคมมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการสอบสวนฯ 
นั้นชอบแลว 
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การยึดมั่นในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด 

 มาตรฐานจริยธรรมการยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหาร   
อยางเครงครัด เปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการปฏิบัติตามตามระเบียบ 
คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด 
 ๑. สาระสําคัญ 
 แบบธรรมเนียมทหาร หมายถึง แนวทางปฏิบัติซ่ึงผู บังคับบัญชาหรือหัวหนาสวนราชการ 
ตลอดจนผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไวเปนหลักสําหรับปฏิบัติท้ังท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและไมเปน
ลายลักษณอักษร ท่ีมาหรือแหลงกําเนิดแบบธรรมเนียมของทหาร ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
แถลงการณ มติคณะรัฐมนตรี และขาว ดังนั้น ผูมีอํานาจและหนาท่ีออกแบบธรรมเนียมของทหารมีหลาย
ระดับ ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม สวนราชการรอง ๆ 
ลงไป ผูมีอํานาจและหนาท่ีจะออกแบบธรรมเนียมของทางราชการไดนั้น ตองออกมาในรูปแบบและขอบเขต
ซ่ึงตนมีอํานาจเทานั้น 
 การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
ลงทัณฑหรือลงโทษ โดยในกรณีแบบธรรมเนียมท่ีเปนกฎหมาย ผูขัดขืนหรือละเลยจะตองไดรับโทษตาม
พระราชกําหนดกฎหมายท่ีไดบัญญัติไว และกรณีแบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับ และคําสั่ง ถึงแม วา   
แบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับและคําสั่งจะไมมีลักษณะเปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แตตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ ถึงมาตรา ๓๓ บัญญัติไววา เปนความผิดและมีโทษทางอาญา ซ่ึงอยูใน
อํานาจของผูบังคับบัญชาสมควรจะนําคดีข้ึนฟองรองตอศาลทหารหรือไม ฉะนั้น จึงเห็นไดวาถาขัดขืนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับและคําสั่งแลวผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจพิจารณาวาจะสมควรฟองรองตอศาล
ทหารหรือไม นอกจากนี้ผูเปนทหารอาจจะไดรับทัณฑทางวินัยตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมใหมอีกดวย สวนผูท่ีเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง
อาจจะไดรับการพิจารณา ลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ หรือ
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
  ๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ 
  ทหารเปนองคกรเชนเดียวกับองคกรอ่ืน ๆ จึงตองมีระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเปนหลัก
ยึดถือปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหสังคมทหารดําเนินไปสูจุดหมายขององคกรไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ
พัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป ทหารทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับท่ีกําหนดข้ึน 
  ๒.๒ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
  แบบธรรมเนียมทหาร ๘ ดานท่ีทหารตองยึดถือและปฏิบัติตาม ไดแก การทําความเคารพ 
การสั่งการและประชาสัมพันธ การลา การรายงาน การรับสงหนาท่ี การเขาสมาคม การเขาศึกษา หรือ 
บอกความในราชการ ขาราชการกลาโหมกับการเมือง และการแตงกาย รายละเอียดการปฏิบัติในผนวก จ 
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   ๒.๒.๑ การทําความเคารพ ประกอบดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการทําความเคารพ
เม่ืออยูลําพัง การทําความเคารพเม่ืออยูในความควบคุม และการผอนผันการทําความเคารพ 
   ๒.๒.๒ การสั่ งการและประชาสัมพันธ  ประกอบดวย วิ ธีการสั่ งการและ
ประชาสัมพันธ  อํานาจเฉพาะในการออกหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธบางประเภท  อํานาจสั่ งการ
ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก และลักษณะของหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธประเภท “คําสั่ง”   
   ๒.๒.๓ การลา ประกอบดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการลาปวย การลาคลอดบุตร  
การลากิจ การลาพักผอนประจําป การลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาติดตามคูสมรสไป
ตางประเทศ การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการปฏิบัติอ่ืน ๆ เก่ียวกับการลา 
   ๒.๒.๔ การรายงาน ประกอบดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานดวน การรายงาน
ตนเอง การรายงานเม่ือตองหาในคดีอาญาหรือคดีแพงหรือคดีลมละลาย และการรายงานตัวเม่ือมี    
สถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม 
   ๒.๒.๕ การรับสงหนาท่ี ประกอบดวยการปฏิบัติเก่ียวกับกรณีตองรับสงหนาท่ี
ราชการและการปฏิบัติงานในงานรับสงหนาท่ีราชการ การปฏิบัติขณะท่ียังไมมีการรับสงหนาท่ีราชการ
บัญชีประกอบการรับสงหนาท่ี การจัดทําเอกสารการรับสงหนาท่ีราชการ และขอกําหนดการรับสงหนาท่ี
ราชการ 
   ๒.๒.๖ การเขาสมาคม การเขาศึกษา หรือบอกความในราชการ ประกอบดวย      
การปฏิบัติเก่ียวกับ 
    ๒.๒.๖.๑ การเปนสมาชิก รวมประชุม ฟงการบรรยาย เผยแพรกิจการ
หรือชวยเกลี้ยกลอมโฆษณาวัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแก
สมาคม สโมสร องคการใดท่ีมิใชเปนของทางราชการทหาร  
    ๒.๒.๖.๒ การเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนโดยใชเวลา
นอกราชการ หรืออาจใชเวลาในราชการเพียงบางสวนไปศึกษา 
    ๒.๒.๖.๓ กิจการหรือขอความใด ๆ ในราชการท่ีเปนความลับ หาม
ขาราชการกลาโหมประจําการ ลูกจางและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปดเผยเปนอันขาด 
   ๒.๒.๗ ขาราชการกลาโหมกับการเมือง ประกอบดวยการปฏิบัติเก่ียวกับ 
    ๒.๒.๗.๑ การสมัครเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองท่ีตั้งข้ึนโดยชอบดวย
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  ประกอบดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการใช เครื่องแบบทหาร
อากาศในงานพิธีตาง ๆ การแตงเครื่องแบบและการไวทรงผมของทหารหญิง การกําหนดทรงผม         
ชุดพระราชทาน การคาดกระบี่ การใชถุงมือ และการใชผาพันแขนทุกข 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : โอกาสท่ีทหารไมตองทําการเคารพผู ใด ๙ ประการ ไดแก กําลังเลนกีฬา     
อยูในชุมนุมซ่ึงตองการความสงบ เจ็บปวยสาหัส แบกหามของหนัก กําลังรับประทานอาหาร มีหนาท่ีตอง
ประจําในขบวนหรือพิธี กําลังขับข่ียานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนท่ีตามลําพังในท่ีคับขัน หรือเม่ือกําลังขับ
ยานพาหนะในความควบคุม ควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจําหรือโดยสารไปบนพาหนะ กําลังทําการ
รักษาพยาบาลตามหนาท่ี 
 สถานการณ ๒ : หลักการปฏิบัติเม่ือการสั่งการมีความขัดแยงกัน ให  ถือสั่งการของ
ผูบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงชั้นสูงกวา  ถาเปนการสั่งการของผูบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงชั้นเดียวกัน
ใหถือปฏิบัติตามสั่งการครั้งหลังสุด 
 สถานการณ ๓ : ขาราชการทหารอากาศท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษ ซ่ึงเกิดข้ึนกับตนเองหรือบุคคลท่ัวไปในทองถ่ินนั้น และมิไดเกิดจากความประมาท
เลินเลอหรือความผิดของตนเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถ
มาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีตั้งปกติ จะตองรีบรายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทํา
ใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรกท่ี
สามารถมาปฏิบัติราชการได 
 สถานการณ ๔ : ขาราชการทหารอากาศท่ีตกเปนผูตองหาหรือถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญา  
ขอหาความผิดท่ีสูงกวาความผิดลหุโทษ จะตองรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทันทีในโอกาสแรกท่ีจะกระทําได แตตองไมเกิน ๕ วันทําการนับตั้งแตทราบการตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลย และไดรับอนุญาตใหประกันตัว หรือมิไดถูกควบคุมตัวอยูในอํานาจฝายทหาร ถาตกเปนผูตองหา
หรือถูกฟองเปนจําเลยในความผิดลหุโทษหรือความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด 
ลหุโทษ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผู บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันตกเปน
ผูตองหาหรือจําเลย และทราบขอกลาวหาดังกลาว 
 สถานการณ ๖ : ขาราชการทหารอากาศ นอกจากขาราชการการเมืองผูใดเปนสมาชิกของ
สมาคม สโมสร หรือองคการใด (ซ่ึงมิใชสมาคม สโมสร หรือองคการท่ีกองทัพอากาศอนุญาตใหเขาเปน
สมาชิก) อยูกอนเขารับราชการ ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
 สถานการณ ๗ : ขาราชการทหารอากาศท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ท่ีตั้งข้ึน
โดยชอบดวยกฎหมายใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศเพ่ือทราบ 
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 สถานการณ ๘ : เครื่องแบบปกติเทาคอแบะใชใน ๑๐ พิธี ไดแก พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย
ตาง ๆ ในวันกองทัพไทย พิธีสวนสนามกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล พิธีงานวันท่ีระลึก
กองทัพอากาศ พิธีรับสงหนาท่ีของผูบังคับบัญชาชั้นสูง พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน
ของนักบินประจํากอง พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ (สําหรับขาราชการ
ตางประเทศ) พิธีประดับเครื่องหมายยศของนักเรียนนายเรืออากาศท่ีสําเร็จการศึกษา พิธีสวนสนามตรวจ
แถวกองเกียรติยศในโอกาสผูบัญชาการทหารสูงสุดอําลาชีวิตราชการทหาร พิธีตอนรับแขกตางประเทศ
อยางเปนทางการโดยมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียกองทัพอากาศ  
และพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร 
 

การเชิดชูและรักษาไวซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร 

 มาตรฐานจริยธรรมการเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารเปนมาตรฐาน
จริยธรรมดานการปฏิบัติตนของบุคลากรโดยการเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหาร 
 ๑. สาระสําคัญ 
 เกียรติของทหารหมายถึง คุณความดีของทหารท่ีบุคคลท่ัวไปยกยองสรรเสริญ เกียรติยศเปนสิ่ง
ท่ีดีงาม ผูท่ีไดรับควรถนอมรักษาไวตลอดไป การท่ีจะใหคนสรรเสริญกระทําไดดวยการกระทําคุณงาม
ความดี ไมกระทําในสิ่งท่ีไมดีงาม อนุสาวรียยอมเปนท่ีเคารพและชื่นชมของผูท่ีพบเห็นและชวนใหนึกนอม
ถึงคุณความดีอันไมมีวันตายของอนุสาวรีย ขอสําคัญคือเราใจอยากใหผูพบเห็นประกอบคุณความดี 
 สิ่งท่ีแสดงถึงเกียรติท่ีบุคคลไดรับท่ีเปนสิ่งของท่ีเปนรูปธรรม ไดแก เหรียญตรา พวงมาลัย 
สิ่งของสักการบูชา อนุสาวรีย เปนสิ่งท่ีแสดงถึงการเชิดชูคุณงามความดี ความซ่ือสัตยสุจริต ความกลาหาญ 
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ตัวอยางเกียรติของทหาร ไดแก ทหาร
ท่ีเสียชีวิตในการรบจะไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติ มีความกลาหาญ เปนวีรบุรุษของชาติโดยจะได
ประดับเหรียญกลาหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ ไดรับการจัดการศพอยางสมเกียรติโดยการกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ เกียรติมีความหมายครอบคลุมถึงท้ัง
เกียรติยศและเกียรติศักดิ์ เพราะผูมีเกียรติโดยมากจะมีท้ัง ๒ อยางพรอมกัน  
 เกียรติยศหมายถึงเกียรติโดยฐานะตําแหนงหนาท่ีหรือชาติชั้นวรรณะ ดังนั้นเกียรติยศของทหาร
เปนเกียรติท่ีเกิดจากฐานะท่ีเปนทหารซ่ึงทําหนาท่ีปกปองรักษาประเทศชาติ เกียรติยศโดยท่ัวไปเปน 
ความดีซ่ึงทําไปแลวมีคนเชื่อถือ ดึงดูดใหคนรักใครนิยม มิใชบังคับใหผูอ่ืนนิยม เชน พระเปนผูมีศีลทําใหมี
คนเคารพนับถือและเปนท่ีพ่ึงทางใจของผูอ่ืนได ครูเปนผูใหความรูแกศิษยและชวยเหลือใหไดดี หมอเปน
ผูรักษาอาการเจ็บไขใหกับบุคคลท่ีปวยใหหาย ดังนั้นเกียรติยศของทหารจึงเปนความดีท่ีเกิดจาก        
การปฏิบัติหนาท่ีของทหาร เชน การปกปองการลวงล้ําอธิปไตยของชาติ การรักษาความม่ันคงภายใน 
และการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวทหารจะตองมี
ความดีท่ีจะทําใหไดรับเกียรติยศ ไดแก ความเมตตากรุณา ความสุภาพออนโยน และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 



๗๕ 
 

รวมท้ังความอดทนไมยอทอ จึงมีคํากลาววา เกียรติยศท่ียิ่งใหญของทหารหาอยูท่ีไมเคยลมเหลว แตอยูท่ี
เม่ือลมแลวกลาลุกข้ึนมากาวตอไป 
 เกียรติศักดิ์เปนการปฏิบัติตนใหมีความนานับถือยําเกรง หรือดึงดูดใจใหผูอ่ืนเห็นวามีอํานาจ  
ซ่ึงเปนการปฏิบัติตนโดยยึดม่ันในความดี ท่ีทําใหเกิดเกียรติศักดิ์ ไดแก ความเครงครัดตอหนาท่ี        
ความกลาหาญ และความยุติธรรม ซ่ึงจะมีไดเฉพาะตนเอง ดังนั้นเกียรติศักดิ์ของทหารจึงเปนการปฏิบัติตน
ของทหารใหมีความนานับถือยําเกรง โดยยึดม่ันในความเครงครัดตอหนาท่ี ความกลาหาญ และ        
ความยุติธรรม เกียรติศักดิ์ของทหารท่ีสําคัญยิ่งคือความกลารับผิดดวยตนเองโดยไมตองรอใหผูอ่ืนกลาวหา 
 จะเห็นไดวาเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารเปนสิ่งสําคัญ จึงเปนสิ่งท่ีทหารจะตองเชิดชูและ
รักษาไว 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิ
 เกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารเกิดข้ึนตามหนาท่ีของทหารมีเหตุผลสนับสนุน ๒ ประการ 
ประการแรก ทหารทําหนาท่ีเปนทหารของชาติซ่ึงตองมีความรูความสามารถในการคุมครองปกปอง
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ ซ่ึงผูท่ีจะเขามาเปนทหารจะตองผานการคัดเลือก
ท้ังความรู ลักษณะทาทาง การตรวจสอบกําลังพล ฯลฯ ประการท่ีสองเปนผลการปฏิบัติหนาท่ีของทหาร
ซ่ึงเปนผลใหบานเมืองไมใหตกเปนเมืองข้ึนของใคร ประเทศชาติปลอดภัย ศาสนาเจริญรุงเรือง สถาบัน
พระมหากษัตริยไดรับการปกปองรักษา เกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารจะดํารงอยูไดตลอดไปนั้น 
ทหารจะตองทําแตความดีจนมีคนยกยองสรรเสริญ  การทําความดีนั้นจะตองประพฤติธรรม ๗ ประการ 
คือ ขยันหม่ันเพียร มีสติรอบคอบ ทําแตในสิ่งท่ีดี ใครครวญกอนปฏิบัติ สงบเสง่ียม ซ่ือสัตยสุจริต และไม
ประมาท 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : กรณีเกิดการกบฏหากทหารถูกฝายกบฏสั่งใหเคลื่อนยายกําลังเขาสนับสนุน 
ทหารจะตองมีความกลาไมควรปฏิบัติตามคําสั่งของฝายกบฏแมจะถูกจับและถูกสังหาร ซ่ึงแสดงถึงการมี
อุดมการณแกกลา ไมเขาขางฝายกบฏแมเพ่ือรักษาชีวิตตนเอง พลีชีพเพ่ือความถูกตอง ดังกรณีของ     
พลเอกอรุณ ทวาทสิน เม่ือ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เหตุการณจึงพลิกกลับฝายรัฐบาลไดชัยชนะ 
 สถานการณ ๒ : กรณีทหารสมทบกําลังกับฝายพลเรือนเขาจับกุมการปฏิบัติการผิดกฎหมาย 
และทหารไดรับการทาบทามติดสินบนเปนเงินจํานวนมาก ทหารตองปฏิเสธไมรับสินบนดังกลาวเพ่ือเปน
การแสดงออกของความรักเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของความเปนทหาร ดังกรณีของเรือตรีสําราญ วงศจิ๋ว 
หัวหนาชุดลาดตระเวนนาวิกโยธิน ๒๓๙๓ สมทบกับนายอําเภอและฝายปกครองเขาจับกุมขบวนการขน
แรเถ่ือนท่ีนําเงินไปสนับสนุนผูกอการรายคอมมิวนิสต ผูตองหาติดสินบนเปนเงินจํานวน ๙ แสนบาท แต
เขาไมยอมรับและจับกุมไปดําเนินคดี แสดงถึงความรักเกียรติท่ีเงินไมอาจซ้ือเขาได เหตุการณนี้เกิดข้ึนท่ี
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือป พ.ศ.๒๕๒๓ 
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 สถานการณ ๓ : กรณีของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เม่ือสิ้นอํานาจ พ.ศ.๒๕๐๐ ครอบครัวยัง
ยากจนตองประคองตัวเรื่องรายจาย เพราะทานไมเคยดางพรอยเรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” 
 สถานการณ ๔ : พลเรือเอกเจเรม่ี บัวดา ผูบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา   
ปลิดชีพตนเอง โดยมีจดหมายลาไววา กรณีท่ีประดับเหรียญความสําเร็จ Navy Achievement Medal 
ในสงครามเวียดนามท่ีมีรูปตัว V Valor โดยท่ีไมมีสิทธิเพราะไมไดออกรบจริง ขอโทษท่ีกระทําผิดโดยไม
เจตนา (Honest Mistake) แสดงถึงความรักในเกียรติวินัยท่ียอดเยี่ยม 
 

การเช่ือถือผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัดรวมทั้งการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 

 มาตรฐานจริยธรรมการเชื่อถือผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมท้ัง 
การปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมเปนมาตรฐานจริยธรรมดานการปฏิบัติตนของบุคากรโดย
ผูใตบังคับบัญชาตองมีความเชื่อถือผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด สวนผูบังคับบัญชา
ตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม  
 ๑. สาระสําคัญ 
 วินัยทหารคือการท่ีทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร ซ่ึงไดแก บรรดา กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจงและสรรพหนังสือตาง ๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดออก หรือไดวางไวเปน
หลักฐานใหทหารปฏิบัติ ซ่ึงรวมท้ังขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารท้ังท่ีเปนและไมเปน     
ลายลักษณอักษร วินัยทหารเปนหลักสําคัญท่ีสุดสําหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกคนจะตองรักษาวินัยโดย
เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน ถือวาผูนั้นกระทําผิด ตัวอยางของการกระทําผิดวินัยทหารท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ตัวอยางการฝาฝนวินัยทหาร ๙ ประการ ไดแก    
๑) ด้ือ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน ๒) ไมรักษาระเบียบ     
การเคารพระหวางผูใหญผูนอย ๓) ไมรักษามารยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร ๔) กอใหแตก
ความสามัคคีในหมูทหาร ๕) เกียจคราน ละท้ิง หรือเลินเลอตอหนาท่ีราชการ ๖) กลาวคําเท็จ ๗) ใชกิริยาวาจา
ไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร ๘) ไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาท่ีกระทําผิดตาม
โทษานุโทษ ๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา ดังนั้น มาตรฐานจริยธรรมการเชื่อถือผูบังคับบัญชา
และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัดรวมท้ังการปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมเปน     
การปฏิบัติท่ีไมเปนการกระทําท่ีผิดวินัยทหาร ๒ ขอ ไดแก ๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน และ ๒) ไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาท่ีกระทําผิดตาม
โทษานุโทษ  
 ๒. แนวทางปฏบัิต ิ
 ผูบังคับบัญชาตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม สวนผูใตบังคับบัญชาตองมี 
ความเชื่อถือผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด โดยปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖   
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  ๒.๑ ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจะตองรับทัณฑตามวิธีท่ีกําหนด ประกอบดวย  
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก  ขัง จําขัง และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร 
  ๒.๒ ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีจัดการระวังรักษาวินัยทหารท่ีตนเปนผูบังคับบัญชาอยูนั้นโดย
กวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธเพ่ือทําการปราบปรามทหารผูกอการกําเริบ 
หรือเพ่ือบังคับทหารผูละท้ิงหนาท่ีใหกลับทําหนาท่ีของตน ผูบังคับบัญชาและผูท่ีชวยเหลือในการนั้นจะไม
ตองรับโทษในการท่ีตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้น แตเม่ือมีเหตุดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจักตอง
รายงานไปยั งผูบั ง คับบัญชาเหนือตนและรายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึงรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหมโดยเร็ว 
  ๒.๓ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซ่ึงลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้นคือผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด 
  ๒.๔ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด และผูอยูในบังคับบัญชา
ชั้นใดจะเปนผูรับทัณฑชั้นใดใหถือเกณฑเทียบตามตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ 
  ๒.๕ ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามท่ีกําหนดในตารางเกณฑเทียบชั้น     
ผูลงทัณฑและผูรับทัณฑใหถือตามท่ีไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร 
  ๒.๖ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑเต็มท่ีไดสถานใดสถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑ
ท้ังสองสถานพรอมกันตองกําหนดทัณฑไวเพียงก่ึงหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑ      
คราวเดียวมากกวาสองสถาน 
  ๒.๗ กอนท่ีผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งใด ใหพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนวา ผูท่ีจะตอง
รับทัณฑนั้นมีความผิดจริง ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูท่ีไมมี
ความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เม่ือพิจารณาความผิดละเอียดแลวตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวา
กระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ 
  ๒.๘ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตรแลวตองสงรายงาน 
การลงทัณฑนั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
  ๒.๙ เม่ือผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจน
ปรากฏแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑท่ีเหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ใหรายงานชี้แจงความผิด
นั้น ท้ังออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด 
เพ่ือขอใหผูนั้นสั่งการตอไป 
  ๒.๑๐ ถาเปนความผิดซ่ึงมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนี
ราชการทหาร เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีจะสั่งลงทัณฑได ก็ให
นําเสนอเพียงชั้นผูบังคับกองบิน แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจ ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการ
กองบินมีอํานาจลงทัณฑไดทีเดียวไมตองนําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก 
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  ๒.๑๑ นายทหารท่ีเปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมีอํานาจท่ีจะสั่งลงทัณฑ  
ผูอยูใตอํานาจในระหวางเวลาท่ีควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจากตําแหนงของตนข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งได  
เวนแตนายทหารซ่ึงมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ข้ึนไปจึงไมตองเพ่ิม 
  ๒.๑๒ ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดสั่งลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลวและผูท่ีรับทัณฑขังนั้น
กระทําผิดซํ้าอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพ่ิมทัณฑก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑท่ีไดสั่งไวแตเดิมนั้นกอน 
หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขังท้ังกําหนดเดิมและกําหนดท่ีเพ่ิมใหมรวมกันเกินกวากําหนดอํานาจของ
ผูสั่งลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูท่ีจะสั่ง    
ลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหรายงานชี้แจงความผิดนั้นท้ังออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้น
จนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด 
  ๒.๑๓ นับตั้งแตวันท่ีปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซ่ึงจะตองรับทัณฑ ถา  
ผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการท่ีจะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนดสามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาท่ี
จะลงทัณฑ จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจตนเองมิได เวนเสียแตผูท่ีกระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแต
เม่ือกอนครบกําหนดสามเดือน  จึงมิใหนับวันท่ีขาดหนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันท่ีไดตัว
ผูนั้นกลับมายังท่ีรับราชการ 
  ๒.๑๔ เม่ือผูมีอํานาจไดสั่งลงทัณฑแลว ผูท่ีสั่งลงทัณฑหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือผูท่ี
สั่งลงทัณฑนั้นมีอํานาจท่ีจะเพ่ิมทัณฑ หรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑได แตถาเพ่ิมทัณฑแลว ทัณฑท่ีสั่ง
เพ่ิมข้ึนนั้นรวมกับท่ีสั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูท่ีสั่งใหมนั้น 
  ๒.๑๕ ทหารสามารถใหคําชี้แจงวาผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม
หรือผิดกฎหมายหรือแบบธรรมเนียมทหาร ทําใหไมไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามท่ีควรจะไดรับใน
ราชการ เรียกวาการรองทุกข 
  ๒.๑๖ รองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอ่ืนเปนอันขาด และ
หามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพ่ือหารือเรื่องจะ
รองทุกข 
  ๒.๑๗ หามมิใหรองทุกขในเวลาท่ีกําลังเขาแถวหรือในขณะท่ีกําลังทําหนาท่ีราชการอยางใด
อยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลว ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตท่ีมี
เหตุจะตองรองทุกขเกิดข้ึน 
  ๒.๑๘ หามมิใหรองทุกขวาผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้น
มิไดลงทัณฑเกินอํานาจท่ีจะทําไดตามท่ีกําหนด และหามมิใหลงชื่อรวมกันหรือเขามารองทุกขพรอมกัน
หลายคน และหามมิใหประชุมกันเพ่ือหารือเรื่องจะรองทุกข 
  ๒.๑๙ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น จะรองทุกขดวย
วาจาหรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความ
สําคัญของเรื่องท่ีรองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย  
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  ๒.๒๐ ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวาตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแนก็ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงท่ีสุดคือผูท่ีจะสั่งการไตสวนและแก       
ความเดือดรอนนั้นได 
  ๒.๒๑ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกข 
ใบรองทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาท่ีจะตองพิจารณา 
  ๒.๒๒ เม่ือไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาแลว และเวลาลวงพนไป ๑๕ วันยังไมไดรับ     
การชี้แจงประการใด ท้ังความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับบัญชาชั้นท่ีสูง   
ถัดข้ึนไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวาไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใดมา
แลวแตเม่ือใด 
  ๒.๒๓ เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขแลวตองรีบไตสวนและจัดการแกไขความ
เดือดรอน หรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิด
ตอวินัยทหาร 
  ๒.๒๔ เม่ือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกข
ยังไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้
ตอผูใด และไดรับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย 
  ๒.๒๕ หากปรากฏชัดวาขอความท่ีรองทุกขเปนความเท็จหรือการรองทุกขนั้นกระทําไป
โดยผิดระเบียบ ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร 
 ๓. สถานการณตัวอยาง 
 สถานการณ ๑ : มารยาททางทหารในการปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา ๑) เม่ือมีความขุนของ
กับผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา หรือผูนอย เม่ือไดวากลาวลงโทษ หรือตักเตือนแลว จงอยาจําเอาไวอาฆาตมาดราย
ภายหลังอีก ๒) จงติโทษ หรือลงโทษผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาในขณะท่ีทําผิดโดยไมเกรงใจหรือกลัวเขาเกลียด 
ใหเครงครัดอยูเสมอจะละเลยเสียไมไดเปนอันขาด เพราะภายหลังจะกําเริบและแกไขยาก ๓) ในเวลา
บังคับบัญชาการงานอยาไดเห็นแกหนาและญาติมิตร และเห็นแกสินจางสินบนเปนอันขาด ๔) จงทํา
ตัวอยางอันดีใหผูนอยหรือผูอยูใตบังคับบัญชาไดเห็นถึงการมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที 
ความกลาหาญ พากเพียรพยายาม ความละเอียดลออ รอบคอบ มีความละอายตอความผิด ตลอดท้ังมี
ความประพฤติอันดีซ่ึงนับวาจะเปนประโยชนตอการแนะนําและสั่งสอนท่ีดีกวาการท่ีจะสอนแตปากแต
ตนเองไมทําตาม ๕) ตองคอยรับการเคารพจากผูมียศต่ํากวาเสมอ และแสดงออกดวยความตั้งใจรับ      
๖)  ตองรูจักใหกําลังใจและชมเชยผูใตบังคับบัญชาอยูเปนนิจ เพ่ือชวยสรางขวัญและกําลังใจใน         
การปฏิบัติงานหนาท่ีหรือท่ีไดรับมอบหมาย ๗) ตองฝกเรียนรูงานในหนาท่ีท่ีสูงกวาของตนหนึ่งชั้นเสมอ 
ตองทําตนใหเปนท้ังผูบังคับบัญชาและพ่ีเลี้ยงในระบบงานใหกับผูใตบังคับบัญชา พรอมกับสรางตัวแทนให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนตนไดเม่ือมีเหตุจําเปน ๘) ผูบริหารระดับสูงท่ีดีจะพิจารณาตัดสินจากผลงาน 
มิใชจากบทสนทนา ๙) สมควรนําขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา หรือหัวหนาแผนก/ฝายอํานวยการ 
มาใชในการประกอบการตัดสินใจ ดวยทุกครั้งเพ่ือความรอบคอบยิ่งข้ึน 



๘๐ 
 

 สถานการณ ๒ : มารยาททางทหารในการปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา ๑) ในเวลาฝกหัด  
สั่งสอน ประชุม บรรยาย ทหารจะตองตั้งใจคอยฟงโดยเพงเล็งดูผูสอน หรือสดับหูฟงอยูเสมอ อยาไปนึก
ถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือเหมอหลับ ถาไมเปนไปดังวานี้ตองนับวาเปนการเสียมรรยาทและวินัยอยางสําคัญ 
๒) เห็นผูใหญทําของตกตองชวยเก็บใหเปนการแสดงความเคารพนับถือชั้นหนึ่ง ๓) ถาผูใหญพูดดวยก็ควร
แลดูอยากมหนาหรือมองดูสิ่งอ่ืน ๆ เสีย (แบบทหาร) มิฉะนั้นจะวาไมมีความเคารพ ๔) เวลาเขาไปหา
ผูบังคับบัญชา หรือผูใหญตองยืนใหถูกตองตามแบบทหาร และหางจากผูบังคับบัญชาในระยะพอเหมาะ 
(ประมาณ ๒ กาว) หางกันไปก็ไมดีและควรยืนในลักษณะสํารวมไมลวง แคะ แกะ เกา กด สั่นขา กดปากกา 
หรือหันหนาทํางานตอ ๕) ถาไดยินนายทหารเรียกทหารคนหนึ่งคนใดแลวแลว คนอยูใกลไดยินตองเรียกตอ 
ถานายทหารกวักมือ หรือเรียกทหารท่ีอยูรวมกันหลายคนแตหาไดออกนามผูใดไมผูท่ีอยูใกลท่ีสุดจะตอง
รีบเขาไปหาทันที ๖) เม่ือทหารไปในโรงจําหนายอาหารพบทหารซ่ึงเปนผูใหญกวาตนนั่งอยูกอนตอง    
หันหนาไปแสดงความเคารพเสียครั้งหนึ่ง ถาตนอยูในโรงจําหนายอาหารนั้นกอน เม่ือนายทหารผูใหญกวา
ตนเขามา หรือจะกลับก็ตองแสดงความเคารพเชนเดียวกัน ๗) เวลาอยูในแถวหรือหนาแถว หรือในท่ี
ประชุมราชการใด ๆ ทหารตองไมเถียงผูบังคับบัญชาเปนอันขาด ผิดถูก อยางไรตองนิ่งกอน การนิ่งไมทํา
ใหตนเสื่อมเสีย กลับจะทําใหเห็นวาตนอยูในวินัยอันดี 
 



บทท่ี ๓ 
การบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 กองทัพอากาศจัดทําประมวลจริยธรรมเม่ือป ๒๕๕๗ โดยจัดทําเปนระเบียบกองทัพอากาศวา
ดวยประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือรองรับระเบียบกกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ ท่ีกําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน โดยจะตองมีกลไกและระบบ
ในการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย และใหใชระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลในการพิจารณา สรรหา 
กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงท่ีมีสวนเก่ียวของในการใชอํานาจรัฐ รวมท้ังการโยกยาย   
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล และมาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมี
อํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม 
รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการให
เปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ในกรณีท่ี
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา        
การดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผย
ผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได ซ่ึงแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูก
ประกาศใหสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แตสาระ
เก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐยังคงบัญญัติไวใน
มาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และท่ีสําคัญ
หนาท่ีสําคัญของผูตรวจการแผนดินเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาท่ีของรัฐยังคงอยูโดยประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินยังคงบังคับใชตอไป ดังนั้น ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวล
จริยธรรมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ ยังคงใชไดตอไป 
 การบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศจะทําใหมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ ไดรับ
การนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง จึงจําเปนตองทําใหการบังคับใชประมวลจริยธรรมมี  
ความชัดเจนเก่ียวกับระบบและกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม และข้ันตอนการลงโทษเม่ือมีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  
 
 



๘๒ 
 

ระบบและกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ  

 ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานการบังคับ
ใชประมวลจริยธรรมท่ีกองทัพอากาศกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี
ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ       
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  สวนกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศ หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศมีการขับเคลื่อน
หรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
เชน การแตงตั้งผูรับผิดชอบมาดําเนินการควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุม
คณะทํางาน รายงานผลการดําเนินการ การประเมินระบบ และสรุปผลการดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนด
ไว ระบบและกลไกเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธเ ก่ียวของกัน ดังนั้นจึงสามารถอธิบายไปพรอมกันได           
ซ่ึงกองทัพอากาศมีระบบและกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรมดังนี้ 
 ๑. การกําหนดหนวยงานและกลุมบุคคลทําหนา ท่ีคุ มครองประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศ  
  ๑.๑ กรมกําลังพลทหารอากาศ 
  ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดใหกําลังพลทหาร
อากาศรักษาการตามระเบียบ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
   ๑.๑.๑ วางระเบียบเพ่ือกําหนดการท้ังหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวล
จริยธรรม 
   ๑.๑.๒ คุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานดาน
จริยธรรมของหนวยงานดานกําลังพลกองทัพอากาศ 
   ๑.๑.๓ คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   ๑.๑.๔ เผยแพรและปลูกฝงมาตรฐานจริยธรรมใหเปนท่ีรับทราบอยางกวางขวาง
ท้ังในหมูขาราชการและประชาชน 
   ๑.๑.๕ สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และ
ขาราชการท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 
   ๑.๑.๖ ติดตามสอดสองการใชบังคับและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในกรณี
มีการฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด กรมกําลังพลทหารอากาศจะแจงใหหัวหนาสวนราชการ
ของขาราชการผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 
   ๑.๑.๗ ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหัวหนาสวนราชการ และ
ขาราชการท้ังปวง และรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบถึงปลัดกระทรวงกลาโหมภายในวันท่ี ๓๐ 
กันยายนของทุกป 



๘๓ 
 

   ๑.๑.๘ จัดตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตรและรัฐศาสตรทําหนาท่ี
ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดกรณีเกิดปญหาการตีความประมวลจริยธรรม 
   ๑.๑.๙ ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวล
จริยธรรมทุกปและเผยแพรใหขาราชการทราบเพ่ือยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติ 
   ๑.๑.๑๐ ทบทวนวาสมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมในหวงระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 
  ๑.๒ กรมจเรทหารอากาศ   
  การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีกําหนดอาจเกิดข้ึนไดซ่ึงนอกจากจะทําใหตอง
มีการลงโทษผูฝาฝนท่ีทําใหเปนท่ีมาของการรองทุกขของผูรับโทษแลวยังเปนท่ีมาของการรองเรียนจากผูท่ี
ไดรับผลกระทบจากการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม  ซ่ึงกองทัพอากาศมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกําหนดใหกรมจเรทหาร
อากาศ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ 
การประสานงานระหวางบุคคล สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
กองทัพอากาศ การแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
การปฏิบัติตามระเบียบนี้กรมจเรทหารอากาศจึงไดจัดทําคู มือการปฏิบัติงานรองทุกขรองเรียน
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๔ สรุปเนื้อหาไดดังนี้ 
   ๑.๒.๑ การดําเนินการท่ัวไป 
    ๑.๒.๑.๑ กําหนดขอบเขตเรื่องรองทุกขรองเรียนไว ๓ ลักษณะ ไดแก 
เรื่องท่ีมีสาเหตุของปญหา ความเดือดรอน ความเสียหายมาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือ
ทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบของกําลังพลกองทัพอากาศหรือสวนราชการกองทัพอากาศ  เรื่องท่ี
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานระดับสูงกวากองทัพอากาศ มอบหมายใหดําเนินการ และเรื่องท่ีผูบัญชาการ
ทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมายใหดําเนินการ 
    ๑.๒.๑.๒ ยุติการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนในกรณีตอไปนี ้
     ๑.๒.๑.๒ (๑) ไมปรากฏชื่อจริง หรือชองทางการติดตอกลับ
ของผูรอง และไมมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินการ 
     ๑.๒.๑.๒ (๒) มีรายละเอียดไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการ
และผูรองไมใหความรวมมือท่ีจะใหรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือใหคํารองมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
เพียงพอตอการดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีแจงใหผูรองทราบ 
     ๑.๒.๑.๒ (๓) มีรายละเอียดพยานหลักฐานในคํารองเชนเดียวกับ
เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีกองทัพอากาศเคยดําเนินการและยุติเรื่องเปนท่ีเรียบรอยแลวไมปรากฏพยานหลักฐาน
ใหมท่ีอาจมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา 



๘๔ 
 

     ๑.๒.๑.๒ (๔) ไมอยูในอํานาจการดําเนินการของกองทัพอากาศ 
หรืออยูในอํานาจการดําเนินการของหนวยงานอ่ืนภายนอกกองทัพอากาศ 
     ๑.๒.๑.๒ (๕) อยูระหวางการดําเนินการ หรือมีการดําเนินการ
ถึงท่ีสุดแลว ตามกฎหมายหรือหนวยงานอ่ืน เชน ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน 
     ๑.๒.๑.๒ (๖) ผู ร อ ง ได ยื่ น คํ าร อ งต อหน วยงานในสั ง กัด
กระทรวงกลาโหมท่ีอยูเหนือระดับกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดคํารองเชนเดียวกันกับท่ีไดยื่นตอ
กองทัพอากาศ และอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการของหนวยงานนั้น 
     ๑.๒.๑.๒ (๗) ผูรองไดแสดงออกถึงการไมใหความรวมมือใน
การดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
     ๑.๒.๑.๒ (๘) ผูรองแจงความประสงคตอกองทัพอากาศ หรือ
กรมจเรทหารอากาศ หรือตอผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการขอใหยุติการดําเนินการภายหลังการยื่น
คํารอง 
     ๑.๒.๑.๒ (๙) มีสั่ งการของผูบังคับบัญชาท่ีมีระดับสูงกวา
เจากรมจเรทหารอากาศใหยุติการดําเนินการ 
    ๑.๒.๑.๓ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ ปรากฏชื่อและชองทาง
ติดตอกลับผูรอง ใหตอบกลับผูรองและชี้แจงเหตุผลใหผูรองทราบสาเหตุท่ีไมสามารถดําเนินการตาม  
ความประสงคของผูรองได หรือใหคําแนะนําตอผูรองสําหรับเรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมิไดอยูในอํานาจ  
การดําเนินการของกองทัพอากาศ 
    ๑.๒.๑.๔ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ ไมปรากฏชื่อจริง 
และชองทางติดตอกลับผูรอง ใหจัดทําบันทึกเหตุผลการยุติการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนดังกลาว
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด แนบกับคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน 
    ๑.๒.๑.๕ หากพิจารณาแลว เรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ ยกเวน 
เรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๑.๒.๑.๒ (๙) อาจมีผลกระทบตอการบริหารราชการของกองทัพอากาศ หรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งของกองทัพอากาศ หรืออาจนํามาซ่ึงการเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณ
อันดีงามของกองทัพอากาศ อาจรับไวพิจารณาดําเนินการ หรือสงใหหนวยเก่ียวของดําเนินการ 
    ๑.๒.๑.๖ จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางกรมจเรทหารอากาศและ 
สวนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ หารือรวมกัน เก่ียวกับการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศตามความเหมาะสม และใหสามารถเชิญเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
ภายนอกกองทัพอากาศท่ีมีความรูความสามารถหรือมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการเรื่องรองทุกข
รองเรียนเขารวมประชุม 
 
 
 



๘๕ 
 

   ๑.๒.๒ การเสนอและรับคํารอง 
    ๑.๒.๒.๑ จัดใหมีชองทางการรับคํารองของกองทัพอากาศ ๕ ชองทาง 
ไดแก เจาหนาท่ีรับเรื่องรองทุกขรองเรียน ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร และเครือขายสารสนเทศดาน   
การรองทุกขรองเรียน  
    ๑.๒.๒.๒ ผูรองสามารถเสนอเรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีเ ก่ียวของกับ
กองทัพอากาศดวยวาจา เอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใหมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อผูรอง  
ชื่อผูถูกรอง ท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถติดตอไดของผูรอง 
รายละเอียดเรื่องรองทุกขรองเรียน และวัตถุประสงคของการรองทุกขรองเรียน 
    ๑.๒.๒.๓ กรณีสวนราชการกองทัพอากาศอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชกรมจเรทหาร
อากาศ ไดรับคํารองจากผูรอง ใหหัวหนาสวนราชการกองทัพอากาศนั้นรับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 
     ๑.๒.๒.๓ (๑) กรณีการรองทุกขหรือรองเรียนเก่ียวกับวินัย
ทหาร ใหพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
     ๑.๒.๒.๓ (๒) กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือหนวยงานใน
สังกัด ใหสงตนฉบับคํารองใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวท่ีหนวยเพ่ือดําเนินการเม่ือ
ไดรับการประสานจากกรมจเรทหารอากาศ 
     ๑.๒.๒.๓ (๓) กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือสวนราชการอ่ืน
ของกองทัพอากาศ ใหสงตนฉบับคํารองใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวท่ีหนวยเพ่ือ
เปนหลักฐาน 
    ๑.๒.๒.๔ เม่ือกรมจเรทหารอากาศไดรับคํารอง ใหลงทะเบียนบันทึก
หลักฐานการรับเรื่อง รองทุกขรองเรียน และกําหนดชั้นความลับเอกสารเปนชั้น “ลับ” และใหถือวาเปน
เอกสารของทางราชการ 
   ๑.๒.๓ การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารอง 
    ๑.๒.๓.๑ ตรวจสอบพิจารณาคํารองท่ีไดรับตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
ขอ ๑.๒.๑ และขอ ๑.๒.๒ และใหตอบกลับผูรองภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับคํารอง 
    ๑.๒.๓.๒ ติดตอประสานผูรอง ผูถูกรอง หรือผูเก่ียวของ และดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนผูรองและ/หรือผูถูกรองข้ันตนเพ่ือใหไดรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับคํารองโดยครบถวน
สมบูรณ และบันทึกหลักฐานการดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
    ๑.๒.๓.๓ สงคํารองกรณีเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนเก่ียวกับวินัย
ทหารใหแกหนวยตนสังกัดของผูถูกรองเพ่ือพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผลการดําเนินการสง
ใหกรมจเรทหารอากาศภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยตนสังกัดของผูถูกรองไดรับคํารอง  
หากมีความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหหนวยตนสังกัดของ   



๘๖ 
 

ผูถูกรองประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวันครบกําหนดเพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถ
ขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน 
    ๑.๒.๓.๔ สงคํารองกรณีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ประพฤติมิชอบใหสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผล 
การดําเนินการใหกรมจเรทหารอากาศทราบภายในกําหนด ๔๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยไดรับคํารอง   
หากมีความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหหนวยประสานกรมจเร
ทหารอากาศกอนวันครบกําหนด เพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ 
วัน รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๖๐ วัน 
    ๑.๒.๓.๕ พิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการระดับกรมเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการกรณีเรื่องรองเรียนซ่ึงมิไดเก่ียวของกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบและผูถูกรองเปน
นายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นนาวาอากาศเอก (พิเศษ)   
    ๑.๒.๓.๖ ขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการกรณีเรื่องรองเรียนซ่ึงมิไดเก่ียวของกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบและ    
ผูถูกรองเปนนายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลอากาศ หรือกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแลว
เก่ียวของหรือมีผลกระทบกับสวนราชการกองทัพอากาศหลายหนวย หรือมีความสลับซับซอน  
    ๑.๒.๓.๗ กรณีผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการสวนราชการอ่ืนกอนมี   
การรองเรียน แตเปนการรองเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหนวยงานเดิม หรือผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการ
สวนราชการอ่ืนระหวางการดําเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     ๑.๒.๓.๗ (๑) ประสานรายละเอียดในการปฏิบั ติ กับท้ัง   
สวนราชการเดิมและสวนราชการใหมกรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายในกองทัพอากาศ ซ่ึงถือ
เปนความรับผิดชอบของท้ังสวนราชการเดิมและสวนราชการใหมของผูถูกรองในการใหความรวมมือกับ
กรมจเรทหารอากาศ  
     ๑.๒.๓.๗ (๒) ประสานรายละเอียดในการปฏิบัติโดยตรงกับ
สวนราชการภายนอกกองทัพอากาศกรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ ท้ังนี้
ตองไมขัดกับระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 
    ๑.๒.๓.๘ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง
จากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖  รับคํารองท่ีผูรองไดเสนอไวกับสวนราชการกองทัพอากาศ
นั้นมาดําเนินการในคราวเดียวกันหากผูรองไดเสนอคํารองเรื่องเดียวกันไวกับสวนราชการกองทัพอากาศ
อ่ืน ๆ ดวย  
   ๑.๒.๔ การสืบสวนและสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน 
    ๑.๒.๔.๑ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน ผูรอง ผูถูกรอง และผูเก่ียวของ 
ตองกระทําโดยวิธีลับ หามมิใหมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดใด ๆ ใหผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของทราบโดย
เด็ดขาด 



๘๗ 
 

    ๑.๒.๔.๒ การดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน 
ผูรับผิดชอบตองเปดโอกาสใหผูรองและผูถูกรองไดชี้แจงและแสดงขอมูลเอกสาร พยาน หลักฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
    ๑.๒.๔.๓ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจาก  
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ สามารถติดตอประสานกําลังพลกองทัพอากาศ หรือสวนราชการ
กองทัพอากาศไดโดยตรง เพ่ือขอรับการสนับสนุนขอมูลเอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
เรื่องรองทุกขรองเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญเปนผูรวมดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องรอง
ทุกขรองเรียน 
    ๑.๒.๔.๔ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ สามารถแจงใหสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศ
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองทุกขรองเรียนจัดสงเอกสารหรือขอมูลหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการสืบสวนสอบสวน สรุปรายงานผลเรื่องรองทุกขรองเรียน ซ่ึงเปน    
ความรับผิดชอบของสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามท่ีไดรับการรองขอภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยหรือผูเก่ียวของไดรับหนังสือแจงให
ดําเนินการ  หากมีความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประสาน
กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ 
กอนวันครบกําหนด เพ่ือขยายระยะเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน 
รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน 
    ๑.๒.๔.๕ ในระหวางการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน 
หากปรากฏวาผูรองมีการยื่นคํารองในเรื่องเดียวกันตอสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีระดับสูงกวา
กองทัพอากาศ กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ตามขอ ๑.๒.๓.๖ จะยุติการดําเนินการไวกอน เพ่ือรอผลการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้น และแจงใหผูรองทราบ 
    ๑.๒.๔.๖ หากการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน
ซ่ึงมีระดับสูงกวากองทัพอากาศตามขอ ๑.๒.๔.๕ ไดขอยุติเปนท่ีเรียบรอย กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการ
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ จะติดตอประสานสวนราชการหรือหนวยงาน
ดังกลาว เพ่ือขอทราบผลการพิจารณา และใหยุติการดําเนินการพรอมท้ังแจงใหผูรองทราบ 
   ๑.๒.๕ การสรุปรายงานผลและยุติเรื่องรองทุกขรองเรียน 
    ๑.๒.๕.๑ กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจาก   
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาสืบสวนสอบสวนพรอมขอเสนอแนะ 
นําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศตามสายงานท่ีกําหนด 
    ๑.๒.๕.๒ กรณีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนมี   
การสั่งการของผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศ       



๘๘ 
 

ใหกําลังพลหรือสวนราชการกองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ใหถือเปนความรับผิดชอบของ
กรมจเรทหารอากาศในการแจงใหกําลังพลหรือสวนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการดําเนินการให
เปนไปตามสั่งการโดยเร็ว 
    ๑.๒.๕.๓ กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
ผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๑.๒.๓.๖ ยุติเรื่องรองทุกขรองเรียนโดยแจงผลการดําเนินการใหผูรอง
ทราบเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานชองทางการติดตอสื่อสาร
ชองทางใดชองทางหนึ่งท่ีผูรองสามารถรับรูได และจัดทําหลักฐานการแจงผลการดําเนินการเก็บไวท่ี   
กรมจเรทหารอากาศ กรณีสวนราชการหรือหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ หรือบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงกวา
เจากรมจเรทหารอากาศเปนผูรอง ผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหาร
อากาศ เปนผูลงชื่อในหนังสือแจงผูรอง 
    ๑.๒.๕.๔ กรมจเรทหารอากาศจัดเก็บขอมูลเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับ
การดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีกองทัพอากาศรับมาดําเนินการจนไดขอยุติท้ังหมดใหสามารถ
ตรวจสอบไดอยูเสมอ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
  ๑.๓ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
  สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ประพฤติมิชอบจากกรมจเรทหารอากาศกรณีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบ 
และพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผลการดําเนินการใหกรมจเรทหารอากาศทราบโดยเร็วภายใน
กําหนด ๔๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยไดรับคํารองจากกรมจเรทหารอากาศ  หากมีความจําเปนท่ีไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหหนวยประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวัน
ครบกําหนด เพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมท้ังสิ้นไมเกิน 
๖๐ วัน 
  ๑.๔ หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศและหนวยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
  หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ และหนวยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยหนวยงาน
ดานกําลังพลหรือนายทหารกําลังพลของหนวย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ๑.๔.๑ ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ 
   ๑.๔.๒ สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให  
หัวหนาหนวยพิจารณา 
   ๑.๔.๓ คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมามิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  
   ๑.๔.๔ สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ 
   ๑.๔.๕ ติดตามสอดสองใหขาราชการในสวนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อยางเครงครัด 



๘๙ 
 

   ๑.๔.๖ ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัยกรมกําลังพลทหารอากาศ  
   ๑.๔.๗ รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และขอเสนอแนะใน  
การปรับปรุงประมวลจริยธรรม หรือการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเสนอตอกรมกําลังพลทหารอากาศ 
  ๑.๕ ขาราชการกองทัพอากาศ 
  ขาราชการกองทัพอากาศทุกคน ซ่ึงหมายถึงขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร และหมายความรวมถึง ทหารกองประจําการ นักเรียนทหารในสังกัดกองทัพอากาศ 
เจาหนาท่ีทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัดกองทัพอากาศ และบุคคลท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ี
กองทัพอากาศกําหนด มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
โดยมีผูบังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี สรุปเปนขอแนะนําการปฏิบัติไดดังนี้ 
   ๑.๕.๑ ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวล
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๑.๕.๒ เรียนรูเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน 
   ๑.๕.๓ ยึดถือเนื้อหาสาระในคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
   ๑.๕.๔ ทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของคูมือการปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ อยางสมํ่าเสมอ 
   ๑.๕.๕ ใหความรูความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติงานท่ี เ ก่ียวของกับ
กองทัพอากาศ หรือปฏิบัติงานท่ีสงผลกระทบตอกองทัพอากาศ 
   ๑.๕.๖ เม่ือมีขอสงสัยหรือขอซักถามเก่ียวกับสาระในระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีกองทัพอากาศกําหนดใหมีหนาท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ผานชองทางตาง ๆ ท่ีกําหนด 
   ๑.๕.๗ แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ เม่ือพบเห็นการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ๑.๕.๘ ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ กับหนวยงานหรือบุคคล
ท่ีกองทัพอากาศไดมอบหมาย 
   ๑.๕.๙ ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตนตามระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ ตลอดจนสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหกับ
ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ ไดเขาใจวาการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนสิ่งท่ีถูกตองและตองปฏิบัติ ท้ังนี้การไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันมิใช
เปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให
ไดรับการพัฒนา หากเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย สําหรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘  



๙๐ 
 

 ๒. ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  ๒.๑ องคประกอบของระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  องคประกอบของระบบประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูล
ปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้น องคประกอบระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศ สรุปไดดังนี้  
   ๒.๑.๑ ปจจัยนําเขาเปนจุดเริ่มตนของระบบ ดังนั้น ปจจัยนําเขาของระบบการบังคับ
ใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศ ประกอบดวย กรณีการฝาฝนประมวลจริยธรรม หนวยเก่ียวของ        
(กรมกําลังพลทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สํานักงานพระ
ธรรมนูญทหารอากาศ หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หนวยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ และ
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของตาง ๆ  
   ๒.๑.๒ กระบวนการ เปนข้ันตอนการปฏิบัติของหนวยเก่ียวของตามข้ันตอน    
การปฏิบัติท่ีหนวยกําหนดข้ึนโดยยึดหลักการตามบทบาทหนาท่ี และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของตาง ๆ หนวย
เก่ียวของไดแก การปฏิบัติของกรมกําลังพลทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หนวยข้ึนตรงกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ และคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
   ๒.๑.๓ ผลผลิตเปนผลลัพธ ท่ีเ กิดจากการปฏิบัติของหนวยเก่ียวของ ไดแก        
ผลการตัดสินการลงโทษตามกฎหมาย ผลการตัดสินการลงทัณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
และผลการตัดสินการปฏิบัติตามการฝาฝนประมวลจริยธรรมท่ีไมใชความผิดทางวินัย ประโยชนของ
ผลผลิตสามารถใชเปนบรรทัดฐานในการตัดสินครั้งตอไป 
   ๒.๑.๔ ขอมูลปอนกลับเปนขอมูลเก่ียวกับปญหาขอขัดของท่ีเกิดข้ึนระหวาง    
การดําเนินการตามกระบวนการ และบทเรียนท่ีไดรับจากผลผลิตท่ีเกิดข้ึนซ่ึงนําไปใชในการปรับแกไข
กระบวนการและปจจัยนําเขาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม เชน การใชผล
การพิจารณาตัดสินการลงโทษเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาตัดสินการลงโทษ 
  ๒.๒ หลักการท่ัวไปของระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการบังคับใชประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศมีหลักการปฏิบัติ
ท่ัวไป ซ่ึงสามารถแบงเปนระบบปฏิบัติยอยได ๔ ระบบ ไดแก ระบบการปฏิบัติเม่ือมีการฝาฝนมาตรฐาน
จริยธรรม ระบบการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมจริยธรรม ระบบการปฏิบัติเม่ือมีปญหาการปฏิบัติเก่ียวกับ
จริยธรรม และระบบการปฏิบัติกรณีเรงดวนเก่ียวกับจริยธรรม 
   ๒.๒.๑ ระบบการปฏิบัติเม่ือมีการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม 
    ๒.๒.๑.๑ การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมกองทัพอากาศเปนความผิดวินัย
ตองรับโทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของขาราชการกองทัพอากาศ
ประเภทนั้น ๆ 



๙๑ 
 

    ๒.๒.๑.๒ เม่ือมีกรณีการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม ผูบังคับบัญชาอาจสั่ง
ลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร 
   ๒.๒.๒ ระบบการปฏิบัติ เ พ่ือการสงเสริมจริยธรรม  หัวหนาหนวยข้ึนตรง
กองทัพอากาศ และหนวยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ ตองสงเสริมจริยธรรมขาราชการในสังกัด 
โดยอยางนอยตองดําเนินการดังนี้ 
    ๒.๒.๒.๑ ในการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการ ให
ใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 
    ๒.๒.๒.๒ ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือ
ชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม และจัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของขาราชการ 
แตละคน รวมท้ังจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสมํ่าเสมอ 
    ๒.๒.๒.๓ ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
    ๒.๒.๒.๔ คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยาง
เพียงพอ 
    ๒.๒.๒.๕ ยกยองขาราชการและสวนราชการท่ีถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมโดยเครงครัด 
    ๒.๒.๒.๖ ตอบขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
    ๒.๒.๒.๗ จัดใหมีการศึกษาคานิยมท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 
    ๒.๒.๒.๘ เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พ่ีนอง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงของขาราชการ ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพ่ือ
ไมทําการอันเปนการสงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 
    ๒.๒.๒.๙ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   ๒.๒.๓ ระบบการปฏิบัติเม่ือมีปญหาการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรม  
    ๒.๒.๓.๑ เ ม่ือมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเรื่องใด 
ขาราชการอาจเสนอเรื่องท่ีเปนปญหาดังกลาวใหหนวยงานดานกําลังพลของหนวยท่ีตนสังกัดนําเสนอเพ่ือ
ขอคําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากกรมกําลังพลทหารอากาศได ในกรณีท่ีเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ 
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของกรมกําลังพลทหารอากาศ 
หนวยงานตนสังกัดอาจสงเรื่องใหกรมกําลังพลทหารอากาศวินิจฉัย และในกรณีท่ีกรมกําลังพลทหาร
อากาศ เห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 
    ๒.๒.๓.๒ ขาราชการท่ีปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของหนวยงานดานกําลังพล
ของหนวยท่ีตนสังกัด หรือกรมกําลังพลทหารอากาศไมตองรับผิดทางวินัย 
 



๙๒ 
 

   ๒.๒.๔ ระบบการปฏิบัติกรณีเรงดวนเก่ียวกับจริยธรรม 
    ๒.๒.๔.๑ ในกรณีท่ีจําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยให
เนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุม
หนวยงานดานกําลังพลของหนวยไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนาหนวยงานดานกําลังพล
ของหนวย  ซ่ึงหัวหนาหนวยงานดานกําลังพลของหนวยมีหนาท่ีตองใหคําแนะนําตามสมควรตามคําวินิจฉัย
ของหนวยงานดานกําลังพลของหนวย หรือกรมกําลังพลทหารอากาศ หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องท่ีเปน
ปญหามากอน หัวหนาหนวยงานดานกําลังพลของหนวยอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของ
สวนรวมเปนสําคัญ ท้ังตองมุงสรางความสํานึกและเท่ียงธรรมในหนาท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ขาราชการท่ีสรางความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และการดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีงามแลว ใหสง
เรื่องใหกรมกําลังพลทหารอากาศทราบ  
    ๒.๒.๔.๒ ขาราชการท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนาหนวยงานดาน
กําลังพลของหนวยตามแนวทางท่ีหนวยงานดานกําลังพลของหนวย หรือกรมกําลังพลทหารอากาศเคย
วินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิดทางวินัย 

 
ข้ันตอนการลงโทษการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจะตองไดรับการลงโทษตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหตองกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม  
ความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย และใหใชระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลในการพิจารณา   
สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงท่ีมีสวนเก่ียวของในการใชอํานาจรัฐ รวมท้ัง       
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล การลงโทษนั้นจะตองมีหลักการ
และข้ันตอนการพิจารณาการลงโทษ ดังนี้ 
 ๑. หลักการพิจารณาลงโทษเม่ือมีการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม 
 การพิจารณาความรายแรงแหงการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมเพ่ือกําหนดการลงโทษมีหลักการพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๑ การสอบสวนทางจริยธรรมมีหลักการพิจารณาคือ การประพฤติปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรมจะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน 
ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  
และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ๑.๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กองทัพอากาศใหนําแนวทางและวิธีการสืบสวนสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยทหาร และ
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอนุโลม 



๙๓ 
 

  ๑.๓ การสั่งการกรณีไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหยุติเรื่อง  
แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย           
ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ  
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจ
ทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 ๒. ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมมีความรายแรงแหงการกระทําแบงเปน         
๓ ระดับ ไดแก การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีไมผิดวินัย การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมท่ีผิดวินัย และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีผิดกฎหมาย 
  ๒.๑ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีไมผิดวินัย 
  กรณีท่ีมิใชความผิดทางวินัยหรือทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมี     
การแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสู
ตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให
ผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี   
  ๒.๒ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีผิดวินัย 
  ผูเปนทหารอาจจะไดรับทัณฑทางวินัยตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช 
๒๔๗๖ รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมใหม สวนผู ท่ีเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง อาจจะไดรับ     
การพิจารณาลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวย ขาราชการกลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ หรือขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๒   
  ๒.๓ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีผิดกฎหมาย 
  กรณีท่ีเปนการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม และเปนความผิดทางอาญา        
ควรกําหนดใหไปดําเนินการตามกระบวนการลงโทษทางอาญาโดยตรง 
  การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาลงทัณฑหรือลงโทษ โดยในกรณีแบบธรรมเนียมท่ีเปนกฎหมาย ผูขัดขืนหรือละเลยจะตองไดรับ
โทษตามพระราชกําหนดกฎหมายท่ีไดบัญญัติไว และกรณีแบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับ และคําสั่ง      
ถึงแมวาแบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับและคําสั่งจะไมมีลักษณะเปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แตตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหารมาตรา ๘ กําหนดไววา การกระทําความผิดอยางใด ๆ ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 
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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ทหารและใหมีอํานาจลงทัณฑตามมาตรา ๗ เวนแตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหารจะสั่งใหสงตัวผูกระทําผิดไปดําเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการดําเนินคดีในศาล   
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารจึงใหเปนไปตามนั้น 
  ผูท่ีทําความผิดจะตองไดรับโทษอาญา เชน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗ ดังนี้ 
  มาตรา ๑๔๗ บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซ้ือ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย
ใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยนั้นเสีย 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท” 
  มาตรา ๑๕๗ บัญญัติวา  “ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย 
มิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษ
จาคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  ความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติควรใหลงโทษไลออกจาก
ราชการ ซ่ึงจะมีผลทําใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ 
  โทษของการฝาฝนกฎการรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด  การฝาฝนนโยบายวาดวย
การรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูก
ลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น      
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน
ไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีผลตอความเปน
ธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมี   
สวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 
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กระทรวงกลาโหม. ๒๔๘๒. คําสั่งทหารท่ี ๑๘๔/๑๐๓๑๒. สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๔๘๒. 
กระทรวงกลาโหม. ๒๔๘๖.  คําสั่งทหารท่ี ๒๓๓/๒๓๕๕๕. สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๔๘๖.  
กระทรวงกลาโหม. ๒๔๘๗.  คําสั่งทหารท่ี ๘๒/๙๒๙๐. สั่ง ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๔๘๗. 
กระทรวงกลาโหม. ๒๔๙๘.  คําสั่งกระทรวงกลาโหม ท่ี ๓๑๑/๒๖๑๒๐ เรื่อง หามไมใหเขารวมใน      

การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนเรียกรองสิทธิ.  สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๘. 
กระทรวงกลาโหม. ๒๕๓๔.  คําสั่งกระทรวงกลาโหม ท่ี ๘๘/๓๔.  เรื่อง การแตงเครื่องแบบและไวทรงผม

ของทหารหญิง. สั่ง ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๔. 
กระทรวงกลาโหม. ๒๕๕๑.  ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑.  ประกาศ 

ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑. 
กรมการจัดหางาน. ๒๕๕๒.  ขอบังคับกรมการจัดหางานวาดวยจรรยาขาราชการกรมการจัดหางาน    

พ.ศ.๒๕๕๒.  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒. 
กรมบัญชีกลาง. ๒๕๕๖.  แนวทางการตรวจสอบและปองกันการทุจริตภาครัฐ.  สํานักกํากับและ

พัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ. 



๙๗ 
 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ. ๒๕๕๘.  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. ฉบับเสนอ       
สภาปฏิรูปแหงชาติ เม่ือ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.   

คณะรัฐมนตรี. ๒๕๐๓.  มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง การลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัย       
อยางรายแรง. ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๐๓. 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. ๒๕๕๔.  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย. 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. 
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗.   
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒).   
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐.  
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๐๕.  
พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ.๒๕๓๐. 
พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และ

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔). 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒. ราชกิจจานุเบกษา.  เลมท่ี 

๑๒๖ ตอนท่ี ๕๐ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๒๔ ตอนท่ี ๔๗ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗. ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๓๑ 

ตอนท่ี ๕๕ ก. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ๒๕๕๗.  ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ 

เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอไป.   ประกาศ ณ วันท่ี 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
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี. ม.ป.ท. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๕๔.  คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับ 
วาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
พ.ศ.๒๕๕๔.  

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน. ๒๕๕๑.  คูมือแนวทางการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. ม.ป.ท. 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก. ม.ป.ป.   คูมือจริยธรรมของกําลังพลสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารบก. กองแผน สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก. ม.ป.ท. 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ. ๒๕๕๗.  หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ.  ท่ี กห 
๐๖๑๓.๓/๑๐๔๔  เรื่อง ขอใหกําหนดแนวทางดําเนินการและแนวทางปฏิบัติเรื่องผลประโยชน   
ทับซอน.  ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ. ๒๕๕๗.  คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอนของขาราชการตํารวจ. สํานักงานตรวจสอบภายใน.  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. ๒๕๕๑.  คูมือแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกร. ม.ป.ท. 
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. ๒๕๕๑.  หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ท่ี ผผ ๑๕/ว ๒๙๖๔ เรื่อง 

คานิยมหลัก(Core Value) สําหรับประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ.  ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑.  

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. ๒๕๕๑.  หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ท่ี ผผ ๑๕/ว ๓๕๔๘  เรื่อง 
การดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ.       
ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑.  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ๒๕๕๒.  ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติวาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ.๒๕๕๒. 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒. 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. ๒๕๕๐.  คูมือ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการของเจาหนาท่ี สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. ม.ป.ท. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๖.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไวทรงผมและการแตงกายของ
ขาราชการ ลูกจาง และผูท่ีทํางานในรัฐวิสาหกิจ. ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๖.  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๑ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๒๖. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๖.  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๑๗๗.  ลงวนัท่ี ๒๖ กันยายน 
๒๕๒๗. 



ภาคผนวก 
 

ผนวก ก ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหมเปนมาตรฐาน    
ความประพฤติและเปนหลักปฏิบัติ ใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซ่ึงบัญญัติให
หนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภท จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใด ในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
   ๔.๑ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
   ๔.๒ “ขาราชการกระทรวงกลาโหม” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการทหาร และหมายความรวมถึง ขาราชการพลเรือนกลาโหม ทหารกองประจําการ 
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม เจาหนาท่ีทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
และบุคคลท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ ๕ ขาราชการกระทรวงกลาโหมจักตองยึดถือและปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๑๔ ประการ ดังนี้ 
  ๕.๑ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
  ๕.๒ การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๕.๓ การรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
  ๕.๔ การพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
  ๕.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  ๕.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
  ๕.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 



๑๐๐ 
 

  ๕.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
  ๕.๙ การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๕.๑๐ การมีจิตสํานักท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๕.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  ๕.๑๒ การยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด 
  ๕.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร 
  ๕.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมท้ังการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 
 ขอ ๖ ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และปลูกฝงใหขาราชการกระทรวงกลาโหม
ท่ีปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม อยางเครงครัด 
 ขอ ๗ การฝาฝนไมปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเปน    
การกระทําผิดวินัย จักตองรับโทษหรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของ
ขาราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ 
 ขอ ๘ หากขาราชการกระทรวงกลาโหมท่ีถูกลงโทษหรือทัณฑดวยเหตุแหงการฝาฝนคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสมเปนธรรมสามารถรองทุกขหรืออุทธรณ
ไดตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ ๙ ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงปลัดกระทรวงกลาโหมภายใน
วันท่ี ๓๐ กันยายนของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูท่ีกระทําการฝาฝนคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม เหตุแหงการฝาฝน และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยท่ีไดรับ 
 ขอ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
      (ลงชื่อ) สมชาย วงศสวัสดิ์ 
       (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบนี้ เพราะตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซ่ึงบัญญัติใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา โดยให
ถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเปนการกระทําผิดทางวินัย จึงจําเปนตองออก
ระเบียบฉบับนี้ 
 



๑๐๑ 
 

ผนวก ข ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีประมวลจริยธรรมกองทัพอากาศตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ประกอบมาตรา ๓๐๔ ซ่ึงบัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท      
เพ่ือเปนมาตรฐานความประพฤติ และเปนหลักปฏิบัติ ใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗”  
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงในระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
  ๓.๑ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการข้ึนตรงตอกองทัพอากาศ 
  ๓.๒ “ขาราชการกองทัพอากาศ” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการทหาร และหมายความรวมถึง ทหารกองประจําการ นักเรียนทหารในสังกัด
กองทัพอากาศ เจาหนาท่ีทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจาง ในสังกัดกองทัพอากาศ และบุคคลท่ีทํา
หนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ ๔  ขาราชการกองทัพอากาศจักตองยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ ดังนี้ 
  ๔.๑ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
  ๔.๒ การพิทักษ รักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๔.๓ การรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
  ๔.๔ การพิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
  ๔.๕ การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  ๔.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
  ๔.๗ การใหการชวยเหลือแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  ๔.๘ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหขอมูลขาวสาร
ตามท่ีกองทัพอากาศกําหนดเปนผูดําเนินการใหขอมูลขาวสารโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
  ๔.๙ การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 



๑๐๒ 
 

  ๔.๑๐ การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๔.๑๑ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพโปรงใสตรวจสอบได 
  ๔.๑๒ การยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด 
  ๔.๑๓ การเชิดชูและรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหาร 
  ๔.๑๔ การเชื่อถือผูบังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด รวมท้ัง    
การปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 
 ขอ ๕  ผูบังคับบัญชามีหนา ท่ีสงเสริม สนับสนุน เผยแพร  และปลูกฝงใหขาราชการ
กองทัพอากาศท่ีปกครองอยูนั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด 
 ขอ ๖  การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัย     
จักตองรับโทษ หรือรับทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของขาราชการ
กองทัพอากาศประเภทนั้น ๆ 
 ขอ ๗  หากขาราชการกองทัพอากาศท่ีถูกลงโทษ หรือทัณฑ ดวยเหตุแหงการฝาฝนมาตรฐาน
จริยธรรม เห็นวาไมเปนไปดวยความเหมาะสม เปนธรรม  สามารถรองทุกข หรืออุทธรณไดตามกฎหมาย
วาดวยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการท่ีกองทัพอากาศกําหนด 
 ขอ ๘  ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงเจากรมกําลังพลทหารอากาศ
ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคมของทุกป โดยจัดทําบัญชีรายชื่อของผูท่ีกระทําการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม 
เหตุแหงการฝาฝน และการลงโทษหรือการลงทัณฑทางวินัยท่ีไดรับ 
 ขอ ๙  ใหเจากรมกําลังพลทหารอากาศรักษาการตามระเบียบนี้ 
                           
    ประกาศ ณ วันท่ี 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 
 โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๗ แหงประมวล
กฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดรวมเปนกระทรวงเดียวกัน สมควรตรา
บทบัญญัติวาดวยวินัยทหารเสียใหม 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ    
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช 
๒๔๗๖” 
 มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันท่ี 
๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎ ขอบังคับอ่ืน ๆ ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึง
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๒ 
วาดวยวินัย 

 มาตรา ๔ วินัยทหารนั้น คือ การท่ีทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 มาตรา ๕ วินัยเปนหลักสําคัญท่ีสุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดย
เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหาร มีดังตอไปนี้ 
  ๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน 
  ๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย 
  ๓) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
  ๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร 
  ๕) เกียจคราน ละท้ิง หรือเลินเลอตอหนาท่ีราชการ 
  ๖) กลาวคําเท็จ 



๑๐๔ 
 

  ๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร 
  ๘) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาท่ีกระทําผิดตามโทษานุโทษ 
  ๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 
 มาตรา ๖  ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีจัดการระวังรักษาวินัยทหารท่ีตนเปนผูบังคับบัญชาอยูนั้น  
โดยกวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพ่ือทําการปราบปรามทหารผูกอ  
การกําเริบก็ดี หรือเพ่ือบังคับทหารผูละท้ิงหนาท่ีใหกลับทําหนาท่ีของตนก็ดี ผูบังคับบัญชาและผูท่ี
ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษในการท่ีตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้นเลย แตเม่ือมีเหตุดังกลาว
นี้ผูบังคับบัญชาจักตองรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน และรายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว 
 มาตรา ๗ ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีท่ีปรากฏในหมวด ๓    
แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร 

หมวด ๓ 
อํานาจลงทัณฑ 

 มาตรา ๘ ทัณฑท่ีจะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหารดังกลาวไวในหมวด 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 เพ่ิมจากหนาท่ีประจําซ่ึงตนจะตองปฏิบัติ   
อยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาท่ีประจํา  
 กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให  
 ขัง คือ ขังในท่ีควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง 
 จําขัง คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร  
 นอกจากทัณฑท่ีกลาวไวนี้ หามมิใหคิดข้ึนใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอ่ืนเปนอันขาด 
 มาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซ่ึงลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คือ 
  ๑) ผูบังคับบัญชา หรือ  
  ๒) ผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามท่ีกระทรวงกลาโหม สวนราชการท่ี
ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 



๑๐๕ 
 

 ในการท่ีจะลงทัณฑนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑทาย
พระราชบัญญัตินี้  
 สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด และผูอยูในบังคับบัญชาชั้นใด
จะเปนผูรับทัณฑชั้นใดใหถือเกณฑเทียบ ดังตอไปนี้ 
 

ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ 
 

ตําแหนงชั้น 
เปนผูลงทัณฑ

ชั้น 
เปนผูรับทัณฑ

ชั้น 
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ๑ - 
๒. แมทัพ ๒ - 
๓. ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน ๓ - 
๔. ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองบิน ๔ ก 
๕. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๑ ๕ ข 
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือชั้น ๑ ผู
บังคับฝูงบิน 

๖ ค 

๗. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๓ ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑ ผูบังคับ
หมวดบินชั้น ๑ 

๗ ง 

๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ ตนเรือชั้น ๒ นายกราบ
เรือ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒ 

๘ จ 

๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓ ๙ ฉ 
๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน - ช 
๑๑. นักเรียนทหารซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร บุคคลผูซ่ึงอยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหารโดย
คําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการฝกวิชาทหาร 

- ซ 

๑๒. นักเรียนทหารซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหาร
ประทวน ลูกแถว 

- ฌ 

 
 มาตรา ๑๑ ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ แหงหมวดนี้
แลว ใหถือตามท่ีไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร 
 มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑตามท่ีตราไวนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑเต็มท่ีไดสถานใด
สถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑท้ังสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑไวเพียงก่ึงหนึ่งของอัตราใน
สถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน 



๑๐๖ 
 

 มาตรา ๑๓ กอนท่ีผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนวา 
ผูท่ีจะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดย     
โทษจริต หรือลงทัณฑแกผูท่ีไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เม่ือพิจารณาความผิดละเอียดแลว
ตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ 
 มาตรา ๑๔ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตองสงรายงาน 
การลงทัณฑนั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 มาตรา ๑๕ เม่ือผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจน
ปรากฏแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑท่ีเหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ใหรายงานชี้แจงความผิด
นั้น ท้ังออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด 
เพ่ือขอใหผูนั้นสั่งการตอไป 
 มาตรา ๑๖ ถาเปนความผิดซ่ึงมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนี
ราชการทหาร เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีจะสั่งลงทัณฑได ก็ให
นําเสนอเพียงชั้นท่ีกลาวตอไปนี้ 
  ๑) ฝายทหารบก ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับการกรม หรือชั้น   
ผูบังคับกองพันท่ีอยูตางทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม 
  ๒) ฝายทหารเรือ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับหมวดเรือ หรือชั้น 
ผูบังคับกองพันท่ีอยูตางทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับหมวดเรือ 
  ๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับกองบิน 
 แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นท่ีกลาวนี้มีอํานาจลงทัณฑได
ทีเดียว ไมตองนําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก 
 มาตรา ๑๗ นายทหารท่ีเปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมีอํานาจท่ีจะสั่ง    
ลงทัณฑผูอยูใตอํานาจในระหวางเวลาท่ีควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจากตําแหนงของตนข้ึนไปอีก
ชั้นหนึ่งได เวนแตนายทหารซ่ึงมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ข้ึนไปจึงไมตองเพ่ิม 
 มาตรา ๑๘ ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดสั่งลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลวและผูท่ีรับทัณฑขัง
นั้นกระทําผิดซํ้าอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพ่ิมทัณฑ ก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑท่ีไดสั่งไวแตเดิมนั้น
กอน หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขัง ท้ังกําหนดเดิมและกําหนดท่ีเพ่ิมใหมรวมกันเกินกวากําหนด
อํานาจของผูสั่งลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูท่ี
จะสั่งลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหปฏิบัติการตามท่ีกลาวไวในมาตรา ๑๕ แหงหมวดนี้ 
 มาตรา ๑๙ นับตั้งแตวันท่ีปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซ่ึงจะตองรับทัณฑตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการท่ีจะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนด
สามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาท่ีจะลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจ
ตนเองมิได เวนเสียแตผูท่ีกระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแตเม่ือกอนครบกําหนดสามเดือน จึงมิใหนับ
วันท่ีขาดหนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันท่ีไดตัวผูนั้นกลับมายังท่ีรับราชการ 



๑๐๗ 
 

 มาตรา ๒๐ เม่ือผูมีอํานาจไดสั่งลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลว ผูท่ีสั่งลงทัณฑ หรือผูมี
อํานาจบังคับบัญชาเหนือผูท่ีสั่งลงทัณฑนั้นมีอํานาจท่ีจะเพ่ิมทัณฑ หรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ได   
แตถาเพ่ิมทัณฑแลว ทัณฑท่ีสั่งเพ่ิมข้ึนนั้นรวมกับท่ีสั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูท่ีสั่งใหมนั้น 

หมวด ๔ 
วิธีรองทุกข 

 มาตรา ๒๑ ในการท่ีจะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ยอมเปนการจําเปน
ท่ีผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบางคน
อาจใชอํานาจในทางท่ีผิดยุติธรรม ซ่ึงเปนการสมควรท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปน
ระเบียบไมกาวกาย 
 มาตรา ๒๒ คําชี้แจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม หรือ
ผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามท่ีควรจะไดรับในราชการ
นั้น เรียกวา “รองทุกข” 
 มาตรา ๒๓ ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอ่ืนเปนอันขาด 
และหามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพ่ือหารือเรื่อง
จะรองทุกข 
 มาตรา ๒๔ หามมิใหรองทุกขในเวลาท่ีตนกําลังเขาแถว หรือในขณะท่ีกําลังทําหนาท่ีราชการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร ดังนี้เปนตน และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่
ชั่วโมง นับตั้งแตท่ีมีเหตุจะตองรองทุกขเกิดข้ึน 
 มาตรา ๒๕ หามมิใหรองทุกขวา ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้น
มิไดลงทัณฑเกินอํานาจท่ีจะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๖ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น จะรองทุกขดวย
วาจาหรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความ
สําคัญของเรื่องท่ีรองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย 
 ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวา ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแน ก็ใหรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนเพ่ือเสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงท่ีสุดคือ ผูท่ีจะสั่งการไตสวนและแก     
ความเดือดรอนนั้นได 
 มาตรา ๒๗ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกข 
ใบรองทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาท่ีจะตองพิจารณา 
 มาตรา ๒๘ เม่ือผูใดไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบท่ีวามานี้แลว และเวลาลวงพน
ไปสิบหาวันยังไมไดรับความชี้แจงประการใด ท้ังความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นท่ีสูงถัดข้ึนไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวาไดรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นใดมาแลวแตเม่ือใด 



๑๐๘ 
 

 มาตรา ๒๙ ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเม่ือใด ตองรีบไตสวนและจัดการแกไข   
ความเดือดรอน หรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวา
กระทําผิดตอวินัยทหาร 
 มาตรา ๓๐ ถาผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกข
ยังไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอ
ผูใด และไดรับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย 
 มาตรา ๓๑ ถาหากปรากฏชัดวา ขอความท่ีรองทุกขเปนความเท็จ หรือการรองทุกขนั้น
กระทําไปโดยผิดระเบียบท่ีกลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร 
 มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ประกาศมา ณ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปท่ี ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
     ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
     นายกรัฐมนตรี 
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ผนวก ง ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเร่ืองรองทุกขรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
วาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 
และสอดคลองกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ
ในการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ ไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน 
พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองทุกขหรือ
รองเรียน พ.ศ.๒๕๕๐ บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
  ๔.๑ รองทุกข หมายความวา คําชี้แจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวย
การอันไมเปนยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมของทหารวาตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิ
ตามท่ีควรจะไดรับในราชการนั้น 
  ๔.๒ รองเรียน หมายความวา การท่ีบุคคลหรือหนวยงานหรือองคการรองขอให
กองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีไดรับ  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติมิชอบ
ของกําลังพลกองทัพอากาศ หรือสวนราชการกองทัพอากาศ 
  ๔.๓ คํารอง หมายความวา คํารองทุกข และ/หรือคํารองเรียนท่ีผูรองแจงความประสงค
ใหกองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบของกําลังพลกองทัพอากาศหรือ
สวนราชการกองทัพอากาศ และหมายความรวมถึงเอกสารประกอบคํารอง คํารองทุกขหรือคํารองเรียน   
ท่ีไดยื่นแกไขเพ่ิมเติมคํารองทุกขหรือคํารองเรียนเดิมโดยมีประเด็นหรือขอเท็จจริงข้ึนใหมดวย 
  ๔.๔ วินัยทหาร หมายความวา การท่ีทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
  ๔.๕ ทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง
หรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือ
หนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบเพ่ือตนเองหรือ
ผูอ่ืน หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 



๑๑๑ 
 

  ๔.๖ ประพฤติมิชอบ หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา 
หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
  ๔.๗ ผูรองหมายความวาบุคคลหรือองคการหรือหนวยงานท่ีเสนอคํารองตอ
กองทัพอากาศหรือหนวยงานในสังกัดกองทัพอากาศ และใหรวมถึงผูแทนท่ีไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการ
ยื่นคํารองดวย 
  ๔.๘ ผูถูกรองหมายความวา กําลังพลกองทัพอากาศ หรือสวนราชการกองทัพอากาศ
ท่ีผูรองกลาวหาวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติมิชอบจนเปนเหตุใหผูรอง
ไดรับปญหา ความเดือดรอน หรือความเสียหาย 
  ๔.๙ กําลังพลกองทัพอากาศ หมายความวา นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหาร   
ชั้นประทวน ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร ท่ีสังกัดกองทัพอากาศ 
  ๔.๑๐ สวนราชการกองทัพอากาศ หมายความวา สวนราชการกองทัพอากาศตาม
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ๔.๑๑ สืบสวน หมายความวา การแสวงหาขอเท็จจริง พยาน หลักฐาน ซ่ึงผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบดําเนินการเพ่ือใหทราบรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรองทุกข รองเรียน 
  ๔.๑๒ สอบสวนหมายความวา การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการอ่ืน ๆ 
ซ่ึงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือพิจารณา วิเคราะห และสรุปผลเก่ียวกับการรองทุกขรองเรียน 
  ๔.๑๓ เครือขายสารสนเทศดานการรองทุกขรองเรียน หมายความวา การติดตอสื่อสาร
รับสงขอมูลผานสื่อท่ีใชอุปกรณคอมพิวเตอร และเครือขายในการติดตอ 
 ขอ ๕ ใหเจากรมจเรทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดระเบียบ คูมือ 
ประกาศ คําแนะนํา ซ่ึงไมขัดแยงกับระเบียบนี้ ไดตามความจําเปน 

หมวด ๑ 
ท่ัวไป 

 ขอ ๖ ใหกรมจเรทหารอากาศ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองทุกข
รองเรียนของกองทัพอากาศ การประสานงานระหวางบุคคล สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ       
ท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ การแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหการดําเนินการเรื่องรองทุกข
รองเรียนมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 ขอ ๗ การดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  ๗.๑ เพ่ือแกไขและยุติปญหาความเดือดรอน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูรองโดยมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติมิชอบของกําลังพลกองทัพอากาศ 
หรือสวนราชการกองทัพอากาศ 
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  ๗.๒ เพ่ือเสนอแนะวิธีการปฏิบัติแกกําลังพลกองทัพอากาศ และสวนราชการกองทัพอากาศ 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหา ความเดือดรอน ความเสียหายซํ้าอีก 
  ๗.๓ เพ่ือมิใหมีการรองทุกขรองเรียนซํ้าในเรื่องเดิมอีก ท้ังในระดับกองทัพอากาศหรือ
หนวยงานระดับสูงกวากองทัพอากาศ 
  ๗.๔  เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  ๗.๕  เพ่ือสงเสริมนโยบายดานสิทธิมนุษยชนและการมีสวนรวมของประชาชนใน  
การบริหารราชการกองทัพอากาศ 
 ขอ ๘ ขอบเขตเรื่องรองทุกขรองเรียน 
  ๘.๑ เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมีสาเหตุของปญหา ความเดือดรอน ความเสียหายมา
จากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติมิชอบ ของกําลังพลกองทัพอากาศ
หรือสวนราชการกองทัพอากาศ 
  ๘.๒  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานระดับสูงกวากองทัพอากาศ 
มอบหมายใหดําเนินการ 
  ๘.๓  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมายใหดําเนินการ 
 ขอ ๙ ใหยุติการพิจารณาดําเนินการ สําหรับเรื่องรองทุกขรองเรียน ดังตอไปนี้ 
  ๙.๑  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมิไดปรากฏชื่อจริง หรือชองทางการติดตอกลับของผูรอง 
และไมมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินการ 
  ๙.๒  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมีรายละเอียดซ่ึงกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแลว    
ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการและผูรองไมใหความรวมมือท่ีจะใหรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือใหคํารองมี
รายละเอียดครบถวนสมบูรณเพียงพอตอการดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกรมจเรทหารอากาศแจงให   
ผูรองทราบ 
  ๙.๓  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมีรายละเอียดพยาน หลักฐานในคํารองเชนเดียวกับ
เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีกองทัพอากาศเคยดําเนินการและยุติเรื่องเปนท่ีเรียบรอยแลวไมปรากฏ
พยานหลักฐานใหมท่ีอาจมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาแตอยางใด 
  ๙.๔  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมิไดอยูในอํานาจการดําเนินการของกองทัพอากาศหรือ
อยูในอํานาจการดําเนินการของหนวยงานอ่ืนภายนอกกองทัพอากาศ 
  ๙.๕  เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ หรือมีการดําเนินการ    
ถึงท่ีสุดแลวตามกฎหมายหรือหนวยงานอ่ืน เชน ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน 
  ๙.๖ เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีผูรองไดยื่นคํารองตอหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ท่ีอยูเหนือระดับกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดคํารองเชนเดียวกันกับท่ีไดยื่นตอกองทัพอากาศ และอยูใน
ระหวางการพิจารณาดําเนินการของหนวยงานนั้น 
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  ๙.๗ เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีผูรองไดแสดงออกถึงการไมใหความรวมมือใน        
การดําเนินการสืบสวน สอบสวน 
  ๙.๘ เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีผูรองแจงความประสงคตอกองทัพอากาศ หรือกรมจเร
ทหารอากาศ หรือตอผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการขอใหยุติการดําเนินการภายหลังการยื่นคํารอง 
  ๙.๙ เรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมีสั่งการของผูบังคับบัญชาท่ีมีระดับสูงกวาเจากรมจเร
ทหารอากาศใหยุติการดําเนินการ 
 ขอ ๑๐ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๙ ปรากฏชื่อและชองทางติดตอกลับผูรองใหตอบ
กลับผูรองและชี้แจงเหตุผลใหผูรองทราบสาเหตุท่ีไมสามารถดําเนินการตามความประสงคของผูรองได 
หรือใหคําแนะนําตอผูรองสําหรับเรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีมิไดอยู ในอํานาจการดําเนินการของ
กองทัพอากาศ 
 ขอ ๑๑ กรณีเรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๙ ไมปรากฏชื่อจริง และชองทางติดตอกลับผูรอง 
ใหกรมจเรทหารอากาศจัดทําบันทึกเหตุผลการยุติการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนดังกลาวตาม
แบบฟอรมท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด แนบกับคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๑๒ หากกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแลว เรื่องรองทุกขรองเรียนตามขอ ๙ ยกเวนเรื่อง 
รองทุกขรองเรียนตามขอ ๙.๙ อาจมีผลกระทบตอการบริหารราชการของกองทัพอากาศ หรือหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่งของกองทัพอากาศ หรืออาจนํามาซ่ึงการเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณอันดีงาม
ของกองทัพอากาศ อาจรับไวพิจารณาดําเนินการ หรือสงใหหนวยเก่ียวของดําเนินการก็ได 
 ขอ ๑๓ ใหกรมจเรทหารอากาศจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางกรมจเรทหารอากาศและ
สวนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ หารือรวมกันเก่ียวกับการดําเนินการเรื่อง 
รองทุกขรองเรียนของกองทัพอากาศตามความเหมาะสม และใหสามารถเชิญเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
ภายนอกกองทัพอากาศท่ีมีความรูความสามารถหรือมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการเรื่องรองทุกข
รองเรียนเขารวมประชุมดวยก็ได 

หมวด ๒ 
การเสนอและรับคํารอง 

 ขอ ๑๔ ใหกรมจเรทหารอากาศจัดใหมีชองทางการรับคํารองของกองทัพอากาศประกอบดวย 
  ๑๔.๑ เจาหนาท่ีรับเรื่องรองทุกขรองเรียน โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ี   
รับเรื่องรองทุกขรองเรียน และจัดใหมีแบบฟอรมรับคํารองตามท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด 
  ๑๔.๒ ไปรษณีย 
  ๑๔.๓ โทรศัพท โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองทุกขรองเรียน และ
จัดใหมีแบบฟอรมรับคํารองทางโทรศัพทตามท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด 
  ๑๔.๔ โทรสาร โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองทุกขรองเรียน 
  ๑๔.๕ เครือขายสารสนเทศดานการรองทุกขรองเรียน โดยกําหนดผูปฏิบัติหนาท่ี
รับผิดชอบรับเรื่องรองทุกขรองเรียนผานเครือขายสารสนเทศ และจัดใหมีแบบฟอรมรับคํารอง ตามท่ี 
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กรมจเรทหารอากาศกําหนด หากสวนราชการกองทัพอากาศมีความประสงคท่ีจะใหมีการรับเรื่องรองทุกข
รองเรียนผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยใหประสานกรมจเรทหารอากาศกอนดําเนินการ เพ่ือให
ขอมูลเรื่องรองทุกขรองเรียนผานเครือขายสารสนเทศของทุกสวนราชการกองทัพอากาศรวมกัน ณ ท่ีเดียว
ตามท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด สามารถบริหารจัดการไดเปนระบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ขอ ๑๕ ผูรองสามารถเสนอเรื่องรองทุกขรองเรียนท่ีเก่ียวของกับกองทัพอากาศดวยวาจา เอกสาร 
หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใหมีรายละเอียดประกอบดวย 
  ๑๕.๑ ชื่อผูรอง 
  ๑๕.๒ ชื่อผูถูกรอง 
  ๑๕.๓ ท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ
ติดตอไดของผูรอง 
  ๑๕.๔ รายละเอียดเรื่องรองทุกขรองเรียน 
  ๑๕.๕ วัตถุประสงคของการรองทุกขรองเรียน 
 ขอ ๑๖ กรณีสวนราชการกองทัพอากาศอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชกรมจเรทหารอากาศ ไดรับคํารองจาก 
ผูรอง ใหหัวหนาสวนราชการกองทัพอากาศนั้นรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ กรณีการรองทุกขหรือรองเรียนเก่ียวกับวินัยทหาร ใหพิจารณาดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม 
  ๑๖.๒ กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือหนวยงานในสังกัด ใหสงตนฉบับคํารอง    
ใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวท่ีหนวยเพ่ือดําเนินการเม่ือไดรับการประสานจาก   
กรมจเรทหารอากาศ 
  ๑๖.๓ กรณีการรองเรียนกําลังพลหรือสวนราชการอ่ืนของกองทัพอากาศ ใหสง
ตนฉบับคํารองใหกรมจเรทหารอากาศ และใหสําเนาคํารองเก็บไวท่ีหนวยเพ่ือเปนหลักฐาน 
 ขอ ๑๗ เม่ือกรมจเรทหารอากาศไดรับคํารองใหลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่องรองทุกข
รองเรียนและกําหนดชั้นความลับเอกสารเปนชั้น “ลับ” และใหถือวาเปนเอกสารของทางราชการ 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบและพิจารณาคํารอง 

 ขอ ๑๘ ใหกรมจเรทหารอากาศตรวจสอบพิจารณาคํารองท่ีไดรับตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
ขอ ๘ และขอ ๙ และใหตอบกลับผูรองภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีกรมจเรทหารอากาศไดรับคํารอง 
โดยทางไปรษณีย หรือโทรศัพท หรือเครือขายสารสนเทศ เพ่ือใหผูรองไดทราบวากองทัพอากาศไดรับคํารอง
มาดําเนินการแลว 
 ขอ ๑๙ ใหกรมจเรทหารอากาศสามารถติดตอประสานผูรอง ผูถูกรอง หรือผูเก่ียวของได
โดยตรง และสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผูรอง และ/หรือ ผูถูกรองข้ันตน เพ่ือใหไดรับทราบ



๑๑๕ 
 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับคํารองโดยครบถวนสมบูรณ และบันทึกหลักฐานการดําเนินการสืบสวน สอบสวนตาม
แบบฟอรมท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด 
 ขอ ๒๐ กรณีเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนเก่ียวกับวินัยทหาร ใหกรมจเรทหารอากาศ    
สงคํารองใหแกหนวยตนสังกัดของผูถูกรองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผลการดําเนินการสง
ใหกรมจเรทหารอากาศโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยตนสังกัดของผูถูกรองไดรับ    
คํารองจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดใหหนวยตนสังกัดของผูถูกรองประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวันครบกําหนดเพ่ือขยายเวลาใน
การดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน 
 ขอ ๒๑ กรณีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบ ใหกรมจเรทหาร
อากาศ สงคํารองใหสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จและสรุปผล
การดําเนินการใหกรมจเรทหารอากาศทราบโดยเร็ว ภายในกําหนด ๔๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยไดรับ   
คํารองจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดใหหนวยประสานกรมจเรทหารอากาศกอนวันครบกําหนดเพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และให
สามารถขยายเวลาไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๖๐ วัน 
 ขอ ๒๒ กรณีเรื่องรองเรียนซ่ึงมิไดเก่ียวของกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบและ   
ผูถูกรองเปนนายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นนาวาอากาศเอก (พิเศษ) ใหกรมจเรทหารอากาศพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการระดับกรมเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ ๒๓ กรณีเรื่องรองเรียนซ่ึงมิไดเก่ียวของกับการทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบ และ  
ผูถูกรองเปนนายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลอากาศ หรือกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแลว
เก่ียวของหรือมีผลกระทบกับสวนราชการกองทัพอากาศหลายหนวย หรือมีความสลับซับซอน ใหกรมจเร
ทหารอากาศขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ ๒๔ กรณีผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการสวนราชการอ่ืนกอนมีการรองเรียน แตเปน    
การรองเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหนวยงานเดิม หรือผูถูกรองยายไปปฏิบัติราชการสวนราชการอ่ืน
ระหวางการดําเนินการพิจารณาสืบสวน สอบสวนเรื่องรองเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๒๔.๑ กรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายในกองทัพอากาศ ใหถือเปน
ความรับผิดชอบของท้ังสวนราชการเดิมและสวนราชการใหมของผูถูกรองในการใหความรวมมือกับ    
กรมจเรทหารอากาศตามท่ีไดรับการประสานจากกรมจเรทหารอากาศ 
  ๒๔.๒ กรณียายไปปฏิบัติราชการสวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ ใหกรมจเร
ทหารอากาศสามารถประสานรายละเอียดในการปฏิบัติไดโดยตรง ท้ังนี้ตองไมขัดกับระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการ 
 ขอ ๒๕ หากผูรองไดเสนอคํารองเรื่องเดียวกันไวกับสวนราชการกองทัพอากาศอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช
กรมจเรทหารอากาศ ใหกรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหาร
อากาศตามขอ ๒๓ รับคํารองท่ีผูรองไดเสนอไวกับสวนราชการกองทัพอากาศนั้นมาดําเนินการในคราวเดียวกัน 



๑๑๖ 
 

หมวด ๔ 
การสืบสวน และสอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน 

 ขอ ๒๖ การดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผูรอง ผูถูกรอง และผูเก่ียวของ ใหกระทําโดยวิธีลับ 
หามมิใหมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดใด ๆ ใหผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของทราบโดยเด็ดขาด 
 ขอ ๒๗ การดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องรองทุกขรองเรียน ผูรับผิดชอบตองเปดโอกาส
ใหผูรอง และผูถูกรองไดชี้แจง และแสดงขอมูลเอกสาร พยาน หลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๒๘ ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ตามขอ ๒๓ สามารถติดตอประสานกําลังพลกองทัพอากาศหรือสวนราชการกองทัพอากาศไดโดยตรง เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนขอมูลเอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียน หรือขอรับ  
การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญเปนผูรวมดําเนินการสืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียน 
 ขอ ๒๙ ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหาร
อากาศตามขอ ๒๓ สามารถแจงใหสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องรองทุกขรองเรียน จัดสงเอกสาร หรือขอมูลหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการสืบสวน สอบสวน สรุป รายงานผลเรื่องรองทุกขรองเรียน และ
ใหถือเปนความรับผิดชอบของสวนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศท่ีจะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามท่ีไดรับการรองขอโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีหนวยหรือผูเก่ียวของไดรับ
หนังสือแจงใหดําเนินการ หากมีความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ใหประสานกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหาร
อากาศตามขอ ๒๓ กอนวันครบกําหนด เพ่ือขยายระยะเวลาในการดําเนินการ และใหสามารถขยายเวลา
ไดไมเกิน ๑๕ วัน รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๔๕ วัน 
 ขอ ๓๐ ในระหวางการดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องรองทุกขรองเรียน หากปรากฏวา   
ผูรองมีการยื่นคํารองในเรื่องเดียวกันตอสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีระดับสูงกวากองทัพอากาศ    
ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๒๓ 
ยุติการดําเนินการไวกอน เพ่ือรอผลการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และแจงให
ผูรองทราบ 
 ขอ ๓๑ หากการพิจารณาดําเนินการของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีระดับสูงกวา
กองทัพอากาศตามขอ ๓๐ ไดขอยุติเปนท่ีเรียบรอย ใหกรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีไดรับ 
การแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๒๓ ติดตอประสานสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาว 
เพ่ือขอทราบผลการพิจารณา และใหยุติการดําเนินการพรอมท้ังแจงใหผูรองทราบดวย 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

หมวด ๕ 
การสรุป รายงานผล และยุติเรื่องรองทุกขรองเรียน 

 ขอ ๓๒ ใหกรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ตามขอ ๒๓ จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาสืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกขรองเรียนขอเสนอแนะนําเรียน 
ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศตามสายงานท่ีกําหนด 
 ขอ ๓๓ กรณีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขรองเรียนมีการสั่งการของผูบัญชาการ
ทหารอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศ ใหกําลังพลหรือสวนราชการ
กองทัพอากาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ใหถือเปนความรับผิดชอบของกรมจเรทหารอากาศในการแจงให
กําลังพลหรือสวนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามสั่งการโดยเร็ว 
 ขอ ๓๔ การยุติเรื่องรองทุกขรองเรียน ใหกรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีไดรับ  
การแตงตั้งจากผูบัญชาการทหารอากาศตามขอ ๒๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบเปนลายลักษณ
อักษรในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผานชองทางการติดตอสื่อสารชองทางใดชองทางหนึ่งท่ี
ผูรองสามารถรับรูได และจัดทําหลักฐานการแจงผลการดําเนินการเก็บไว ณ กรมจเรทหารอากาศ กรณี
สวนราชการหรือหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ หรือบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงกวาเจากรมจเรทหารอากาศ 
เปนผูรองผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูรับมอบอํานาจทําการแทนผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูลงชื่อใน
หนังสือแจงผูรอง 
 ขอ ๓๕ ใหกรมจเรทหารอากาศจัดเก็บขอมูลเอกสาร หลักฐาน เก่ียวกับการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขรองเรียนท่ีกองทัพอากาศรับมาดําเนินการจนไดขอยุติท้ังหมด ใหสามารถตรวจสอบไดอยูเสมอ 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
    (ลงชื่อ) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ 
             (อิทธพร ศุภวงศ) 
                 ผูบัญชาการทหารอากาศ 



ผนวก จ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 

การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 แบบธรรมเนียมทหาร หมายถึง แนวทางปฏิบัติซ่ึงผู บังคับบัญชาหรือหัวหนาสวนราชการ 
ตลอดจนผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไวเปนหลักสําหรับปฏิบัติท้ังท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและไมเปน
ลายลักษณอักษร ท่ีมาหรือแหลงกําเนิดแบบธรรมเนียมของทหาร ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
แถลงการณ มติคณะรัฐมนตรี และขาว ดังนั้น ผู มีอํานาจและหนาท่ีออกแบบธรรมเนียมของทหารมี  
หลายระดับ ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม สวนราชการ   
รอง ๆ ลงไป ผูมีอํานาจและหนาท่ีท่ีจะออกแบบธรรมเนียมของทางราชการไดนั้น ตองออกมาในรูปและ
ขอบเขตซ่ึงตนมีอํานาจเทานั้น 
 การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
ลงทัณฑหรือลงโทษ โดยในกรณีแบบธรรมเนียมท่ีเปนกฎหมาย ผูขัดขืนหรือละเลยจะตองไดรับโทษตาม
พระราชกําหนดกฎหมายท่ีไดบัญญัติไว และกรณีแบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับ และคําสั่ง ถึงแมวา   
แบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับและคําสั่งจะไมมีลักษณะเปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แตตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ ถึง ๓๓ บัญญัติไววา เปนความผิดและมีโทษทางอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาสมควรจะนําคดีข้ึนฟองรองตอศาลทหารหรือไม ฉะนั้น จึงเห็นไดวาถาขัดขืนหรือละเลย
ไมปฏิบัติตามขอบังคับและคําสั่งแลวผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจพิจารณาวาจะสมควรฟองรองตอศาลทหาร
หรือไม  นอกจากนี้ผู เปนทหารอาจจะไดรับทัณฑทางวินัยตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมใหมอีกดวย สวนผูท่ีเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง 
อาจจะไดรับการพิจารณาลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ หรือ
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๒   
 สาระการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร แบงเปนการปฏิบัติดานตาง ๆ ๘ ดาน ไดแก  การทํา
ความเคารพ การสั่งการและประชาสัมพันธ การลา การรายงาน การรับสงหนาท่ี การเขาสมาคม การเขาศึกษา 
หรือบอกความในราชการ ขาราชการกลาโหมกับการเมือง และการแตงกาย 
 ๑. การทําความเคารพ 
 การเคารพถือเปนประเพณี และแบบธรรมเนียมท่ีดีงาม โดยเฉพาะในวงการทหาร ถือวาการเคารพ
เปนวินัยท่ีสําคัญท่ีทหารจะละเวนเสียมิได จึงไดวางแนวทางสําหรับปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจัง  
  ๑.๑ การเคารพเม่ืออยูลําพัง [ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘, คําสั่ง
ทหารท่ี ๒๓๓/๒๓๕๕๕, คําสั่งทหารท่ี ๘๒/๙๒๙๐, ขอบังคับกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๒๓, 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๒๓] 
   ๑.๑.๑ ทาเคารพของทหารเม่ืออยูตามลําพัง 
    ๑.๑.๑.๑ สวมหมวกมิไดถือปนทําวันทยาหัตถ  



๑๑๙ 
 

    ๑.๑.๑.๒ มิไดสวมหมวกและมิไดถือปน 
     ก. อยูกับท่ี ทําทายืนตรงแลวทําแลขวาหรือแลซาย 
     ข. คําสั่งเคลื่อนท่ีทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย 
    ๑.๑.๑.๓ ถือปน  
     ก. อยูกับท่ี ทําทาวันทยาวุธ  
     ข. อยูกับท่ีเม่ือสะพายอาวุธอยู ทําทาตรงแลวแลขวาหรือแลซาย   
     ค. เคลื่อนท่ี ทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย 
    ๑.๑.๑.๔ ข่ีมา  
     ก. มิไดสะพายปน ถาสวมหมวกทําวันทยาหัตถ มิไดสวมหมวก
ทําแลขวาหรือแลซาย  
     ข. สะพายปน ทําแลขวาหรือแลซาย 
    ๑.๑.๑.๕ เม่ือมิไดสวมหมวก ใหนายทหารสัญญาบัตรแสดงการเคารพ
ดวยวิธีกมศีรษะ  
   ๑.๑.๒ ทหารตองแสดงการเคารพตอผูหรือสิ่งซ่ึงจะกลาวตอไปนี้  
    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 ซ่ึงเสด็จโดยมีธงราชวงศ  
    ๑.๑.๒.๗ เจาตางประเทศซ่ึงเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ  
    ๑.๑.๒.๘ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
    ๑.๑.๒.๙ นายกรัฐมนตรี 
    ๑.๑.๒.๑๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
    ๑.๑.๒.๑๑ ทหารตอทหารหรือตํารวจ 
    ๑.๑.๒.๑๒ ทหารตางประเทศซ่ึงแตงเครื่องแบบ  
    ๑.๑.๒.๑๓ พระบรมศพและพระบรมอัฐิ 
    ๑.๑.๒.๑๔ พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ  
    ๑.๑.๒.๑๕ ศพซ่ึงมีกองทหารใหเปนเกียรติยศ 
    ๑.๑.๒.๑๖ ธงประจํากองทหาร 
    ๑.๑.๒.๑๗ ธงประจํากองยุวชนทหาร 
    ๑.๑.๒.๑๘ ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะข้ึนลง ธงหมายยศ
และตําแหนงตั้งแตชั้นผูบัญชาการทหารเรือข้ึนไป และธงราชนาวีประจําเรือใหญในขณะทําพิธีข้ึนลง 



๑๒๐ 
 

    ๑.๑.๒.๑๙ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศ 
เวลาผานหรือชักข้ึนลง  
    ๑.๑.๒.๒๐ อนุสาวรียรูปบุคคลซ่ึงหลอ ปน หรือทําดวยหุนตั้งไว ขณะเม่ือ
รัฐบาลมีงานฉลอง 
    ๑.๑.๒.๒๑ หัวหนาคณะผู แทนทางทูตของตางประเทศท่ีเขาไปปฏิบัติ
หนาท่ีเปนทางราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนตท่ีมีธงประจําตําแหนง หรือโดยรถยนตหลวงท่ีมิไดมี 
ธงประจําตําแหนง 
   ๑.๑.๓ ทหารกําลังเดินอยู ใหหยุดทําการเคารพตอผูหรือสิ่งซ่ึงจะกลาวตอไปนี้   
ซ่ึงกําลังเคลื่อนท่ี 
    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 ซ่ึงเสด็จโดยมธงราชวงศ 
    ๑.๑.๓.๗ เจาตางประเทศซ่ึงเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ 
    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 ศพซ่ึงมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ 
    ๑.๑.๓.๑๔ ธงประจํากองทหารและกองยุวชนทหาร 
   ท้ังนี้ ใหทําการเคารพเม่ือถึงระยะประมาณ ๓ กาว จากผูหรือสิ่งซ่ึงตองทําการเคารพ 
และเลิกเคารพเม่ือผานไปแลวประมาณ ๒ กาว 
    ๑.๑.๓.๑๕ ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจําเรือ
ใหญ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศ ในขณะชักข้ึนลง 
   ๑.๑.๔ ผูมียศต่ําตองทําการเคารพผูมียศสูง นักเรียนทหารตองทําความเคารพ     
ซ่ึงกันและกัน ผู ูเรียนชั้นต่ําตองทําการเคารพผ ูเรียนชั้นสูง และพลทหารตองทําการเคารพพลทหารซ่ึงเขารับ
ราชการกอน ผู มียศหรืออาวุโสสูงกวาตองเคารพตอบ ถายศเสมอกันหรือเปนนักเรียนทหารชั้นเดียวกัน 
หรือเปนพลทหารปเดียวกัน หรือถาไมแนใจวาใครจะมีอาวุโสสูงกวากัน ตองทําการเคารพซ่ึงกันและกัน
โดยไมเก่ียงงอน 
 



๑๒๑ 
 

   ๑.๑.๕ การเทียบชั้นการเคารพสําหรับนักเรียนทหาร 
    ๑.๑.๕.๑ นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารท่ีจะเปนนายทหารสัญญาบัตร
เทียบเทาสิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอก  
    ๑.๑.๕.๒ นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารท่ีจะเปนนายทหารประทวน
เทียบเทาพลทหารอาวุโส 
   ๑.๑.๖ เม่ือทหารอยูดวยกันหลายคน ผูมียศหรืออาวุโสสูงเปนผูรับเคารพแตผ ูเดียว 
   ๑.๑.๗ ถาทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเคารพแกผูใดไมได 
   ๑.๑.๘ เม่ือทหารเขาไปในพระท่ีนั่ง โบสถ วิหาร ท่ีวาการ หรือเคหะสถาน เพ่ือเคารพ
ตอสถานท่ีนั้นใหถอดหมวก 
   ๑.๑.๙ เม่ือทหารอยูรวมสถานท่ีซ่ึงมีการบรรเลงเปนเกียรติยศตองทําการเคารพ
จนกวาจะสิ้นเพลงเคารพนั้น 
   ๑.๑.๑๐ การเริ่มและเลิกการเคารพ 
    ๑.๑.๑๐.๑ เริ่มกระทําในระยะเม่ือเห็นไดถนัดประมาณ ๓ กาวกอนท่ีจะผาน 
และเลิกเคารพเม่ือผานไปแลวประมาณ ๒ กาว 
    ๑.๑.๑๐.๒ เม่ือเขาไปหาใหเริ่มเคารพกอนถึงผูหรือสิ่งซ่ึงตองเคารพ
ประมาณ ๓ กาว เลิกเคารพเม่ือไดรับอนุญาตหรือเสร็จกิจแลว 
    ๑.๑.๑๐.๓ เม่ือผูหรือสิ่งซ่ึงตองเคารพเขามายังบริเวณท่ีตนอยู ใหเริ่มและ
เลิกเคารพในโอกาสอันควร 
  ๑.๒ การเคารพเม่ืออยูในความควบคุม (ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘, 
คําสั่งทหารท่ี ๘๒/๙๒๙๐) 
   ๑.๒.๑ ทําเคารพของทหารเม่ืออยูในความควบคุม 
    ๑.๒.๑.๑ แถวทหารถืออาวุธอยูกับท่ีทําวันทยาวุธ 
    ๑.๒.๑.๒ แถวทหารสะพายอาวุธหรือไมถืออาวุธอยู กับท่ีทําทาตรงแลว   
ทําแลขวาหรือแลซาย 
    ๑.๒.๑.๓ ทหารท่ีไมไดอยูเปนแถว แตตองรวมกันเปนกลุมกอน และมีผู
ควบคุม  
     ก. อยูกับท่ีทําทาตรงแลวทําแลขวาหรือแลซาย 
     ข. กําลังเคลื่อนท่ีทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย  
    การเคารพในหมายเลข ๑.๒.๑.๓ นี้ ผูควบคุมจะสั่งใหทําการเคารพตาม
ลําพังก็ได   
 
 
 



๑๒๒ 
 

   ๑.๒.๒ วิธีแสดงการเคารพของทหารเม่ืออยูในความควบคุม 
    ๑.๒.๒.๑ ทหารท่ีอยูในความควบคุมตองทําการเคารพตามขอ ๑.๒.๑ 
แกผูหรือสิ่งตามขอ ๑.๑.๒ ตั้งแตหมายเลข ๑.๑.๒.๑ ถึง ๑.๑.๒.๙ กับ ๑.๑.๒.๑๓ ถึง ๑.๑.๒.๑๙ และ       
ผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับกองรอย หรือผูบังคับการเรือข้ึนไป 
    ๑.๒.๒.๒ แถวทหารซ่ึงพักอยูตองเรียกแถว ทหารมามิไดอยูบนหลังมา
ตองข้ึนมา ทหารขับข่ีมาและขับรถมิไดอยูบนหลังมา และบนรถ ตองข้ึนมาและข้ึนรถ ถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และรัชทายาท  
   ๑.๒.๓ ผูควบคุมแถวทหารอยูกับท่ี ถาขัดกระบี่อยู เม่ือบอกแถวทหารทําการเคารพ
ดวยทาอาวุธใหคนทําการเคารพดวยทากระบี่ นอกจากท่ีกลาวแลวนี้ ผู ควบคุมทําการเคารพอยางอยู      
ตามลําพัง และถาขัดกระบี่อยูตามระเบียบของการบังคับแถวใหทําการเคารพดวยทาอาวุธนั้น ผูควบคุม
แถวทหารพลรบก็ดี หรือควบคุมแถวทหารผูชวยพลท่ีถือปนในเวลาตรวจพลสวนสนามก็ดี ถาขัดกระบี่อย ู 
เม่ือบอกแถวทหารทําการเคารพ ใหตนทําการเคารพดวยทากระบี่ 
   ๑.๒.๔ การเริ่มเคารพ ใหกระทําเม่ือเห็นไดถนัดหรืออนุโลมตามโอกาสและสถานท่ี
เม่ือผูหรือสิ่งซ่ึงรับการเคารพผานพนไปประมาณ ๓ กาว หรือเม่ือจบเพลงเคารพแลว จึงเลิกการเคารพ 
  ๑.๓ การผอนผัน (ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘, คําสั่งทหารท่ี ๑๘๔/
๑๐๓๑๒, คําสั่งทหารท่ี ๘๒/๙๒๙๐) 
   ๑.๓.๑ ถาไมสามารถทําการเคารพดวยการทําวันทยาวุธ หรือทําวันทยาหัตถได 
    ๑.๓.๑.๑ ใหอยูกับท่ีทําทาตรง แลวทําแลขวาหรือแลซาย 
    ๑.๓.๑.๒ ใหเคลื่อนท่ีทําทาเดินแลวทําแลขวาหรือแลซาย 
   ๑.๓.๒ ทหารสนทนาหรือติดตออยูกับผูมียศสูงกวา ไมตองแสดงการเคารพผูมียศ
ต่ํากวาผูซ่ึงตนอยูดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และ
รัชทายาทไมตองทําการเคารพผูใดนอกจากพระองคนั้น ทหารในความควบคุมอยูตอหนาผูซ่ึงแถวทหาร
ตองทําการเคารพใหไมตองทําการเคารพผูมียศตํ่ากวา เวนแตเปนระเบียบการเคารพของกองเกียรติยศ  
   ๑.๓.๓ ทหารสวมหมวกอย ู จะถอดหมวกเพ่ือไหวพระก็ได  
   ๑.๓.๔ โอกาสตอท่ีทหารไมตองทําการเคารพผูใด  
    ๑.๓.๔.๑ กําลังเลนกีฬา  
    ๑.๓.๔.๒ อยูในชุมนุมซ่ึงตองการความสงบ 
    ๑.๓.๔.๓ เจ็บปวยสาหัส  
    ๑.๓.๔.๔ แบกหามของหนัก  
    ๑.๓.๔.๕ กําลังรับประทานอาหาร  
    ๑.๓.๔.๖  มีหนาท่ีตองประจําในขบวนหรือพิธี 
    ๑.๓.๔.๗ กําลังขับข่ียานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนท่ีตามลําพังในท่ีคับขัน 
หรือเม่ือกําลังขับยานพาหนะในความควบคุม 



๑๒๓ 
 

    ๑.๓.๔.๘ ควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจําหรือโดยสารไปบนพาหนะ 
    ๑.๓.๔.๙ กําลังทําการรักษาพยาบาลตามหนาท่ี  
   ๑.๓.๕ ทหารในความควบคุม ซ่ึงกําลังหัดหนาท่ีราชการสนาม ผูควบคุมไมตอง
บอกแสดงการเคารพ แตตนเองตองทําการเคารพอยางอยูตามลําพัง  
   ๑.๓.๖ แถวทหารกําลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไมตองทําการเคารพ 
   ๑.๓.๗ ทหารซ่ึงอยูบนยานพาหนะ ใหทําการเคารพโดยนั่ง หรือยืนบนยานพาหนะ
นั้นไดแตตองสํารวมอิริยาบถขณะทําการเคารพใหสมควร 
   ๑.๓.๘ ถามิไดมีคําสั่งเปนพิเศษในระหวางเวลาตั้งแตสวดมนตกอนนอนไปจนถึง 
รุงสวาง (เม่ือเห็นไดถนัด) หรือฝนตกจนตองเก็บอาวุธ กองรักษาการณไมตองตั้งแถวแสดงการเคารพ    
แกผูใด 
   ๑.๓.๙ ทหารซ่ึงไมไดแตงเครื่องแบบ กองรักษาการณไมตองเรียกแถวทําความเคารพ 
 ๒. การส่ังการและประชาสัมพันธ (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและ      
ประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗) 
 การสั่งการหมายถึงการสั่งใหกระทําหรือใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึงการแจงใหทราบหรือการแจงความใหทราบ การกําหนดขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย     
การสั่งการและประชาสัมพันธมีความมุงหมาย เพ่ือใหการสั่งการและประชาสัมพันธของสวนราชการใน
กระทรวงกลาโหมเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย เปนแบบธรรมเนียมอยางเดียวกัน และประการสําคัญ    
คือใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม หนังสือสั่งการและประชาสัมพันธมี ๖ ชนิด ไดแก ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ แถลงการณ และขาว  
  ๒.๑ วิธีการส่ังการและประชาสัมพันธ  ๓ วิธี 
   ๒.๑.๑ กระทําดวยหนังสือ โดยปกติใหสั่งการและประชาสัมพันธดวยหนังสือ 
เพ่ือใหเปนหลักฐานของทางราชการ แตในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจกระทําดวยวาจา หรือดวยเครื่องมือ
สื่อสารก็ได   
   ๒.๑.๒ กระทําดวยวาจา  
   ๒.๑.๓ กระทําดวยเครื่องมือสื่อสาร ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญของทางราชการ  
เม่ือไดสั่งการและประชาสัมพันธไปแลวตามขอ ๒.๑.๒ และขอ ๒.๑.๓ ใหมีหนังสือยืนยันสงตามไปโดยเร็วท่ีสุด 
  ๒.๒ อํานาจเฉพาะในการออกหนังสือส่ังการและประชาสัมพันธบางประเภท  
   ๒.๒.๑ ขอบังคับ อยูในอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
   ๒.๒.๒ แถลงการณ เปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
กองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ   
 



๑๒๔ 
 

 
  ๒.๓ อํานาจส่ังการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก   
  การสั่งการโดยอํานาจตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม หรือผูบังคับบัญชาทหารผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม   
  ๒.๔ ลักษณะของหนังสือส่ังการและประชาสัมพันธประเภท “คําส่ัง”  
   ๒.๔.๑ คําสั่งท่ัวไปเปนคําสั่งท่ีใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาท่ัวไปปฏิบัติ
และทราบท่ัวกัน  
   ๒.๔.๒ คําสั่งเฉพาะเปนคําสั่งท่ีสั่งใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาผูมีหนาท่ี
เก่ียวของโดยเฉพาะปฏิบัติ  กองทัพอากาศไดแยก “คําสั่งเฉพาะ” เปน ๒ ชนิด   
    ๒.๔.๒.๑ คําสั่งเฉพาะท่ีเปนแบบธรรมเนียม คือคําสั่งเก่ียวกับเรื่องท่ี
ตองการเก็บไวเปนหลักฐานทางประวัติ ตํานาน และการตรวจสอบทางทะเบียนพลท่ีตองถือเปน       
แบบธรรมเนียมตลอดไปจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก การลงท่ีคําสั่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับ
การลงท่ีของคําสั่งท่ัวไป 
    ๒.๔.๒.๒ คําสั่งเฉพาะท่ีไมเปนแบบธรรมเนียมคือคําสั่งท่ีหนวยหรือ  
ผูรับคําสั่งปฏิบัติเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลวก็จะหมดขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีกโดยปริยาย หรือหมด
พันธกรณีโดยไมตองมีคําสั่งยกเลิก การลงท่ีของคําสั่งชนิดนี้จะใชลงแตเฉพาะท่ีของคําสั่งเรียงตั้งแต ๑   
เปนลําดับไปจนถึงสิ้นปโดยไมตองทับดวยเลขของ พ.ศ.   
   ๒.๔.๓ การแตงตั้งผูทําหนาท่ีสั่งการแทน 
    ๒.๔.๓.๑ การแตงตั้งผูรักษาราชการ กระทําไดเม่ือตําแหนงในสวนราชการ
ใดวางลง และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดใหดํารงตําแหนงนั้น ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการท่ีเห็นสมควร
รักษาราชการในตําแหนงท่ีวางนั้นได   
    ๒.๔.๓.๒ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน กระทําไดเม่ือมีผูดํารงตําแหนง
ในสวนราชการนั้น ๆ อยูกอนแลว  แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว ผูบังคับบัญชาจะสั่งให
ขาราชการท่ีเห็นสมควรรักษาราชการแทนเปนการชั่วคราวก็ได   
    ๒.๔.๓.๓ การสั่ งแต งตั้ งผู รักษาราชการหรือผูรักษาราชการแทน        
ใหเปนไปตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการ
กลาโหม  
    ๒.๔.๓.๔ ผูทําการแทน หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการแทนผูบังคับบัญชาได
เปนการชั่วคราว โดยไมตองมีการสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น ๆ ไดแก ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้   
     ก. รองผู ช วยเสนาธิการ รองเสนาธิการ ผู ช วยเสนาธิการ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



๑๒๕ 
 

     ข. รองผูชวยเสนาธิการ คนใดคนหนึ่งตามลําดับ โดยไมตองได
รับมอบหมาย (ไมตองมีคําสั่งเปนไปโดยอัตโนมัติ) การทําการแทนจะกระทําไดในกรณี 
      ข.๑ ตําแหนงในสวนราชการใดวางลงและยังมิไดแตงตั้ง
ขาราชการผูใดรักษาราชการหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงท่ีวาง  
      ข.๒ มีผูดํารงตําแหนงในสวนราชการนั้น ๆ อยูกอนแลว 
แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดรักษาราชการ หรือรักษา
ราชการแทน   
     ค. ผู มียศหรืออาวุโสในยศรองจากตําแหนงท่ีวาง มีอํานาจ  
ทําการแทนเปนการชั่วคราวไดในกรณีดังนี้ 
      ค.๑ ตําแหนงท่ีวางนั้น ไมมีรอง ผูชวย เสนาธิการ  
      ค.๒ ตําแหนงท่ีวางนั้นมีรอง  ผู ชวย เสนาธิการ แตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว 
      ค.๓ ขอยกเวนในขอ ค 
       ค.๓.๑ ถาสวนราชการใดจัดกําลังประกอบดวย
หนวยกําลังรบ และหนวยบริการรวมอยูดวยกัน ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรท่ีเปนผู บังคับบัญชา         
หนวยกําลังรบซ่ึงเปนกําลังหลัก และมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศสูง เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว 
       ค.๓.๒ ถาสวนราชการใดเปนสวนราชการสําหรับ
ดําเนินการในหนาท่ีทางเทคนิคโดยเฉพาะ หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิค ใหขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูมี
หนาท่ีทางเทคนิค ซ่ึงมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศสูงของเทคนิคนั้น เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว 
     ง.  การจัดลําดับผูมีอํานาจทําการแทน   
      ง.๑ ผูดํารงตําแหนงสูงเปนผูทําการแทน 
      ง.๒ ถาตําแหนงเทากันใหผูมียศสูงทําการแทน  
      ง.๓ ถามียศเทากันใหผูมีอาวุโสในยศสูงทําการแทน   
   ๒.๔.๔ อํานาจหนาท่ีการสั่งการ 
    ๒.๔.๔.๑ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทนท่ีสั่งการในตําแหนงของ
สวนราชการใด ยอมมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสั่งการตาง ๆ ของตําแหนงนั้นตาม
กฎหมายเสมือนหนึ่งผูดํารงตําแหนงดังกลาว  
    ๒.๔.๔.๒ นายทหารประทวนท่ีไดรับคําสั่งใหทําหนาท่ีในตําแหนง 
นายทหารสัญญาบัตร เพ่ือทดสอบความรูความสามารถในการท่ีจะเลื่อนฐานะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
ตามหลักเกณฑเก่ียวกับการแตงตั้งยศทหารใหมมีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงท่ีทําหนาท่ีนั้น   
    ๒.๔.๔.๓ อํานาจสั่งการของรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 
     ก. ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย      
มีอํานาจสั่งการไดโดยวิธีเขียนวา “รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม”   



๑๒๖ 
 

     ข. ใ น ก ร ณี ท่ี 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. ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตามท่ีไดรับมอบหมาย   
     ข. ใ น ก ร ณี ท่ี 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 และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
ปลัดกระทรวงกลาโหมทําการแทนในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต 
ใหอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจําเปนการชั่วคราว  
    ๒.๔.๔.๕ ผูดํารงตําแหนงรอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือ
ผูชวยเสนาธิการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาท่ีในนามของผูบังคับบัญชาสวนราชการนั้น ๆ ตามท่ีได
รับมอบหมาย  
    ๒.๔.๔.๖ อํานาจสั่งการของผูดํารงตําแหนงเทียบชั้นแมทัพ  
     ก. หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เทียบเทา
ตําแหนงชั้นแมทัพจะมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการตําแหนงใด ภายในสวนราชการนั้น ๆ 
มีอํานาจหนาท่ีสั่งการในบางกรณีก็ได 
     ข. การสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ใหเขียนวา “รับคําสั่ง 
(ของผูดํารงตําแหนง)” ลงทายเรื่องแลวลงชื่อและตําแหนงของผูสั่งการขางใตขอความรับคําสั่ง  
     ค. กองทัพอากาศมีคําสั่งกองทัพอากาศ มอบอํานาจให    
รองผูบัญชาการทหารอากาศ ผู ชวยผูบัญชาการทหารอากาศ (๑) และ (๒) เสนาธิการทหารอากาศ     
รองเสนาธิการทหารอากาศ (๑) และ (๒) ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล ผูชวยเสนาธิการทหาร
อากาศฝายขาว ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ 
เปนผูรับมอบอํานาจหนาท่ีสั่งการในนามของผูบัญชาการทหารอากาศในบางเรื่องไวเปนท่ีแนนอนแลว  
    ๒.๔.๔.๗ หลักการปฏิบัติเม่ือการสั่งการมีความขัดแยงกัน  
     ก. ใหถือสั่งการของผูบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงชั้นสูงกวา   
     ข. ถาเป นการสั่ งการของผู บังคับบัญชาผูดํารงตําแหนง      
ชั้นเดียวกันใหถือปฏิบัติตามสั่งการครั้งหลังสุด 
 
 



๑๒๗ 
 

 ๓. การลา (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕) 
 การลาแบงออกเปน ๑๐ ประเภท  ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาไปชวยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจ การลาพักผอนประจําป การลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย       
การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการลาไปฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ 
  ๓.๑ การลาปวย  
   ๓.๑.๑ ขาราชการทหาร ในปหนึ่งจะลาปวยไดไมเกิน ๙๐ วัน เวนแตกรณีตอไปนี้  
    ๓.๑.๑.๑ เจ็บปวยเนื่องจากไปราชการในท่ีกันดาร หรือในทองท่ีซ่ึงมี
โรคภัยชุกชุม หรือประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาปวยเพ่ือรักษาตัวตอไปไดอีก ๙๐ วัน 
รวมเปน ๑๘๐ วัน  
    ๓.๑.๑.๒ เจ็บปวยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหนาท่ี   
อันเนื่องจากไอพิษวัตถุธาตุท่ีเปนพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดตออยางรายแรง จะลาปวยเพ่ือรักษาตัวตอไป
ไดอีก ๑๘๐ วัน รวมเปน ๒๗๐ วัน 
    ๓.๑.๑.๓ เจ็บปวยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหนาท่ีใน
อากาศ ใตน้ํา ใตดิน ท้ังขณะข้ึนลง หรืออยูในอากาศ ใตน้ํา หรือใตดิน จะลาปวยเพ่ือรักษาตัวได ๓๖๕ วัน  
    ๓.๑.๑.๔ เจ็บปวยเนื่องจากตองกระทําหนาท่ีพิเศษฝาอันตรายตามท่ี
ไดรับอนุมัติหรือไดรับมอบหมายจากรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จะลาปวยเพ่ือรักษาตัวได ๓๖๕ วัน   
    ๓.๑.๑.๕ เจ็บปวยเนื่องจากตองกระทําหนาท่ีในการรบ การสงคราม 
การปราบปรามการจลาจล หรือหนาท่ีตามกฎอัยการศึก หรือตามประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะลาปวย
เพ่ือรักษาตัวได ๓๖๕ วัน  
   ๓.๑.๒ ขอปฏิบัติในการลา  
    ๓.๑.๒.๑ ผูปวยตองเสนอใบลาแสดงอาการปวยตอผูบังคับบัญชา
โดยตรง  ถาปวยไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาดวยวาจาก็ได ผูปวยจะใหผูอ่ืนทําใบลาเสนอแทนตนก็ไดหากมี
ความเห็นหรือคําแนะนําของแพทยใหแนบมากับใบลาดวย  
    ๓.๑.๒.๒ ผูปวยท่ีไดลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแลว แตอาการปวย
ยังไมหายจะหยุดพักรักษาตัวตอไปอีกใหเสนอใบลาตอ  
    ๓.๑.๒.๓ ผูปวยท่ีรักษาตัวอยู ท่ีสถานพยาบาลของทหาร ไมวาจะเปน
กรณีท่ีผูบังคับบัญชาสงตัวไปรักษา หรือเจาตัวไปปวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไมตองทําใบลา
เสนอตอผู บังคับบัญชา แตใหสวนราชการข้ึนตรงต อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ ท่ีมีสถานพยาบาลวางระเบียบใหสวนราชการตนสังกัดของผู ปวยกับสถานพยาบาล       
ทําหลักฐานการปวยใหไวตอกันนับตั้งแตวันรับตัวไวรักษาจนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น ท้ังนี้     
การปวยดังกลาวใหถือเปนการลาปวย  



๑๒๘ 
 

    ๓.๑.๒.๔ ถาผู ป วยเป นทหารกองประจําการตามกฎหมายว าดวย      
การรับราชการทหาร เม่ือลาไปรักษาตัวยังภูมิลําเนาท่ีหางไกลผูบังคับบัญชาครบกําหนดลาแลวยังไมหายปวย
จะลารักษาตัวตอไปอีกก็ดี หรือไปดวยกิจธุระแลวปวยอยูยังภูมิลําเนาก็ดี ใหนําบัตรอนุญาตลาเสนอตอ
กรม กองทหารท่ีใกล หรือนายอําเภอทองท่ีเพ่ือวินิจฉัยอนุญาต  
    ๓.๑.๒.๕ การเขียนใบลาปวยจะตองกลาวถึงอาการปวย กําหนดวันลา 
และสถานท่ีซ่ึงพักรักษาตัว  
    ๓.๑.๒.๖ ผู บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยใหเปนไปตาม
ตารางกําหนดอํานาจ  
    ๓.๑.๒.๗ ผูซ่ึงลาปวยเกินกําหนดใหผู บังคับบัญชาจัดการขอปลดออก
จากประจําการ   
  ๓.๒ การลาคลอดบุตร  
   ๓.๒.๑ การลาคลอดบุตร ใหลาได ๙๐ วัน โดยไดรับเงินเดือน และไมตองมี
ใบรับรองแพทย ท้ังนี้สามารถจะลากอนหรือหลังวันคลอดก็ได แตเม่ือรวมเวลาแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน  
   ๓.๒.๒ การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลา
ของการลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่ม
ลาคลอดบุตร  
   ๓.๒.๓ ขอปฏิบัติในการลา   
    ๓.๒.๓.๑ เสนอใบลาตอผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู มีอํานาจ
อนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถ 
ลงชื่อไดแลวใหเสนอใบลาโดยเร็ว   
    ๓.๒.๓.๒ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบินข้ึนไปเปนผูพิจารณาอนุญาต 
  ๓.๓ การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
   ขาราชการทหารซ่ึงประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ีคลอดบุตร 
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ 
วัน นับแตวันท่ีคลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วัน 
   ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุญาตดวยก็ได 
   ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ซ่ึงไดหยุดราชการไปยังไมครบ
กําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
   ขาราชการทหารซ่ึงประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ใหเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้นผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน
ข้ึนไปเปนผูพิจารณาอนุญาต 



๑๒๙ 
 

  ๓.๔ การลากิจ  
   ๓.๔.๑ สิทธิการลากิจโดยไดรับเงินเดือนคือ ปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ สําหรับ
ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารลาไดไมเกิน ๒๓ วันทําการ 
   ๓.๔.๒ ขาราชการทหารท่ีลาคลอดบุตรตามขอ ๓.๒.๑ แลว หากประสงคจะลากิจ
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา  
   ๓.๔.๓ ขาราชการทหารจะลากิจไปตางประเทศไดดังนี้ 
    ๓.๔.๓.๑ ลาไปประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต อกับประเทศไทย เชน 
มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เปนตน โดยไดรับเงินเดือนปละ 
ไมเกิน ๔๕ วันทําการ   
    ๓.๔.๓.๒ ลาไปประเทศในเอเซีย นอกจากท่ีกลาวในขอ ๓.๔.๓.๑ จะลา
เพ่ิมจากกําหนดวันลาในขอ ๓.๔.๓.๑ ไดอีกไมเกิน ๕ วันทําการ  
    ๓.๔.๓.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือ
ประเทศอ่ืนนอกจากท่ีกลาวในขอ ๓.๔.๓.๑ และขอ ๓.๔.๓.๒ จะลาเพ่ิมจากกําหนดในขอ ๓.๔.๓.๑ ไดอีก  
ไมเกิน ๑๐ วันทําการ  
   ๓.๔.๔ ขอปฏิบัติในการลากิจ  
    ๓.๔.๔.๑ ผูลากิจตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาโดยตรงจะลาแทนกัน
ไมได เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 
   สําหรับการลาตามขอ ๓.๔.๒ เม่ือมีเหตุจําเปนก็อนุญาตใหหยุดราชการไดทันที 
และถาลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาดวยวาจาก็ได   
    ๓.๔.๔.๒ ใบลากิจตองกลาวถึงความประสงคของการลา กําหนดวันลา 
และสถานท่ีซ่ึงทางราชการจะติดตอได 
    ๓.๔.๔.๓ เม่ือมีเหตุจําเปนจะลาตออีก ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
โดยตรง เวนแตเม่ืออยูตางจังหวัดหรือตางประเทศ จึงใหสงใบลาโดยทางไปรษณียหรือทางอ่ืน ๆ แตทหาร
กองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร จะลาตอโดยวิธีนี้ไดไมเกิน ๕ วันทําการ  
    ๓.๔.๔.๔ ผู บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจอนุญาตใหลากิจ ใหเปนไปตาม
ตารางกําหนดอํานาจให ลา เวนแตการลาตามขอ ๓ .๔.๓  อยู ใน อํานาจของรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม  กรณีขาราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากไดรับ   
คําเชิญจากขาราชการตางประเทศ ใหหัวหนาหนวยชั้นสัญญาบัตร ณ ท่ีนั้นอนุญาตใหลาได   
    ๓.๔.๔.๕ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจ เวนแตกรณีการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
ตามขอ ๓.๔.๒ และตามขอ ๓.๔.๓ ถาผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมสมควร จะไมอนุญาตหรือลด
จํานวนวนลาตามใบลาลงได และเม่ือมีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาจะสั่งเรียกผูซ่ึงลาไปแลวให
กลับมาปฏิบัติราชการก็ได  
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  ๓.๕ การลาพักผอนประจําป 
   ๓.๕.๑ สิทธิการลาพักผอนประจําปคือ ๑๐ วันทําการ โดยไมถือเปนวันลา เวนแต 
ขาราชการดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปท่ีไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน  
    ๓.๕.๑.๑  ผูซ่ึงไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารครั้งแรก 
    ๓.๕.๑.๒ ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับ 
การบรรจุกลับเขารับราชการ 
    ๓.๕.๑.๓ ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
ตอมาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
    ๓.๕.๑.๔  ผูซ่ึงถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน และกรณีไปปฏิบัติงาน
ใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการ   
   ๓.๕.๒ ขอปฏิบัติในการลาพักผอนประจําป  
    ๓.๕.๒.๑ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบินข้ึนไป เปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแตการไป
ตางประเทศระหวางลาพักผอนประจําป ใหปฏิบัติตามการลาไปตางประเทศ  
    ๓.๕.๒.๒ ถาในปใดขาราชการทหารผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลา
พักผอนประจําปแลวไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวัน
ลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ  
    ๓.๕.๒.๓ ผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธิ
นําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ   
    ๓.๕.๒.๔ การอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ผู มีอํานาจอนุญาตจะ
อนุญาตใหลาพักผอนครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะ
หยุดราชการได 
    ๓.๕.๒.๕ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ซ่ึงไดหยุดราชการไป
ยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมา     
ปฏิบัติราชการก็ได   
  ๓.๖ การลาอุปสมบท  
   ๓.๖.๑ ขาราชการทหารลาอุปสมบทไดไมเกิน ๑๒๐ วัน ผูท่ีเคยอุปสมบทมาแลวจะลา
อุปสมบทอีกไมได  
   ๓.๖.๒ ขอปฏิบัติในการลาอุปสมบท  
    ๓.๖.๒.๑ ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรเสนอใบลาอุปสมบทตอ        
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก  
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เพ่ือวินิจฉัย เม่ือเห็นควรจะอนุญาตแลวจึงรายงานเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กอนถึงกําหนดอุปสมบทไมนอยกวา ๓๐ วัน  
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    ขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร คงปฏิบัติการเสนอใบลาดังกลาว     
ขางตน แตใหผู บังคับบัญชาชั้นผูบังคับกองพัน ผู บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับฝูงบินเปนผูวินิจฉัย    
เม่ือเห็นควรจะอนุญาตแลว จึงรายงานเสนอผูบังคับบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ หรือผูบัญชาการ
กองพลบิน เปนผูพิจารณาอนุญาต 
    ๓.๖.๒.๒ ผู ซ่ึงไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทแลว เม่ือถึงวันลาไดหยุด
ราชการไปเพ่ือเตรียมการอุปสมบท หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคใหไมสามารถอุปสมบทตามท่ีขอ
อนุญาตลาไว เม่ือไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบทใหผู มีอํานาจ
อนุญาตใหลาอุปสมบทอนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทได โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ  
    ๓.๖.๒.๓ ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทจะตองอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน 
นับตั้งแตวันเริ่มลา  
    ๓.๖.๒.๔ ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทลาสิกขาเม่ือใด ตองรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันลาสิกขา สําหรับขาราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตรตองเสนอรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมนอกนั้นเสนอถึงผูอนุญาตให
ลาอุปสมบท   
  ๓.๗ การลาไปประกอบพิธีฮัจย  
   ๓.๗.๑ ขาราชการทหารผูนับถือศาสนาอิสลามลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบียไดไมเกิน ๑๒๐ วัน ผู  ท่ี เคยไปประกอบพิธี ฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบียมาแลวจะลาไปประกอบพิธีฮัจยอีกไมได  
   ๓.๗.๒ ขอปฏิบัติในการลาไปประกอบพิธีฮัจย  
    ๓.๖.๒.๑ เสนอใบลาตอผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนา     
สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ เพ่ือวินิจฉัย เม่ือเห็นควรจะอนุญาตแลว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กอนถึง
กําหนดวันลาไมนอยกวา  ๓๐ วัน  
    ๓.๗.๒.๒ เม่ือถึงวันลาไดหยุดราชการเพ่ือเตรียมการไปประกอบพิธีฮัจย 
หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถไปประกอบพิธีฮัจยตามท่ีขออนุญาตไว เม่ือไดรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮัจยอนุญาตใหถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวัน
ลากิจ 
    ๓.๗.๒.๓ ตองออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต
วันเริ่มลา  
    ๓.๗.๒.๔ เม่ือเดินทางกลับถึงประเทศไทยตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
โดยตรงทราบและเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับตั้งแตเดินทางกลับประเทศไทย สําหรับขาราชการ
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ชั้นสัญญาบัตรตองรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผูอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮัจย  
  ๓.๘ การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ  
   ๓.๘.๑ ขาราชการทหารผู ใดประสงคจะลาติดตามคูสมรสซ่ึงไปปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตางประเทศ อนุญาตใหลาไดตามระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศของคูสมรส 
แตรวมแลวไมเกิน ๔ ป  
   ๓.๘.๒ ขอปฏิบัติในการลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ  
    ๓.๘.๒.๑ เสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเปนผูพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกิน ๒ ป โดยไมไดรับเงินเดือน ในกรณีจําเปนอาจ
อนุญาตใหลาตอไปไดอีกไมเกิน ๒ ป แตเม่ือรวมแลวไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ ป ใหขาราชการทหารผูนั้น
ลาออกจากราชการ  
    ๓.๘.๒.๒ การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศ
ของคูสมรส ใหพิจารณาจากชวงระยะเวลาท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศติดตอกันครั้งเดียว โดย
ไมจํากัดวาจะอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการในประเทศเดียวกันหรือไม เม่ือคูสมรสหมดภารกิจในครั้งนั้น และได
เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการประจําในประเทศไทยแลว ใหถือวาชวงเวลาการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน    
ตางประเทศเปนอันสิ้นสุดลง ตอมาหากคูสมรสไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศอีกใน
ชวงเวลาใหม จึงมีสิทธิท่ีจะลาติดตามคูสมรสไดใหม  
    ๓.๘.๒.๓ ผูบังคับบัญชาตนสังกัด จะตองใชดุลพินิจในการเสนอความเห็น
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวยวา หากอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสแลวจะไมทําใหเสียหายแกราชการ  
  ๓.๙ การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
   ๓.๙.๑ ประเภทของการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   
    ๓.๙.๑.๑ ประเภทท่ี ๑ หมายถึงการไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด 
ดังตอไปนี้  
     ก. การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศซ่ึงประเทศไทย
เปนสมาชิกและเปนวาระท่ีจะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น  
     ข. รัฐบาลไทยมีข อผูกพันท่ีจะตองส งไปปฏิบัติงานตาม   
ความตกลงระหวางประเทศ 
     ค. ประเทศไทยต องส  งไปปฏิบัติ งานเ พ่ือพิทักษ รักษา
ผลประโยชนของประเทศตามความตองการของรัฐบาลไทย 
    ๓.๙.๑.๒ ประเภทท่ี ๒ หมายถึงการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
ประเภทท่ี ๑  
 
 



๑๓๓ 
 

   ๓.๙.๒ คุณสมบัติของขาราชการทหารท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
    ๓.๙.๒.๑ เปนขาราชการทหารประจําการตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา ๕ ป กอนถึงวันท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูท่ีไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติ 
กําหนดเวลา ๕ ป ใหลดเปน ๒ ป 
    สําหรับผูท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทท่ี ๒ มาแลว 
จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ
หลังจากท่ีเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี ๒ ครั้งสุดทาย  
    ๓.๙.๒.๒ ผู ท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทท่ี ๒  
ตองมีอายุไมเกิน ๕๒ ปบริบูรณ นับถึงวันท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน  
    ๓.๙.๒.๓ เปนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม   
มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูในระหวางสอบสวนวากระทําผิดวินัย  
   การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตามขอ ๓.๙.๒.๑ วรรคสอง และขอ ๓.๙.๒.๒ 
ใหเสนอเหตุผลความจําเปนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ่ือพิจารณาเปนราย ๆ ไป  
   ๓.๙.๓ ขอปฏิบติในการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   
    ๓.๙.๓.๑ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณา  
    ๓.๙.๓.๒ เม่ือไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณา
อนุญาต และมีคําสั่งใหขาราชการทหารผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการมีกําหนดเวลาไมเกิน ๔ ป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี ๑ 
หรือมีกําหนดเวลาไมเกิน ๑ ป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี ๒ โดยไมไดรับเงินเดือน เวนแตอัตรา
เงินเดือนท่ีไดรับจากองคการระหวางประเทศ ต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ีผู นั้นไดรับอยู 
ในขณะนั้น ใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ
แลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ีขาราชการทหารผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น   
    ๓.๙.๓.๓ หากประสงคจะไปปฏิบัติงานตอใหเสนอเรื่องราวพรอมท้ัง
เหตุผลความจําเป นและประโยชน ท่ีทางราชการจะได รับต อผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ่ือพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหขาราชการทหารผูนั้นไปปฏิบัติงาน
ไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   
ไดอีก แตเม่ือรวมแลวตองไมเกิน ๔ ป  
    การอนุญาตใหขาราชการทหารผูใด ไปปฏิบัติงานประเภทท่ี ๒ เกินกวา ๑ ป 
ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาท่ีไปปฏิบัติงานเกิน ๑ ปดวย  
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    ๓.๙.๓.๔ เ ม่ือกระทรวงกลาโหมได มี คําสั่ งให ข าราชการทหารไป
ปฏิบัติงาน ตามขอ ๓.๙.๓.๒ หรือใหไปปฏิบัติงานตอ หรือใหออกจากราชการตามขอ ๓.๙.๓.๓ แลวให
สวนราชการตนสังกัดของขาราชการทหารผูนั้นสงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหกระทรวงการคลังและองคกร
กลางบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของทราบดวย  
    ๓.๙.๓.๕ ตองทําหนังสือสัญญาของขาราชการทหารท่ีไปปฏิบัติงานใน
องค การระหว างประเทศและหนังสือสัญญาคํ้าประกันให กลับมารับราชการในส วนราชการ
กระทรวงกลาโหมเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงาน ขาราชการทหารผูใดไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการ หรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา     
ใหชดใชเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้ 
     ก. ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับ
เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีไดรับ คูณดวยระยะเวลาท่ีลาไปปฏิบัติงานท่ีคิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกิน 
๑๕ วันใหคิดเปนหนึง่เดือน  
     ข. กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใช   
เบี้ยปรับตามขอ ก. ลดลงตามสวน  
    การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด เม่ือจัดทําแลวใหสงใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แหงละ ๑ ชุด 
    ๓.๙.๓.๖ เม่ือปฏิบัติงานแลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีภายใน 
๑๐ วัน นับแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
    การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามท่ีกําหนด 
  ๓.๑๐ การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
   ๓.๑๐.๑ ขาราชการทหารผู ใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ    
ปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการในหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ หากขาราชการทหารผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ แลวแตกรณี มีสิทธิลา
ไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลาแตไมเกิน    
๑๒ เดือน 
   ขาราชการทหารท่ีไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวา    
ยังสามารถรับราชการตอไปได หากขาราชการทหารผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
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พิจารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร    
ท่ีประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน 
   หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองเปนหลักสูตรท่ีสวนราชการ หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของทางราชการ
เปนผูจัดหรือรวมจัด 
   ๓.๑๐.๒ ขาราชการทหารท่ีประสงคจะลาไป ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามขอ 
๓.๑๐.๑ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พรอมแสดงหลักฐานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงคจะลา และเอกสารท่ีเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือพิจารณา
อนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได 
   ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจอนุญาตใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพใหเปนไป
ตามตารางกําหนดอํานาจใหลาทายขอบังคับนี้ 
  ๓.๑๑ การปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการลา  
   ๓.๑๑.๑ ขาราชการทหารผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคลท่ัวไปในทองท่ีนั้น หรือพฤติการณพิเศษท่ีเกิดข้ึนกับขาราชการทหาร 
ผูนั้น และมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือความผิดของขาราชการทหารผูนั้นเอง โดยพฤติการณ
พิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีตั้งตามปกติ      
ใหขาราชการทหารผูนั้นรีบรายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําใหมาปฏิบัติราชการ
ไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ ทันทีในวันแรกท่ีสามารถมาปฏิบัติราชการได 
   สําหรับเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม     
สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ใหรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
   ในกรณีรั ฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เห็นวาการท่ีขาราชการทหารผูนั้นมาปฏิบัติ
ราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการทหาร
ผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันท่ีไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษ
ดังกลาว 
   ในกรณีรั ฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เห็นวาการท่ีไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไม
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สมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งใหถือวาวันท่ีขาราชการทหารผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปน
วันลากิจ 
   ๓.๑๑.๒ การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณ  
   การนับวันลากิจเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และ
คํานวณวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย 
เวนแตการนับเพ่ือประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจ และวัน
ลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 
   การลาปวย หรือการลากิจซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกันจะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม 
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหเสนอ
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
   ขาราชการทหารท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาสิ้นสุด
กอนวันมาปฏิบัติราชการ เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตเห็นวาการเดินทางตองใชเวลา ใหถือวาสิ้นสุดกอนวัน
เดินทางกลับ 
   ขาราชการทหารซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ียังไมไดหยุด
ราชการ ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และถือวาการลา
เปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ     
   ๓.๑๑.๓ ใบลาปวย ใบลาคลอดบุตร ใบลากิจ และใบลาพักผอนประจําป ใหเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้นท่ีมีอํานาจใหลา 
   ๓.๑๑.๔ การรายงานการลา 
    ๓.๑๑.๔.๑ ขาราชการทหารผู ใดไดรับคําสั่งให ไปช วยราชการ        
ณ หนวยงานอ่ืนใดของทางราชการ หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผอนประจําป 
ในชวงเวลาท่ีไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีไปชวยราชการแลวให
หนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหสวนราชการตนสังกัดของผูนั้นทราบอยางนอยปละครั้ง 
    ๓.๑๑.๔.๒ การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในขอ ๓.๑๑.๔.๑   
ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการตนสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น  
   ๓.๑๑.๕ การควบคุมการลาใหเปนไปตามขอบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง
ตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการทหารในสังกัด หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได  ในกรณีจําเปนสวนราชการ
ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการทหารท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตท้ังนี้จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการไดดวย  
 
 



๑๓๗ 
 

   ๓.๑๑.๖ บัตรอนุญาตและใบลา  
    ๓.๑๑.๖.๑ ทหารซ่ึงมียศตั้งแตสิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอกลงมา 
และพลทหารเม่ือผูบังคับบัญชาอนุญาตใหลาหรือไปราชการโดยลําพัง ตองมีบัตรอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดในขอบังคับ 
    ก. ถาอนุญาตใหลาหรือไปราชการโดยลําพังไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง (บัตร
อนุญาตแบบ ๑) 
    ข. ถาอนุญาตใหลาหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ชั่วโมง (บัตร
อนุญาตลาแบบ ๒) 
    ๓.๑๑.๖.๒ ใบลาและแบบรายงานตามแบบท่ีกําหนดในขอบังคับ 
    ก. ใบลาปวย (แบบ ๓) 
    ข. ใบลาคลอดบุตร (แบบ ๔) 
    ค. ใบลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร (แบบ ๕) 
    ง. ใบลากิจ (แบบ ๖) 
    จ. ใบลาพักผอนประจําป (แบบ ๗) 
    ฉ. ใบลาขออนุญาตอุปสมบท (แบบ ๘) 
    ช. หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลา
อุปสมบทสําหรับขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร (แบบ ๙) ขาราชการทหารหนวยบัญชาการถวาย    
ความปลอดภัยรักษาพระองค สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด (แบบ ๙/๑) สําหรับขาราชการทหารต่ํากวา
ชั้นสัญญาบัตร (แบบ ๑๐)  
    ซ. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย (แบบ ๑๑) 
    ฌ. ใบลาติดตามคูสมรส (แบบ ๑๒) 
    ญ. ใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (แบบ ๑๓) 
    ฎ. รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
(แบบ ๑๔) 
    ฏ. ใบลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (แบบ ๑๕) 
    ฐ. ใบขอยกเลิกวันลา (แบบ ๑๖) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

   ๓.๑๑.๗ อํานาจใหลา  
 

ผูบังคับบัญชาชั้น 
อนุญาตลาปวย
ไดคราวหนึ่งไม

เกิน 

อนุญาตลากิจ
ไดคราวหนึ่งไม

เกิน 

อนุญาตลาไป
ฟนฟู

สมรรถภาพ
ดานอาชีพได
คราวหนึ่งไม

เกิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ๓๖๕ วัน ตามท่ี

เห็นสมควร 
- 

ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหาร
สูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือ        
ผูบัญชาการทหารอากาศ 

๑๘๐ วัน ตามท่ี
เห็นสมควร 

- 

แมทัพ 
 

๙๐ วัน ๖๐ วันทําการ - 

ผูบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ หรือผูบัญชาการกอง
พลบิน 

๖๐ วัน ๔๕ วันทําการ ๓๖๕ วัน 

ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน ๔๕ วัน ๓๐ วันทําการ ๑๘๐ วัน 
ผูบังคับการกองพัน ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน ๒๑ วัน ๑๕ วันทําการ - 
ผูบังคับการเรือช้ัน ๒ ตนเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับหมวดบินช้ัน ๑ ๑๕ วัน ๗ วันทําการ - 
ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ หรือตนเรือช้ัน ๒ หรือผู
บังคับหมวดบินช้ัน ๒ 

๗ วัน ๓ วันทําการ - 

ผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓ หรือผูบังคับหมวดบินช้ัน ๓ ๓ วัน ๑ วันทําการ - 

 
 ๔. การรายงาน 
  ๔.๑ การรายงานดวน [ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑, 
คําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๒๕๓/๒๐] 
   ๔.๑.๑ เหตุสําคัญท่ีตองรายงานดวน 
    ๔.๑.๑.๑ เรื่องท่ีเก่ียวกับความประพฤติของทหาร ซ่ึงเปนไปในทาง 
เสื่อมเกียรติ หรือชื่อเสียงของทหารอยางรายแรง หรือตองหาในคดีอาญาเปนคดีอุกฉกรรจ  
    ๔.๑.๑.๒ เรื่องทหารถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัสเนื่องจาก
การทําลายชีวิตตนเอง  
    ๔.๑.๑.๓ เม่ือเกิดโรคภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การกอวินาศกรรม 
หรือเกิดอุบัติเหตุข้ึนในบริเวณสถานท่ีของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเปนอันตรายแกชีวิตมนุษย 
หรือเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของทางราชการ  



๑๓๙ 
 

    ๔.๑.๑.๔ เหตุซ่ึงเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใชอาวุธทําการตอสูกันข้ึน
ในหมูทหารดวยกันเอง หรือกับบุคคลอ่ืนจนถึงแกความตาย  
    ๔.๑.๑.๕ เม่ือมีโรคระบาดเกิดข้ึนแกคนหรือสัตวในหรือใกลท่ีตั้งหนวยทหาร  
    ๔.๑.๑.๖ เม่ือเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ข้ึนแกทหารจนถึงแกความตาย เชน 
ถูกอาวุธหรือกระสุนปน ตกจากท่ีสูง รถควํ่า เรือลม อากาศยานอุบัติเหตุ   
    ๔.๑.๑.๗ เหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรง  
    ๔.๑.๑.๘ เหตุท่ีจะทําใหเกิดความไมสงบข้ึนในกรมกองทหาร เชน มีผูมา
ชักชวนใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีผูคิดจะทํารายผูบังคับบัญชา เปนตน   
   ๔.๑.๒ การกําหนดความรับผิดชอบในการรายงานดวน  
    ๔.๑.๒.๑ หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ เม่ือมีเหตุสําคัญจะตองรายงานดวน 
ใหรายงานผูบัญชาการทหารอากาศทราบโดยดวนผานศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ และถาเรื่องใด
สมควรจะสอบสวนเพ่ิมเติมอยางใดอีก ใหดําเนินการใหเรียบรอยแลวรายงานผลตามสายงานปกติจนถึง  
ผูบัญชาการทหารอากาศอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหนวยเก่ียวของจะไดดําเนินการตอไป   
    ๔.๑.๒.๒ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
     ก. เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๔.๑.๒.๑ จะตองดําเนินการ
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 ขอปฏิบัติในการรายงานดวน จะรายงานดวยวาจาหรือดวยเครื่องมือ
สื่อสารก็ไดแลวรายงานเปนเอกสารหรือลายลักษณอักษรตามไปภายหลัง แตขอความท่ีรายงานนั้นจะตอง
กลาวใหชัดเจน เขาใจงาย โดยสังเขปตามเรื่องท่ีเกิดข้ึน ดังนี้  
    ๔.๑.๓.๑ วัน เดือน ป และสถานท่ีเกิดเหตุ  
    ๔.๑.๓.๒ เรื่องท่ีเกิดข้ึน (ยศ ชื่อ สังกัดหรือตําแหนงผูเก่ียวของใหชัดเจน)  
    ๔.๑.๓.๓ เม่ือเกิดข้ึนแลวไดสั่งการและจัดการไปแลวอยางใดบาง   
    ๔.๑.๓.๔ ความเห็นของผูรายงานวาควรจะไดจัดการในเรื่องนี้อยางใดตอไป   
   ๔.๑.๔ คําวา “ดวน” ในท่ีนี้ ไมไดกําหนดหวงเวลาไว ในทางปฏิบัติใหถือวาเม่ือมี
เหตุการณสําคัญท่ีจะรายงานตามขอ ๔.๑.๑ แลวใหรายงานทันทีท่ีทราบเหตุการณนั้น ๆ  



๑๔๐ 
 

  ๔.๒ การรายงานตนเอง (ขอบังคับทหารวาดวยการรายงานตนเอง ท่ี ๑๒/๑๑๙๕๗) 
   ๔.๒.๑ ขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูใดยายตําแหนงใหผูนั้นรายงานผูบังคับบัญชาเดิม 
ซ่ึงขาดการบังคับบัญชาทุกตําแหนงตามลําดับตั้งแตชั้นต่ําข้ึนไป และรายงานตอผู บังคับบัญชาใหม       
ทุกตําแหนงตามลําดับชั้นตั้งแตชั้นสูงลงมาถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน   
   ๔.๒.๒ โดยปกติตองรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตไดทราบเหตุการณท่ีจะตอง
รายงานเปนตนไป  
   ๔.๒.๓ ใหรายงานดวยวาจาโดยบอกยศ นาม ตําแหนง และเรื่องราว ซ่ึงมี      
การเปลี่ยนแปลงใหผูรับรายงานทราบ หากรายงานดวยวาจาไมไดก็ใหรายงานดวยหนังสือหรือเขียนลงใน
สมุดท่ีเจาหนาท่ีจัดทําไว  
   ๔.๒.๔ ใหผูบังคับบัญชาเดิมของผูรายงานตนเองรีบจัดการสงตัวผู ย ายไปยัง
สังกัดใหมโดยเร็วพรอมท้ังหลักฐานทางดานกําลังพล หากมีความจําเปนท่ีจะสงตัวไมไดก็ใหติดตอ         
ผูบังคับบัญชาใหมทราบ เม่ือผูบังคับบัญชาเดิมไดสงตัวผูยายเม่ือใด ก็ใหผูยายไปรายงานตอผูบังคับบัญชา
คนใหมเม่ือนั้น (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) ถายายตางจังหวัดใหนับเวลาเม่ือไปถึงท่ีพัก  
   ๔.๒.๕ การแตงกายของผูรายงานตนเอง ใหใชชุดปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง 
(ไมผูกผาผูกคอ)  
   ๔.๒.๖ สําหรับขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ใหปฏิบัติตามโดยอนุโลม 
  ๔.๓ การรายงานเม่ือตองหาในคดีอาญาหรือคดีแพงหรือคดีลมละลาย  [คําสั่ง
กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๕๗/๕๓] 
   ๔.๓.๑ ขาราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหารสังกัดกองทัพอากาศ
ผูใดตกเปนผูตองหา หรือถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาขอหาความผิดท่ีสูงกวาความผิดลหุโทษ ใหผูนั้น
รายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกท่ีจะกระทําได แตตองไมเกิน    
๕ วันทําการ นับตั้งแตทราบการตกเปนผูตองหาหรือจําเลย และไดรับอนุญาตใหประกันตัว หรือมิไดถูก
ควบคุมตัวหรือถูกควบคุมตัวอยูในอํานาจฝายทหาร ถาตกเปนผูตองหาหรือถูกฟองเปนจําเลยใน  
ความผิดลหุโทษหรือความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ ใหรายงานเปน  
ลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันตกเปนผูตองหาหรือจําเลย และ
ทราบขอหา ดังกลาว  
   ๔.๓.๒ ขาราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ
ผูใด ถูกฟองในคดีแพงหรือคดีลมละลาย ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน 
๑๕ วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับสําเนาคําฟอง  
   ๔.๓.๓ ขาราชการกลาโหมนอกประจําการท่ีรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ หรือ
ขาราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจําการท่ีรับบํานาญ เม่ือตองหาในคดีอาญา ถูกฟองในคดีแพงหรือ 
คดีลมละลาย ถาผูนั้นสังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศใหยื่นรายงานตอกรมกําลังพลทหารอากาศ 



๑๔๑ 
 

นอกนั้นใหยื่นรายงานตอหนวยท่ีตนสังกัดอยูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 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 ขอ ๔.๓.๒ ขอ ๔.๓.๓ หรือขอ ๔.๓.๔ นั้น     
ตองรายงานทุกกรณี ไมวาจะตองคดีโดยการตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีลมละลาย 
และไมวาจะเปนผูตองหาท่ีถูกสอบสวนโดยเจาพนักงานตํารวจ หรือเจาหนาทีฝายทหาร นอกจากนั้น
จะตองแจงเรื่องราวอันเปนสารสําคัญไวในรายงานดวย  
   ๔.๓.๖ ผู บังคับบัญชาของผูตองคดีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะจัดใหมีการรายงาน
ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔.๓.๑ ขอ ๔.๓.๒ ขอ ๔.๓.๓ หรือขอ ๔.๓.๔ แลวเสนอรายงานนั้นไปตามลําดับ
ชั้นผานสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และใหสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศพิจารณา
ดําเนินการดังนี้  
    ๒.๓.๖.๑ ถาเปนขาราชการ หรือขาราชการกลาโหมนอกประจําการท่ีรับ
เบี้ยหวัด หรือบํานาญ หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจําการท่ีรับบํานาญ เม่ือตองหาในคดีอาญา
(เวนคดีข้ึนศาลทหาร) คดีแพง หรือคดีลมละลาย ใหดําเนินการเสนอรายงานไปตามลําดับชั้นจนถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามคําสั่งทหารท่ี ๖๐/๑๙๕๓ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๒ เรื่อง ให
ขาราชการรายงานเม่ือตองหาในคดีอาญาหรือคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือขอบังคับทหารท่ี ๑๑/๑๖๕๓๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ วาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร หรือขอบังคับทหาร           
ท่ี ๓/๔๖๒๘ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๔๘๒ วาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน แลวแตกรณี   
    ๒.๓.๖.๒ ถาเปนทหารกองประจําการ  ลูกจาง หรือนักเรียนทหาร 
สังกัดกองทัพอากาศ ใหเสนอรายงานไปตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ  
   ๔.๓.๗ คดีใดเขาเกณฑจะตองรายงานดวนตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๑๑ ใหสวนราชการตนสังกัดของผูตองคดีรายงาน
ดวนตามขอบังคับนั้นดวย   
   ๔.๓.๘ การรายงานตามขอ ๔.๓.๑ ถึงขอ ๔.๓.๕ ใหรายงานตามแบบ 
  ๔.๔ การรายงานตัวเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม (ระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยการรายงานตัวเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม พ.ศ.๒๕๓๔) 
  การรายงานตัวเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอมเปนการแสดงตนเองเม่ือมี
สถานการณฉุกเฉินและมีคําสั่งใหเตรียมพรอม  ผู ท่ีจะตองรายงานตัวเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินและ      
การเตรียมพรอมคือขาราชการทหารและขาราชการกลาโหมพลเรือนท่ีบรรจุในตําแหนงอัตราทหาร  
   ๔.๔.๑ การปฏิบัติเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินและมีคําสั่งใหเตรียมพรอม ใหขาราชการ
ทหารและขาราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมท้ังผูอยูในระหวางลา ปฏิบัติดังนี้  



๑๔๒ 
 

    ๔.๔.๑.๑ ใหรายงานตัวท่ีหนวยตนสังกัด หรือหนวยท่ีมีหนาท่ีปกครอง
บังคับบัญชาโดยทันที  
    ๔.๔.๑.๒ กรณีท่ีอยู ในระหวางเดินทางไปราชการท่ีหนวยใด ใหไป
รายงานตัว  ณ ท่ีตั้งของหนวยท่ีไปราชการนั้น แลวติดตอมายังหนวยตนสังกัด หรือหนวยท่ีมีหนาท่ี
ปกครองบังคับบัญชาโดยทันที  
    ๔.๔.๑.๓ กรณีท่ีไม สามารถไปรายงานตัว ตามขอ ๔.๔.๑.๑ และ 
๔.๔.๑.๒ ได ก็ใหไปรายงานตัวยังหนวยทหาร หรือสวนราชการท่ีอยูใกลท่ีสุดกอน แลวแจงใหหนวยตนสังกัด 
หรือหนวยท่ีมีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาทราบโดยดวน พรอมกับชี้แจงเหตุขัดของไวเปนลายลักษณอักษร
พรอมหลักฐาน  
   ๔.๔.๒ การปฏิบัติเม่ือศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ สั่งใหมีการเตรียมพรอมตาม
แผนยุทธการหรือคําสั่งใด ใหขาราชการทหารและขาราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมท้ังผูท่ีอยูใน
ระหวางลาท่ีอยูในหนวยเตรียมพรอม   
    ๔.๔.๒.๑ ผูใดมีหนาท่ีปฏิบัติงานอยู ในศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ   
ใหไปรายงานตัวตามระเบียบท่ีศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศกําหนด  
    ๔.๔.๒.๒ ผูท่ีจะตองปฏิบัติตามแผนยุทธการหรือคําสั่งใด ใหไปรายงานตัว
ตามท่ีแผนยุทธการหรือคําสั่งนั้นกําหนด  
   ๔.๔.๓ หนวยท่ีรับรายงานตัว  
    ๔.๔.๓.๑ หนวยตนสังกัดหรือหนวยท่ีมีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชา  
     ก. จัดทําสมุดรายงานตัว  
     ข. จัดเจาหนาท่ีประจําไวสําหรับรับรายงานตัว  
     ค. รายงานยอดขาราชการทหาร และขาราชการกลาโหมพลเรือน
ท่ีมารายงานตัวและท่ีไมมารายงานตัว ใหผูบัญชาการทหารอากาศทราบโดยดวน   
    ๔.๔.๓.๒ หนวยท่ีรับรายงานตัวจากผูท่ีมิไดอยูในสังกัด  
     ก. ทําบัญชีหลักฐานการรายงานตัวสงไปยังหนวยตนสังกัด
โดยดวน  
     ข. หากมีความจําเปนจะตองใหผูนั้นชวยราชการอยูกอนก็ให   
แจงหรือติดตอใหหนวยตนสังกัดทราบ เพ่ือขอตัวไวชวยราชการตอไป   
 ๕. การรับสงหนาท่ีราชการ [ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรับสงหนาท่ีราชการ พ.ศ.๒๕๓๐, 
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรับสงหนาท่ีราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๑] 
 การกําหนดระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรับสงหนาท่ีราชการมีวัตถุประสงคเพ่ือให      
การปฏิบัติเก่ียวกับการรับสงหนาท่ีราชการตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน 
และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ เปนไปดวยความเรียบรอยมีรายละเอียดในการปฏิบัติได
ชัดเจนถูกตองและมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  
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  ๕.๑ กรณีตองรับสงหนาท่ีราชการและการปฏิบัติงานในงานรับสงหนาท่ีราชการ  
   ๕.๑.๑ เม่ือมีการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการ ใหผูบังคับบัญชา
จัดการใหมีการรับสงหนาท่ีกันโดยเร็ว  
   ๕.๑.๒ ในกรณียายขาราชการซ่ึงเปนการสับเปลี่ยนตําแหนงใหรับสงหนาท่ีกัน
ตามลําดับจากคนสุดทายในชุดการยายนั้นข้ึนไป เวนแตการรอรับสงหนาท่ีตามลําดับนั้นไมเปนการสะดวก
แกราชการ หรือมีวิธีอ่ืนใดท่ีจะทําใหรับสงหนาท่ีกันไดเร็วกวานี้ ก็ใหผูบังคับบัญชาท้ังสองฝายตกลงกัน 
   ๕.๑.๓ ในกรณียายขาราชการซ่ึงมิใชเปนการสับเปลี่ยนตําแหนงและยังมิไดมีคําสั่ง
ใหผูใดมาครองตําแหนงนั้นแทน หรือในกรณีใหขาราชการออกจากราชการ ใหผูบังคับบัญชารีบพิจารณา
ดําเนินการใหผู ถูกยาย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดสงมอบหนาท่ีใหกับขาราชการผู ใดผู หนึ่งใหเปน      
การเสร็จสิ้นไปเสียตอนหนึ่งกอน  
  ๕.๒ การปฏิบัติขณะท่ียังไมมีการรับสงหนาท่ีราชการ  
  ในระหวางการสงมอบหนาท่ี ใหผูถูกยายหรือถูกสั่งใหออกจากราชการมีอํานาจหนาท่ีและ
รับผิดชอบในตําแหนงเดิมตอไปจนกวาจะไดสงมอบหนาท่ีใหกับผูมารับหนาท่ีเปนการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  
  ๕.๓ บัญชีประกอบการรับสงหนาท่ี  
   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 บัญชีผลการตรวจกิจการท่ัวไปของกรมจเรทหารอากาศ  
   ๕.๓.๙ บัญชีผลการตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ  
   ๕.๓.๑๐ บัญชีผลการตรวจเยี่ยมของสายวิทยาการตาง ๆ  
   ๕.๓.๑๑ บัญชีอ่ืน ๆ  
  ๕.๔ การจัดทําเอกสารการรับสงหนาท่ีราชการ  
  เอกสารรับสงหนาท่ีจัดทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปนหลักฐาน ๑ ชุด ผูสงเก็บรักษา
ไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด สําเนาเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันรับสงหนาท่ีเสร็จ  
  ๕.๕ การรับสงหนาท่ีราชการ  
   ๕.๕.๑ ใหผู สงหนาท่ีสงมอบรายงานประจําตัวของขาราชการในสังกัดแกผู รับ
หนาท่ี ถามีกิจการท่ีจะปฏิบัติคางอยูหรือโครงการท่ีจะดําเนินการตอไป ก็ใหชี้แจงแกผูรับหนาท่ีทราบดวย  
   ๕.๕.๒ เม่ือไดรับสงหนาท่ีกัน ณ ท่ีทําการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวใหผูรับหนาท่ี
ประชุมผูอยูในบังคับบัญชา แลวชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชาใหแกผูรับหนาท่ีตอไป 
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 ๖. การเขาสมาคม การเขาศึกษา หรือบอกความในราชการ (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การเขาสมาคม เขาศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐) 
 สมาคมหมายถึง การประชุม การเขารวมพวกรวมคณะ การคบคาสมาคม หรือท่ีประชุมของ
หลายคน รวมกันดวยจุดประสงคเพ่ือประโยชนบางประการ ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตาม
กฎหมายจึงจะถือวาเปนนิติบุคคล  สวนสโมสรหมายถึงท่ีสําหรับรวมประชุมกัน คบหากัน ตองจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายจึงจะถือวาเปนนิติบุคคล  ในขณะท่ีองคการหมายถึงกิจการท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนสาธารณะประโยชนหรือเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ หรือ      
ชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยการการบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป การจัดตั้งองคการตองปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกฎหมายจึงจะถือวาเปนนิติบุคคล 
  ๖.๑ หามขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการ
การเมืองเขาเปนสมาชิก รวมประชุม ฟงการบรรยาย เผยแพรกิจการ หรือชวยเกลี้ยกลอม โฆษณา
วัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแกสมาคม สโมสร องคการใด    
ท่ีมิใชเปนของทางราชการทหาร เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอ ๖.๒ 
  ๖.๒ ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมือง  
ผูใดมีความประสงคจะเขาเปนสมาชิก รวมประชุม ฟงการบรรยาย เผยแพรกิจการ หรือชวยเกลี้ยกลอม
โฆษณาวัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแกสมาคม สโมสร หรือ
องคการใดท่ีมิใชเปนของทางราชการทหาร ใหรายงานผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู บัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม 
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี เพ่ือรับอนุญาตกอน และถาเปนสมาคม สโมสร หรือ
องคการในตางประเทศ ใหเสนอรายงานถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เม่ือไดรับอนุญาต
กระทรวงกลาโหมจะไดนําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบตอไป  
  ๖.๓ สวนราชการใดมีความประสงคจะเขาเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการ
ใดใหหัวหนาสวนราชการนั้นรายงานตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ่ือรับอนุญาต   
กอน และถาเปนสมาคม สโมสร หรือองคการในตางประเทศ กระทรวงกลาโหมจะไดนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบดวย  
  ๖.๔ ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมือง 
มีความประสงคจะเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชนโดยใชเวลานอกราชการ หรืออาจให
เวลาในราชการเพียงบางสวนไปศึกษา ซ่ึงมีผูเขาศึกษารวมกันอยูหลายคน และในสถานศึกษานั้นมิไดเปน 
เพราะไดรับคําสั่งจากผู บังคับบัญชาแลว ใหรายงานผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู บัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาดังกลาวแลวแตกรณี เพ่ือรับ
อนุญาตกอน  
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  ๖.๕ การพิจารณาวินิจฉัยของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในการอนุญาตตาม ๖.๒ และ 
๖.๔ ใหถือหลักเกณฑสําหรับประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 
   ๖.๕.๑ การอนุญาตนั้นจะไมเปนเหตุกระทําใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือบกพรองแก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
   ๖.๕.๑ สมาคม สโมสร องคการหรือสถานศึกษานั้นเหมาะสมแกเกียรติของ
ราชการ  
  ๖.๖ ความในขอ ๖.๑ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้  
   ๖.๖.๑ เม่ือมีประกาศกระทรวงกลาโหมอนุญาตใหขาราชการทหาร ลูกจางในสังกัด
กระทรวงกลาโหมเขาเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการใดไดโดยไมตองรายงานขออนุญาต  
   ๖.๖.๒ การบรรยาย หรือฟงการบรรยายทางวิชาการ หรือหลักธรรมทางศาสนา  
ท่ีไมขัดตอหลักเกณฑตามขอ ๖.๕ ซ่ึงไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาโดยตรงแลว   
   ๖.๖.๓ ขาราชการท่ีไปราชการตางประเทศ ไดรับเชิญใหเปนสมาชิกชั่วคราวของ
สมาคม สโมสร หรือองคการในตางประเทศ ซ่ึงมีวัตถุประสงค หรือพฤติการณท่ีไมเก่ียวกับการเมือง และ
ท่ีไมขัดตอกฎหมายไทย ในขณะท่ีอยูในประเทศนั้น แตเม่ือไดเขาเปนสมาชิกแลวตองรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพ่ือทราบดวย  
  ๖.๗ สวนราชการ หรือผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาในสถานศึกษาอยูกอนวันใชขอบังคับ
ไมตองรายงานขออนุญาตอีก   
  ๖.๘ ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมือง
ผูใดเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการใด ซ่ึงมิใชสมาคม สโมสร หรือองคการตามขอ ๖.๖.๑  
อย ูกอนเขารับราชการหรือทํางานในกระทรวงกลาโหม ใหรายงานผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง             
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอ
กระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ี
เห็นสมควร 
  ความในวรรคกอนใหใชบังคับแกผูท่ีไดเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาใดกอนเขารับราชการ
หรือทํางานในกระทรวงกลาโหม และจะตองศึกษาตอไปอีกดวย  
  ๖.๙ กิจการหรือขอความใด ๆ ในราชการท่ีเปนความลับ หามขาราชการกลาโหม
ประจําการ ลูกจางและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปดเผยเปนอันขาด    
 ๗. ขาราชการกลาโหมกับการเมือง (ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยขาราชการกลาโหม
กับการเมือง พ.ศ.๒๔๙๙, คําสั่งกระทรวงกลาโหม ท่ี ๓๑๑/๒๖๑๒๐) 
  ๗.๑ ขาราชการกลาโหมหมายถึง ขาราชการประจําการในสังกัดกระทรวงกลาโหม     
ท้ังทหารและพลเรือน เวนแตขาราชการประเภทการเมือง นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ  ลูกจาง
และคนงานสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ังจางประจําและจางชั่วคราว   
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  ๗.๒ ขาราชการกลาโหมผูใดไดสมัครเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ท่ีตั้งข้ึนโดย
ชอบดวยกฎหมายใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ 
ผู บัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม แลวแตกรณีเพ่ือทราบ  
  ๗.๓ ขาราชการกลาโหมจะเขารวมประจําอันเปนการประชุมของพรรคการเมืองเปน 
การสวนตัวก็ได แตท้ังนี้ตองมิใชในเวลาราชการ ความในวรรคกอนไมใชบังคับแกขาราชการกลาโหมท่ีเปน
สมาชิกวุฒิสภา  
  ๗.๔ ขาราชการกลาโหมจะตองปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือเก่ียวกับประชาชนดวย   
การวางตนเปนกลาง โดยไมมุงหวังประโยชนของพรรคการเมืองโดยเฉพาะ แตท้ังนี้ตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล และไมกระทําการใหเปนการฝาฝน กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และ  
แบบธรรมเนียมของทหาร  
  ๗.๕ ขาราชการกลาโหมจะตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามดังตอไปนี้   
   ๗.๕.๑ หามมิใหใชหรือยอมใหผูอ่ืนใชเขตสถานท่ีราชการในกิจการทางการเมือง 
ไมวาดวยการกระทําหรือดวยวาจา ยกเวนสโมสรซ่ึงมีระเบียบการใหใชในกิจการตาง ๆ ไดเปนครั้งคราว 
โดยเสียคาบริการ 
   ๗.๕.๒ ไมวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาลใหปรากฏแกประชาชน 
   ๗.๕.๓ ไมแตงเครื่องแบบซ่ึงทางราชการกําหนดไวไปรวมประชุมพรรคการเมือง 
หรือไปรวมประชุมในท่ีสาธารณะใด ๆ อันเปนการประชุมท่ีมีลักษณะทางการเมือง 
   ๗.๕.๔ ไมประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานท่ีราชการ หรือในเวลา
ราชการ หรือในเวลาสวมเครื่องแบบซ่ึงทางราชการกําหนดไว 
   ๗.๕.๕ ไมแตงเครื่องแบบของพรรคการเมืองเขาไปในสถานท่ีราชการทุก ๆ แหง 
   ๗.๕.๖ ไมบังคับผูอยู ในบังคับบัญชา หรือประชาชนท้ังโดยตรงหรือโดยปริยาย   
ใหเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไมกระทําการในทางใหคุณหรือใหโทษ เพราะเหตุท่ีผูอยูใน   
บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย 
   ๗.๕.๗ ไมทําการขอรองหรือบังคับใหบุคคลอุทิศเงินหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชน
แกพรรคการเมือง 
   ๗.๕.๘ ไมเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ หรือพิมพหนังสือ หรือ
ใบปลิวซ่ึงจะจําหนายจายแจกไปยังประชาชนอันมีขอความท่ีเปนลักษณะของการเมือง และไมโฆษณา  
หาเสียงเพ่ือประโยชนแกพรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในท่ีท่ีปรากฏแก
ประชาชน  
   ๗.๕.๙ ไมแทรกแซงในทางการเมืองหรือใชการเมืองเปนเครื่องมือเพ่ือกระทํา
กิจการตาง ๆ อาทิ ติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือพรรคการเมืองเพ่ือใหนํา         
รางพระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาผูแทนหรือวุฒิสภา หรือตั้งกระทูถามรัฐบาล เปนตน 
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   ๗.๕.๑๐ ไมแสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายท่ีจะเปนการชวยเหลือสงเสริม
สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาท่ีมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน เวนแต ผูท่ีดํารง
ตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองใหกระทําการดังกลาวเชนนั้นได และในทางกลับกันไมกีดกัน ตําหนิติเตียน 
ทับถม หรือใหรายผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 ๘. การแตงกาย  
 เครื่องแบบทหาร หมายถึง เครื่องแตงกายท้ังหลายท่ีกําหนดใหทหารแตงตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง รองเทา เครื่องหมายยศ เหลา จําพวก สังกัด และอ่ืน ๆ 
กับเครื่องประกอบต าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว  ในกฎกระทรวง   โดยหลักการ ข าราชการสัง กัด
กระทรวงกลาโหมตองแตงเครื่องแบบทหารตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร แตในบางโอกาส     
การแตงกายของขาราชการทหารอาจถูกกําหนดใหแตงเปนอยางอ่ืน หรือประดับเครื่องหมายตาง ๆ 
ประกอบเครื่องแบบทหารตามท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดสั่งการใหปฏิบัติจึงไดรวบรวมไวในท่ีเดียวกัน เพ่ือ 
ความถูกตองและเปนแบบธรรมเนียมท่ีดีงามของวงการทหาร  
  ๘.๑ การแตงกายของทหารอากาศ (ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการแตงกาย     
พ.ศ.๒๕๕๓) 
   ๘.๑.๑ การแตงเครื่องแบบไปในงานพิธีตาง ๆ   
    ๘.๑.๑.๑ ในโอกาสท่ีไมมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่งให
แตงเครื่องแบบในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีตาง ๆ  
     ก. เครื่องแบบปกติขาว  
      ก.๑ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกําหนดการ 
กําหนดการ หรือคําสั่ง 
      ก.๒ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตาง ๆ ท่ีเปน   
ทางราชการ หรือในการรับ - สงเสด็จ 
      ก.๓ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
      ก.๔ งานพระราชทานเพลิงศพท่ีระบุใหแตงเครื่องแบบ 
ปกติขาวไวในคําสั่ง หรือบัตรเชิญ  
      ก.๕ งานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซ่ึงกําหนดให
ขาราชการพลเรือนแตงเครื่องแบบปกติขาว 
      ก.๖ งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองท่ีเปนเกียรติ ถาจําเปนตอง
แตงเครื่องแบบปกติขาว ใหแตงไดตามความเหมาะสม 
     ข. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ  
      ข.๑ พิธีรับ – สงหนาท่ีผูบัญชาการทหารอากาศ 
      ข.๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ
ท่ีสําเร็จการศึกษา 
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      ข.๓ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบิน
ประจํากอง 
      ข.๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร 
เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
      ข.๕ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน
กิตติมศักดิ์ใหแกขาราชการตางประเทศ 
      ข.๖ พิธีปดการศึกษา และประดับเครื่องหมายแสดง   
วิทยฐานะโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
      ข.๗ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียตาง ๆ เนื่องในวัน
กองทัพไทย   
      ข.๘ พิธีสวนสนามกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
      ข.๙ พิธีรับ-ส งหน า ท่ีของผู บังคับบัญชาหนวยระดับ   
หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศข้ึนไป เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูแข็ง 
      ข.๑๐ พิธีสวนสนามตรวจแถวกองเกียรติยศในโอกาส     
ผูบัญชาการทหารสูงสุดอําลาชีวิตราชการทหาร 
      ข.๑๑ พิธีตอนรับแขกตางประเทศอยางเปนทางการโดยมี
การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียกองทัพอากาศ 
     ค. เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  
      ค.๑ วันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม) โดยแตงกอนถึงวัน
สําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน 
      ค.๒ วันท่ีระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม) 
      ค.๓ วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน) 
      ค.๔ วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม) โดยแตงกอนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน 
      ค.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(๕ ธันวาคม) โดยแตงกอนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน 
      ค.๖ วันสถาปนาหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ เฉพาะผูท่ี
สังกัดในหนวยนั้น 
      ค.๗ รายงานตนเองในการย ายสั ง กัดของนายทหาร      
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจาอากาศ  
      ค.๘ พิธีเปด – ปดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปด) และโรงเรียนนายทหาร   
ชั้น ผูบังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
      ค.๙ การถายภาพติดบัตรประจําตัวสําหรับนายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจาอากาศ 
      ค.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน     
ชั้นพันจาอากาศ เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน 
      ค.๑๑ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน
กิตติมศักดิ์ 
      ค.๑๒ งานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหาร
หรือตํารวจ หรืองานฝงศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาท่ีไมเผาศพ สําหรับผูรวมพิธี
ท่ัวไป ท่ีมิไดระบุการแตงเครื่องแบบไวในคําสั่งหรือบัตรเชิญ 
      ค.๑๓ การมาปฏิบัติงานตามปกติ 
     ง. เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน 
      ง.๑ เปนผูอํานวยการเดินทาง (ใชหมวกทรงหมอตาลสีเทา) 
และเจาหนาท่ีประจําอากาศยานพระราชพาหนะ (ใชหมวกหนีบ) ยกเวน เจาหนาท่ีประจําอากาศยาน 
พระราชพาหนะตามขอ ๘.๑.๒.๑ ก. 
      ง.๒ การถายภาพติดบัตรประจําตัวสําหรับนายทหาร
ประทวนชั้นจาอากาศ 
      ง.๓ พิธีประดับเครื่ องหมายยศนายทหารประทวน       
ชั้นจาอากาศ เฉพาะผูเขารับการประดับยศ สวนผูเขาพิธีใชเครื่องแบบปกคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง    
ผูรวมพิธีใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูออน 
      ง.๔ พิธีเปด – ปด การฝกรวมผสมระหวางเหลาทัพและ
ตางประเทศ 
      ง.๕ พิธีเปด – ปด การแขงขันใชอาวุธทางอากาศ 
      ง.๖ งานพิธีของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ  
กองทัพไทย หรือเหลาทัพอ่ืน ซ่ึงกําหนดใหแตงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว 
      ง.๗ งานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซ่ึงกําหนดให
ขาราชการพลเรือนแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
      ง.๘ การมาปฏิบัติงานตามปกติ 
     จ. เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูออน ใชใน  
การมาปฏิบัติงานตามปกติ หรือโอกาสเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไมมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือ
คําสั่งเปนอยางอ่ืน 
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     ฉ. เครื่ อ งแบบ อ่ืน  ๆ  ใช โ อกาส ท่ี มีหมาย กําหนดการ 
กําหนดการ หรือคําสั่งใหใชเครื่องแบบนั้น ๆ  
    ๘.๑.๑.๒ การแตงเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการตามปกติ  
     ก. ขาราชการชายแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับ  
     ข. ขาราชการหญิงแตงเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ หรือ
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปลอยเอว  
     ค. ลูกจางประจําชายแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา 
     ง. ลูกจางประจําหญิงแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทาหรือ
ขาว หรือเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสั้น 
     จ. พนังงานราชการชายแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา 
     ฉ. พนังงานราชการหญิงแตงเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา
หรือสีขาว หรือเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสั้น 
     ช. ลู กจ า งชั่ ว ค ร าวช ายแต ง เ ค รื่ อ ง แบบ เช น เ ดี ย ว กับ
ลูกจางประจําชาย เวนแตไมติดเครื่องหมายสังกัด และไมสวมหมวก 
     ซ. ลู กจ า งชั่ ว คราวหญิ งแต ง เครื่ อ งแบบ เช น เดี ย ว กับ
ลูกจางประจําหญิง เวนแตไมติดเครื่องหมายสังกัด และไมสวมหมวก 
    ๘.๑.๑.๓ การแตงเครื่องแบบของผูปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ ผูควบคุม หรือ   
ผูปฏิบัติหนาท่ีฝกทหาร ผูปฏิบัติหนาท่ีเวรยามรักษาการณ ใหแตงเครื่องแบบตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ
คําสั่งท่ีกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ   
   ๘.๑.๒ การแตงกายชุดปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ  
    ๘.๑.๒.๑ ชุดบินสําหรับผูทําการในอากาศ 
     ก. เปนเจาหนาท่ีประจําอากาศยานพระราชพาหนะของ 
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค กองบิน ๒ และเปนเจาหนาท่ีประจําเครื่องบินลําเลียงแบบ ๘ ของฝูงบิน ๖๐๑ 
กองบิน ๖ กรณีใชเปนอากาศยานพระราชพาหนะ (ใชหมวกหนีบ) 
     ข. ขณะทําการบินหรืออยูบริเวณฝูงบิน หนวยบิน หรือกองบิน 
     ค. ในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีตอเนื่องกับการทําการบิน 
     ง. ระหวางการฝกรวม หรือฝกผสม หรือฝกรวมผสม 
     จ. ในโอกาสไปปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบสวนและวิเคราะห
หาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ เฉพาะเจาหนาท่ีดานนิรภัยการบินของสํานักงานนิรภัยทหารอากาศท่ีเปน
เหลานักบิน 
    ๘.๑.๒.๒ ชุดชางใหใชในขณะปฏิบัติหนาท่ีชางภายในบริเวณฝูงบิน 
หนวยบิน หรือกองบิน หรือภายในเขตของหนวยงานเทานั้น เวนแต การปฏิบัติหนาท่ีชางมีความตอเนื่องไป
นอกบริเวณฝูงบิน หนวยบิน กองบิน หรือนอกเขตหนวยงานใหคงใชชุดชางนี้ได 
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    ๘.๑.๒.๓ เสื้อคลุมแพทยใหใชในขณะปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล 
    ๘.๑.๒.๔ ชุดคลุมทองขาราชการ ลูกจาง ลูกจาง หรือพนักงานราชการ
หญิงท่ีมีครรภตั้งแต ๓ เดือนข้ึนไป ใหงดแตงเครื่องแบบ โดยใหแตงกายชุดคลุมทองสีขาวหรือสีเทามา
ปฏิบัติราชการ 
    ๘.๑.๒.๕ ชุดผูปวย ขาราชการท่ีเจ็บปวยแตยังสามารถมาปฏิบัติงานได 
ใหแตงกายชุดผูปวยมาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
     ก. ขาราชการชาย ใชกางเกงขายาวสีเทาตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เข็มขัดท่ีไมใชสวนประกอบของเครื่องแบบ และใชรองเทาตาม    
ความเหมาะสมกับลักษณะของการปวย 
     ข. ขาราชการหญิง ใชกระโปรงสีเทาตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เข็มขัดท่ีไมใชสวนประกอบของเครื่องแบบ และใชรองเทาตาม    
ความเหมาะสมกับลักษณะของการปวย 
    ๘.๑.๒.๖ การแตงกายมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการท่ีมีความจําเปนตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหแตงกายชุดพลเรือน
สุภาพไดตามสมัยนิยม ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการชาย หามสวมรองเทาแตะ สําหรับ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการหญิง ใหสวมรองเทาแตะได แตตองไมเปนรองเทาแตะฟองน้ํา  
ในการแตงกายชุดพลเรือนสุภาพดังกลาว จะตองติดปายแสดงตนและพกบัตรประจําตัวดวยเสมอเพ่ือให
เจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบได 
   ๘.๑.๓ การใชสวนประกอบของเครื่องแบบและเครื่องหมายพิเศษในโอกาสตาง ๆ 
    ๘.๑.๓.๑ การใชหมวก ในโอกาสท่ีกําหนดใหทหารชายแตงเครื่องแบบปกติ
เทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ใหนายทหารประทวนชายชั้นจาอากาศแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูออนใชหมวกทรงหมอตาลสีเทา และเม่ือกําหนดใหทหารหญิงแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูแข็ง ใหนายทหารประทวนหญิงชั้นจาอากาศแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน 
หมวกทรงกลมพับปกสีเทา 
    ๘.๑.๓.๒ การคาดกระบี่ 
     ก. ในโอกาสท่ีไปในงานท่ีมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือ
คําสั่งใหแตงเครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือ
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหคาดกระบี่ดวยเสมอ ยกเวน งานสโมสร
สันนิบาต 
     ข. การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีตาง ๆ ใหคาดกระบี่ดวยเสมอ 
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     ค. การไปงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือ
ตํารวจ หรืองานฝงศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาท่ีไมเผาศพ เม่ือแตงเครื่องแบบเต็มยศ
ขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่งยศ  หรือเครื่องแบบปกติขาวตองคาดกระบี่ดวยเสมอ 
     สําหรับงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ หรือ   
งานฝงศพตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาท่ีไมเผาศพ ซ่ึงผูตายมิใชทหารหรือตํารวจ แมพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพก็
ไมตองคาดกระบี่ ยกเวน ผูท่ีมีหนาท่ีถวายอารักขา ราชองครักษ เจาภาพ และผูท่ีโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ 
ตองคาดกระบี่ 
     ง. ในโอกาสท่ีไปรวมงานท่ีมิใชของทางราชการ ซ่ึงกระทรวง 
ทบวก กรมตาง ๆ มิไดเปนผูจัดงานข้ึนโดยตรง แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน หรือเสด็จฯ ในงานนั้นก็ไมตองคาดกระบี่ 
     จ. คุมหรือประจําแถวเปนทหารกองเกียรติยศ หรือเวลาแหนํา 
หรือแหตามเสด็จฯ 
     ฉ. คุมหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซ่ึงกระทํา
เปนพิเศษ และมิไดตอเนื่องกับการฝกอยางอ่ืน 
     ช. ไปในงานพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนของทหาร 
     ซ. เปนตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ท่ีตั้งศาลปกติ 
     ฌ. กิจการภายในท่ีผูบัญชาการทหารอากาศสั่งใหคาดกระบี่
เปนการเฉพาะ 
    ๘.๑.๓.๓ การใชสายกระบี่ ใชสายกระบี่แถบไหมทองในทุกโอกาสท่ีมี
การคาดกระบี่ (ปจจุบันยกเลิกการใชสายกระบี่สีน้ําเงินดําแลว) 
    ๘.๑.๓.๔ การใชสายยงยศ  
     ก. สายยงยศเสนาธิการและสายยงยศนายทหารคนสนิท 
นายทหารท่ีดํารงตําแหนงเสนาธิการ ฝายเสนาธิการ หรือตําแหนงท่ีกําหนดวาเปนตําแหนงฝายเสนาธิการ 
และนายทหารท่ีดํารงตําแหนงนายทหารคนสนิท ใหใชสายยงยศ ดังนี้ 
      ก.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ใหใชในกรณีแตงเครื่องแบบ
ปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
      ก.๒ สายยงยศไหมทอง ใหใชในกรณีแตงเครื่องแบบครึ่งยศ 
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบสโมสร 
เครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
      ก.๓ นายทหารท่ีดํารงตําแหนงฝายเสนาธิการ หรือ
ตําแหนงท่ีกําหนดวาเปนตําแหนงฝายเสนาธิการ และดํารงตําแหนงนายทหารคนสนิทดวย ใหใชสายยงยศ
เสนาธิการอยางเดียว 
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     ข. สายยงยศราชองครักษ ใหใชดังนี้ 
      ข.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ใหใชในกรณีแตงเครื่องแบบ
ปกติขาวท่ีประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
      ข.๒ สายยงยศไหมทอง ใหใชเชนเดียวกับขอ ๘.๑.๓.๔ ก.๒  
สวนเครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ ไมใชสายยงยศราชองครักษ 
    ๘.๑.๓.๕ การใชถุงมือสีขาวหรือสีนวลของนายทหารสัญญาบัตร ใหถือกํา
ดวยมือซายใหปลาบถุงมืออยูทางดานหัวแมมือ ในการใชถุงมือใหใชเม่ือแตงเครื่องแบบเต็มยศขาว  
เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่งยศ   เครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีประดับ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ ยกเวนงานสโมสรสันนิบาต 
    ๘.๑.๓.๖ การใชผาพันแขนทุกข ใหนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวนชั้นพันจาอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ ใชผาพันแขนทุกขสีดําประกอบเครื่องแบบได ยกเวน
เครื่องแบบท่ีใชเสื้อคอพับ และเครื่องแบบสโมสร  โดยใหมีขนาดกวางระหวาง ๗ - ๑๐ เซ็นตริเมตร และ
ใชพันรอบแขนเสื้อขางซายเหนือขอศอกพองาม โอกาสในการใชผาพันแขนทุกข ไดแก การไปงาน
พระราชทานเพลิงศพ งานฌาปนกิจศพหรือฝงศพตามประเพณี หรือตามหมายกําหนดการ กําหนดการ 
หรือคําสั่งใหไวทุกข  
  ๘.๒ การแตงเครื่องแบบและการไวทรงผมของทหารหญิง (คําสั่งกระทรวงกลาโหม   
ท่ี ๘๘/๓๔)   
   ๘.๒.๑ การแตงเครื่องแบบ  
    ๘.๒.๑.๑ ลักษณะและขนาดของเสื้อ กระโปรง รองเทา และกระเปาถือ
ใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงกลาโหมของแตละเหลาทัพ สําหรับผาท่ีใชตัดเครื่องแบบ ควรเปนผาท่ีมีเนื้อผา
ไมบางจนเกินไป และไมควรตัดรัดรูป   
    ๘.๒.๑.๒ ผูมีครรภตั้งแต ๓ เดือนข้ึนไป ใหงดการแตงเครื่องแบบ และใช
เสื้อชุดคลุมทองสีขาว หรือสีตามเหลาทัพ  
   ๘.๒.๒ การไวทรงผม  
    ๘.๒.๒.๑ การไวทรงผม ควรจะขมวดปลายผมใหเรียบรอย ไมปลอยให
ผมยาวประบาหรือ ปรกบาจนปดอินทรธนู  
    ๘.๒.๒.๒ หากจําเปนจะตองใชอุปกรณตกแตงทรงผมประกอบ ก็ควรใช
ก๊ิป หรือริบบิ้นขนาดเล็กท่ีเปนสีเดียวกับสีผม  
    ๘.๒.๒.๓ หามไวผมเปย ผมแกละ ผมทรงหางมา ผมมา (ผมปรกหนา) 
หรือทรงผมอ่ืนท่ีไมเหมาะสม 
    ๘.๒.๒.๔ หามใชครีมแตงผม หรือสารอ่ืนใดตกแตงทรงผม ใหมองดูแลว
เหมือนผมเปยกตามสมัยนิยมในปจจุบัน  
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  สําหรับขาราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจางหญิง ในสังกัดกระทรวงใหถือปฏิบัต ิ
เชนเดียวกับทหารหญิงโดยอนุโลม  
   ๘.๒.๓ การแตงเครื่องแตงกายของทหารหญิง ผูมีครรภตั้งแต ๓ เดือนข้ึนไป (ในสวน
ของกองทัพอากาศ) ทหารหญิงหากมีครรภตั้งแต ๓ เดือนข้ึนไป ใหงดแตงเครื่องแบบทหารหญิง โดยกําหนดให
แตงกายดังนี้ (สั่งการของผูบัญชาการทหารอากาศทายหนังสือกรมกําลังพลทหารอากาศ ท่ี กห ๐๓๗๖/
๒๕๙๑๔ ลงวันท่ี 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) ท่ี ๑๐๐/๒๖ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๒๖ และ
สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไวทรงผมและการแตงกายของขาราชการ ลูกจาง 
และผูท่ีทํางานในรัฐวิสาหกิจ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖   
   ๘.๓.๑ การไวทรงผมของบุคคลท่ีเปนชาย  
    ๘.๓.๑.๑ ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง  
    ๘.๓.๑.๒ ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ใหไวทรงผมแบบจอนบาง
หรือทรงสูง 
    ๘.๓.๑.๓ ลูกจาง ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง  
    ๘.๓.๑.๔ นักเรียนทหารและนักเรียนดุริยางค ใหไวทรงผมแบบทรงสูง   
    ๘.๓.๑.๕ พลทหารกองประจําการ ใหไวทรงผมแบบทรงสูง ท้ังนี้ ตองหวี
และรักษาใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา เม่ือสวมหมวกอยาใหทรงผมแลบ หรือหอยยอยออกมาขางหนาผาก   
   ๘.๓.๒ ใหหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศติดรูปตัวอยางทรงผมไวในหองตัดผมของ
หนวย เพ่ือใหชางตัดผมตัดตามรูปตัวอยางนั้น  
   ๘.๓.๓ นักเรียนทหาร นักเรียนดุริยางค และพลทหารกองประจําการ หามไวหนวด 
สวนขาราชการและลูกจาง อนุญาตใหไวหนวดได แตตองมิใหยาวและหนาเกินไป โดยตองตกแตงให
เรียบรอย และหามไวเคราโดยเด็ดขาด  
   ๘.๓.๔ ให ผู  บั ง คับบัญชาทุกระดับชั้น เอาใจใส   อบรมชี้ แจงและกวดขัน
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําสั่งนี้โดยเครงครัด ถาปรากฏวาผูใดฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตาม ใหพิจารณา
ลงทัณฑหรือโทษตามแบบธรรมเนียมเก่ียวกับการลงทัณฑหรือโทษท่ีทางราชการกําหนดไวทุกประการ   
  ๘.๔ ชุดพระราชทาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองใหเสื้อไทยพระราชทาน (เสื้อชุดไทย) เปนเครื่องแบบขาราชการ
และใชแทนเสื้อสากลได (๑๖ กันยายน ๒๕๒๓) ท้ังนี้เพ่ือเปนการประหยัดและเพ่ือความเหมาะสมกับ
ภาวะอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นใหถือเปนเครื่องแตงกายท่ีสุภาพเสมอดวยเครื่องแตงกายสากล 



๑๕๕ 
 

ซ่ึงยอมมีผลใหสมาชิกเนติบัณฑิตสภาใชแตงเวลาปฏิบัติหนาท่ีในศาล รวมท้ังขาราชการก็แตงไปทํางานได 
แบบของเสื้อชุดไทยมี ๓ แบบ (หนังสือท่ี สร ๐๒๐๓/ว.๑๗๗, หนังสือท่ี สร ๐๒๐๓/ว.๑) 
   ๘.๔.๑ ชุดไทยแขนสั้น ใชสีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ใชในโอกาสธรรมดา
ท่ัวไปหรือในการปฏิบัติงาน หรือในโอกาสพิธีกลางวันและอาจใชสีเขมไดในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน  
   ๘.๔.๒ ชุดไทยแขนยาว ใชสีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีกลางวัน
และอาจใชสีเขมในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน  
   ๘.๔.๓ ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใชในโอกาสพิธีการท่ีสําคัญมาก  
    ๘.๔.๓.๑ สําหรับในโอกาสงานศพ ใหใชเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว 
กางเกงสีดํา หรือขาวท้ังชุด หรือดําท้ังชุด และในกรณีใชเสื้อชุดไทยแขนยาวสีขาว หรือสีดํา ใหติด     
แขนทุกขดวย เสื้อชุดไทยแขนสั้นไมตองติดแขนทุกข  
    ๘.๔.๓.๒ ผาท่ีใชตัดเสื้อชุดไทย ควรเปนผาท่ีทําในประเทศไทย   



การแตงกายของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ (ชาย) 
 

ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผาผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเทา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติขาว ทรงหมอ

ตาลสีขาว 
คอปดสีขาว - - ขายาวสี

ขาวหรือ 
ขายาวสี
ดํา 

- หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา 

- ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- ประดับแพรแถบ 

- ไหมทอง 
 
- ไหมสี
เหลือง 

- คาดกระบี่ตาม
หมายกําหนดการ 
- สายโยงกระบี่ดําเทา 

๒ ปกติเทาคอ
แบะ 

ทรงหมอ
ตาลสีเทา 

คอแบะสีเทา เชิ้ตสีเทาออน
แขนยาว 

สีน้ําเงิน
ดําเง่ือน
กะลาสี 
งาน
กลางคืน
ใชผาผูก
คอสีดํา
เง่ือนหู
กระตายก็
ได 

ขายาวสี
เทา 

- หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา 

- ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- ประดับแพรแถบ 

- ไหมทอง 
 
- ไหมสี
เหลือง 

- คาดกระบี่ตาม
หมายกําหนดการ 
- งดประดับสายยงยศราช
องครักษ 
- สายโยงกระบี่ดําเทา 

๓ ปกติเทารัด
เอว 

ทรงหมอ
ตาลสีเทา 

รัดเอวสีเทา เชิ้ตสีเทาออน
แขนยาว 

สีน้ําเงิน
ดําเง่ือน
กะลาสี 

ขายาวสี
เทา 

- หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา 

 ประดับแพรแถบ - สาย
เกล้ียง
ไหมสีทอง 

 

๔ ปกติเทาคอ
พับ 

ทรงหมอ
ตาลสีเทา 
หรือ
หมวก
หนีบสีเทา 

คอพับสีเทา
แขนยาว 

- - ขายาวสี
เทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสีน้ํา
เงินดํา 

หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา 

ประดับแพรแถบ - สาย
เกล้ียง
ไหมสี
เหลือง 

- ในบางโอกาสเส้ือแบบนี้
จะใชแขนส้ันเพียงขอศอก
ก็ได เวนแตในโอกาสที่ผูก
ผาผูกคอ 
- ในบางโอกาสที่ใช
เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับ 
อินทรธนูออนจะใชหมวก
ทรงหมอตาลสีเทาก็ได 
 

๑๕๖ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผาผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเทา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๕ ปกติเทา

ออนคอ
แบะ 

ทรงหมอ
ตาลสีเทา 
หรือ
หมวก
หนีบสีเทา 

คอแบะสีเทา
ออน 

- - ขายาวสี
เทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสีน้ํา
เงินดํา 

หุมสน
หรือหุม
ขอหนังสี
ดํา 

ประดับแพรแถบ - สาย
เกล้ียง
ไหมสี
เหลือง 

- ใชหมวกหนีบ 

๖ ฝก แกปทรง
ออน หรือ
หมวก
เหล็กสี
เทา 

ฝกสีเทา - - ฝกขายาว
สีเทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสีน้ํา
เงินดํา
หรือสีเทา 

สูงคร่ึง
นองหนังสี
ดําชนิด
ผูกเชือก 

- - - ทหารใน กปษ.อย./
ผบ.อย./รอง, เสธ., รอง 
เสธ., ผอ.กวก.อย., รอง 
ผอ.กวก.อย. ใหใชหมวก
ทรงออนสีน้ําเงินดํา
ประกอบเคร่ืองแบบฝก 
- เคร่ืองหมายยศปกดวย
ดายหรือไหมสีน้ําเงินดํา 

๗ สนาม แกปทรง
ออน หรือ
หมวก
เหล็กสี
เทา 

ฝกสีเทา - - ฝกขายาว
สีเทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมเทา 

สูงคร่ึง
นองหนังสี
ดําชนิด
ผูกเชือก 

-  - - ใหใชเคร่ืองสนามดวย 
- เคร่ืองหมายยศปกดวย
ดายหรือไหมสีน้ําเงินดํา 
- เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการสนามจะใช
หมวก เส้ือ กางเกง เข็มขัด 
และรองเทาหนัง 
 - เคร่ืองแบบสนามเปนสี
กากีแกมเขียวสลับดํา หรือ
สลับเหลืองก็ได 

๘ คร่ึงยศ ทรงหมอ
ตาลสีขาว 

คอปดสีขาว เชิ้ตสีขาว - กางเกง
แถบ 

- หุมขอ
หนังสีดํา 

- ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ผูไดรับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพายไมตอง
สวมสายสะพายคง

- ไหมทอง - คาดกระบี ่สายโยงกระบี่
สีทอง 
- สําหรับนายทหารสัญญา
บัตรในกรม นนอ.รร.นอ. 
และ พัน ๑ รอ.ร.อย.มี
เคร่ืองแบบคร่ึงยศรักษา ๑๕๗ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผาผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเทา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
ประดับแตดาราและไม
สวมสายสรอย 

พระองคเพิ่มขึ้นอีกชนิด
หนึ่ง ประกอบดวย หมวก
ยอด เส้ือชั้นนอกคอปดสี
ขาว กางเกงแถบ คันชีพ 
รองเทาหุมขอหนังสีดํา ถุง
มือขาว 

๙ เต็มยศขาว ทรงหมอ
ตาลสีขาว 

คอปดสีขาว เชิ้ตสีขาว - กางเกง
แถบ 

- หุมขอ
หนังสีดํา 

- ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ผูไดรับสายสะพาย
มากกวา ๑ สายขึ้นไป
ใหสวมสายสะพาย
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ที่ออกชื่อใน
หมายกําหนดการ ถาไม
กําหนดชื่อสายสะพาย
หรือไมไดรับสายสะพาย
เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่
ออกชื่อใน
หมายกําหนดการ ให
สวมสายสะพายชั้น
สูงสุดที่ไดรับ
พระราชทาน หรือ
สายสะพาย
เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่
เกี่ยวของกับงาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
มหาจักรีบรมราชวงศ 
แมจะสวมสายสะพาย
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ

- ไหมทอง - คาดกระบี ่สายโยงกระบี่
สีทอง 
- นายทหารสัญญาบัตรใน
กรม นนอ.รอ.รร.นอ. และ
นายทหารพิเศษประจํา
กรม นนอ.รอ.รร.นอ.มี
เคร่ืองแบบเต็มยศรักษา
พระองคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ชนิดเชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบคร่ึงยศรักษา
พระองค เวนแตใหใช
หมวกยอดมีพูสีฟาสด เส้ือ
ชั้นนอกคอปดสีฟาสดและ
มีประคต 
- นายทหารสัญญาบัตรใน 
พัน ๑ รอ.ร.อย. และ
นายทหารพิเศษประจํา 
พัน ๑ รอ.ร.อย.มี
เคร่ืองแบบเต็มยศรักษา
พระองคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ชนิดเชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบคร่ึงยศรักษา
พระองค เวนแตใหใช

๑๕๘ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผาผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเทา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
ไดก็ตาม ตองสวม
สายสรอยหอยตรามหา
จักรี และประดับดารา
จักรีดวยทกุคร้ัง 

หมวกยอดมีพูสีบานเย็น 
เส้ือชั้นนอกคอปดสี
บานเย็นและมีประคต 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงหมอ
ตาลสีเทา 

คอแบะสีเทา เชิ้ตสีเทาออน
แขนยาว 

สีน้ําเงิน
ดําเง่ือน
กะลาสี 

กางเกง
แถบ 

- หุมขอ
หนังสีดํา 

- ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
เหมือนเคร่ืองแบบเต็ม
ยศขาว 

- ไหมทอง - คาดกระบี่สายโยงกระบี่
สีทอง 
- ถาประจําแถวทหารซ่ึง
แตงเคร่ืองแบบเต็มยศให
แตงเชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบฝก เวนแตใหใช
หมวกเหล็กสีเทา 

๑๑ สโมสรคอ
ปด 

ทรงหมอ
ตาลสีขาว 

คอปดสีขาว เชิ้ตสีขาวออน
แขนยาว 

- กางเกง
แถบ 

- สโมสร - ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
จําลอง 
- สําหรับผูไดรับ
พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ชนิดสวมคอ หรือ
สายสะพายและดาราให
ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จริง 

- ไหมทอง  

๑๒ สโมสรอก
แข็ง 

ทรงหมอ
ตาลสีขาว 

เส้ือกั๊กสีขาว
และเชิ้ตอก
แข็งสีขาว หรือ
เชิ้ตอกจีบสี
ขาว 

เส้ือกั๊กสีขาว 
และเชิ้ตอก
แข็งสีขาว หรือ
เชิ้ตอกจีบสี
ขาว 

สีดําเง่ือน
หูกระตาย 

กางเกง
แถบ 

- สโมสร - ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
จําลอง 
- สําหรับผูที่ไดรับ
พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ชนิดสวมคอ หรือ

- ไหมทอง - ในบางโอกาสจะใชหมวก
ทรงหมอตาลสีเทา เส้ือ
ชั้นนอกเปดอกเทาและเส้ือ
กั๊กสีขาว หรือสีเทาก็ได 

๑๕๙ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผาผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเทา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
สายสะพายและดาราให
ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จริงชนิดติดหนาอก ให
ประดับที่คอพับของเส้ือ
ได เคร่ืองหมายสังกัด
ชนิดสวมคอสวมใหแพร
แถบอยูใตผาผูกคอ 
ชนิดมีสายสะพายเมื่อมี
หมายกําหนดการให
สวมไวในเส้ือสโมสร
ชั้นนอกทับเส้ือกัก๊ 

๑๓ สโมสรอก
ออน 

ทรงหมอ
ตาลสีขาว 

เชิ้ตอกออนสี
ขาว และแพร
แถบ รัดเอวสี
เทาแทนเส้ือ
กั๊กหรือสีเทา 
หรือเชิ้ตอก
แข็ง 

เชิ้ตอกออนสี
ขาว และแพร
แถบ 
รัดเอวสีเทา
แทนเส้ือกั๊กสี
ขาวหรือสีเทา
หรือเชิ้ตอก
แข็ง 

สีดําเง่ือน
หูกระตาย 

กางเกง
แถบ 

แพรแถบ
รัดเอวสี
เทา 

สโมสร - การประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อนุโลมเชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบสโมสรอก
แข็ง 
 

- ไหมทอง  

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐ 



การแตงกายของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ (หญิง)  
 

ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเทา ถุงเทา 
กระเปา

ถือ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติขาว ทรงกลม

พับปกสี
ขาว 

คอแบะสีขาว
แขนยาว 
- ผารูปตัววีสี
น้ําเงินดํา
ประกอบเส้ือ
คอพับสีขาว 

คอพับสี
ขาว 

กระโปรงสี
ขาว 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน 

สีดํา - ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- ประดับแพรแถบ 

- ไหมทอง 
 
- ไหมสีเหลือง 

 

๒ ปกติเทาคอ
แบะ 

ทรงกลม
พับปกสี
เทา 

คอแบะสีเทา คอพับสีเทา
ออนแขน
ยาว 
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เส้ือคอพับสี
เทาออน 

กระโปรงสี
เทา 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน 

สีดํา - ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- ประดับแพรแถบ 

- ไหมทอง 
 
- ไหมสีเหลือง 

 

๓ ปกติเทาคอ
แบะปลอย
เอว 

ทรงกลม
พับปกสี
เทา หรือ
หมวก
หนีบสี
เทา 

คอแบะสีเทา - กระโปรงสี
เทา หรือ
กระโปรง
กางเกงสี
เทา 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน 
หรือไม
ใชก็ได 

สีดํา - ประดับแพรแถบ - สายเกล้ียง
ไหมสีทอง 

- ใชหมวกหนีบ 

๔ 
 
 
 
 
 
 

ปกติเทา
ออนคอ
แบะปลอย
เอว 

ทรงกลม
พับปกสี
เทา หรือ
หมวก
หนีบสี
เทา 

คอแบะสีเทา
ออน 

- กระโปรงสี
เทา หรือ
กระโปรง
กางเกงสี
เทา 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน 
หรือไม
ใชก็ได 

สีดํา - ประดับแพรแถบ - สายเกล้ียง
ไหมสีเหลือง 

 

๑๖๑ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเทา ถุงเทา 
กระเปา

ถือ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๕ ปกติคอพับ ทรงกลม

พับปกสี
เทา หรือ
หมวก
หนีบสี
เทา 

คอพับสีขาว
แขนยาว 

- กระโปรงสี
เทา หรือ
กระโปรง
กางเกงสี
เทา หรือ 
- กางเกงขา
ยาวสีเทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสี
น้ําเงิน
ดํา 

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 
 
- หุมสน
หนังสีดํา
จะใชผูก
เชือกและ
ถุงเทาส้ัน
ดํา 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน  
 
 
 
 

สีดํา - ประดับแพรแถบ - สายเกล้ียง
ไหมสีเหลือง 

- เส้ือแบบนีจ้ะใช
แขนส้ันเหนือขอศอก
ไมเกิน ๒ เซ็นตริเมตร 
ปลายแขนพับออก
ขางนอกเปนรูป
แหลม ๒ เซ็นตริเมตร
ก็ได 

๖ ฝก หนีบสี
เทา 

ฝกสีเทา - ฝกขายาวสี
เทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสี
น้ําเงิน
ดําหรือสี
เทา 

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดผูก
เชือกสีดํา 
 

ส้ันสีดํา - - -  

๗ สนาม หนีบสี
เทา 

ฝกสีเทา - ฝกขายาวสี
เทา 

ดายถัก
หรือวัสดุ
เทียมสี
น้ําเงิน
ดําหรือสี
เทา 

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดผูก
เชือก 

ส้ันสีดํา - -  - - ใหใชเคร่ืองสนาม
ดวย 
- เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการ
สนามจะใชหมวก 
เส้ือ กางเกง เข็มขัด 
และรองเทาหนัง  
- เคร่ืองแบบสนาม
เปนสีกากีแกมเขียว
สลับดํา หรือสลับ
เหลืองก็ได 
 ๑๖๒ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเทา ถุงเทา 
กระเปา

ถือ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
 

๘ คร่ึงยศ ทรงกลม
พับปกสี
ขาว 

คอแบะสีขาว คอพับสี
ขาวแขน
ยาว 
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เส้ือคอพับสี
ขาว 

กระโปรงสี
เทา 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 
 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน  

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

- ไหมทอง - สําหรับนายทหาร
สัญญาบัตรในกรม 
นนอ.รร.นอ. และ 
พัน ๑ รอ.ร.อย.มี
เคร่ืองแบบคร่ึงยศ
รักษาพระองคเพิ่มขึ้น
อีกชนิดหนึ่ง 
ประกอบดวย หมวก
ทรงออนสีเทา เส้ือ
ชั้นนอกคอปดสีขาว 
กระโปรงสีเทา คันชีพ 
รองเทาสูงคร่ึงนอง
ชนิดไมผูกเชือก หรือ
รองเทาสูงหนังสีดํา
ชนิดไมผูกเชือก และ
ถุงเทายาวสีน้าํตาล
ออน 

๑๖๓ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเทา ถุงเทา 
กระเปา

ถือ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
 

๙ เต็มยศขาว ทรงกลม
พับปกสี
ขาว 

คอแบะสีขาว คอพับสี
ขาวแขน
ยาว 
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เส้ือคอพับสี
ขาว 

กระโปรงสี
เทา 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 
 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน  

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

- ไหมทอง - นายทหารพิเศษ
ประจํากรม นนอ.
รอ.รร. มีเคร่ืองแบบ
เต็มยศรักษาพระองค
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด
เชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบคร่ึงยศ
รักษาพระองค เวน
แตใหใชหมวกทรง
ออนสีเทามีพูสีฟาสด
ติด ณ ที่ที่มีตราราช
วัลลภ เส้ือชั้นนอกคอ
ปดสีสดและมีประคต 
- นายทหารพิเศษ
ประจํา พัน ๑ 
รอ.ร.อย. และ
นายทหารพิเศษ
ประจํา พัน ๑ 
รอ.ร.อย.มีเคร่ืองแบบ
เต็มยศรักษาพระองค
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด
เชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบคร่ึงยศ
รักษาพระองค เวน
แตใหใชหมวกทรง
ออนสีเทามีพูสี
บานเย็นติด ณ ที่ที่มี
ตราราชวัลลภ เส้ือ ๑๖๔ 



ลําดับ 
ชนิดของ

เคร่ืองแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเทา ถุงเทา 
กระเปา

ถือ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
ชั้นนอกคอปดสี
บานเย็นและมี
ประคต 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงกลม
พับปกสี
เทา 

คอแบะสีเทา คอพับสีเทา
ออน 
- ผารูปตัววี
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เส้ือคอพับสี
เทาออน 

กระโปรงสี
เทา 

- หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 
 

ยาวสี
น้ําตาล
ออน  

สีดํา - ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
เหมือนเคร่ืองแบบเต็ม
ยศขาว 

- ไหมทอง  

๑๑ สโมสร ทรงกลม
พับปกสี
ขาว 

เปดอกสีขาว เชิ้ตอกจีบสี
ขาวแขน
ยาว 

กระโปรง
ยาวสีเทา 

แพรแถบ
รัดเอวสี
เทา 

หุมสน
หนังสีดํา
ชนิดไม
ผูกเชือก 

ยาวสี
เทาดํา 

สโมสร - ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
จําลอง 
- สําหรับผูไดรับ
พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ชนิดสวมคอ หรือ
สายสะพายและดารา
ใหประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จริง 

- ไหมทอง - ผูกผาผูกคอสีดํามัน 

 

๑๖๕ 
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