
วินัยข้าราชการพลเรือน 



วินัย คอื 

แบบแผนความประพฤต ิ 

หรือ 

ขอ้ปฏบิตั ิ



             วนิัย 
คือลกัษณะเชิงพฤตกิรรมที่แสดงออกมาเป็น 

•   การควบคุมตนเองได ้

•   ปฏบิตัิตามการน า 
•   อยู่ในระเบียบแบบแผน 

•   มีความเป็นระเบียบ 



3.  เพือ่ความผาสกุของประชาชน 

4.  เพือ่สรา้งภาพพจนช่ื์อเสยีงที่ดีขององคก์าร 

 

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย 

        

1.  เพือ่ใหง้านด าเนินไปดว้ยดีมีประสทิธภิาพ 

 2.  เพือ่ความเจรญิ  ความสงบ  เรยีบรอ้ย        
       ของประเทศชาต ิ



โทษทางวนิยั 
1.   โทษส าหรบัความผิดอย่างไม่รา้ยแรง 

•   ภาคทณัฑ ์

•   ตดัเงนิเดือน 

•   ลดเงนิเดือน 

 2.   โทษส าหรบัความผิดอย่างรา้ยแรง 

•   ปลดออก 

•   ไลอ่อก 

 



ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูร้่วมงาน 

ประชาชน 

ประเทศชาติ 

ต าแหน่ง หนา้ที่ 

ตนเอง 



- ตอ้งรกัษาช่ือเสยีงของตน รกัษาเกยีรตศิกัดิ์    

  ของต าแหน่งหนา้ที่ของตนมิใหเ้สือ่มเสยี   (ม. 82 (10)) 

- ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง (ม. 85 (4)) 

วนิยัต่อตนเอง 
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แนวทางการพจิารณาเรื่อง “ ประพฤตชิัว่” 

 

•    เสยีเกยีรตขิองต าแหน่งหนา้ที่การงาน 

•    สงัคมรงัเกยีจ 

•    กระท าโดยเจตนา 



- กระท ำควำมผดิอำญำ 
- จนได้รับโทษโดยค ำพพิำกษำถึงทีสุ่ด 
ให้จ ำคุกหรือหนักกว่ำจ ำคุก (ม. 85 (6)) 
    (เว้นแต่ประมำทหรือลหุโทษ)    



วนิยัต่อประชาชน 

 
 

ตอ้นรบั 

ใหค้วามสะดวก 

ใหค้วามเป็นธรรม 

ใหก้ารสงเคราะห ์

ประชาชน 

ผูต้ิดต่อราชการ 

เกี่ยวกบัหนา้ที่ของตน 

ม. 82 (8) 
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บริกำรประทับใจ 
 

1.   ยิม้แย้มแจ่มใส 
2.   เต็มใจช่วยเหลือ 
3.   ไม่เบ่ือค ำถำม 
4.   ฟังควำมครบถ้วน 
5.   รีบด่วนบริกำร 

6.   อ่อนหวำนน่ำรัก 
7.   ไม่สักแต่ท ำ 
8.   น ำ้ค ำไพเรำะ 
9.   เหมำะสมสถำนที ่
10. ไม่มีนอกใน 
 



บริกำรยอดแย่ 
1.   ปำกหมำ 
2.   หน้ำยกัษ์ 
3.   ตักตวง 
4.   ถ่วงเร่ือง 
5.   เช่ืองช้ำ 

6.   ล้ำสมัย 
7.   ไม่แน่ชัด 
8.   ปัดสวะ 
9.   ละเลย 
10.  เฉยชำ 
 
 



ม. 83 (9) 

  ตอ้งไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ีหรอืข่มเหงประชาชนผูต้ดิต่อราชการ 

ดูหมิน่  ดูถูกว่ำไม่ดจีริง  ไม่เก่งจริง 

เหยยีดหยำม   กำรกล่ำวถ้อยค ำ  หรือแสดงกริิยำอำกำรดูถูกหรือรังเกยีจ 

กดขี ่ • ข่มให้อยู่ในอ ำนำจ 
•  ใช้อ ำนำจบงัคบัเอำ 
•  แสดงอ ำนำจเอำ 

ข่มเหง •  ใช้ก ำลงัรังแก 



ม.85 (5)   วนิยัอย่างรา้ยแรง   

ดูหมิ่น  เหยยีดหยาม  กดข่ี ข่มเหงหรอืท ารา้ยประชาชนผูต้ิดต่อ

ราชการอย่างรา้ยแรง  



วนิยัต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 
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หนา้ที่ราชการ  พจิารณาจาก 

1.  กฎหมายหรอืระเบียบ 

2.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.  ค าส ัง่หรอืการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา 

4.  พฤตินยั 



1. มีหนา้ที่ราชการ 

2. ปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏบิตัิหนา้ที่ 

 - โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหาย                           

อย่างรา้ยแรงแกผู่ห้น่ึงผูใ้ด  

 - หรอืโดยทจุรติ ( เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่                 

ไดป้ระโยชน์ที่มิควรได ้)  

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มำตรำ 85(1) 

เถยจิต 





1.  มีหน้ำที่รำชกำร 

2.  อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยอ ำนำจหน้ำทีน้ั่น 

3.  โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหำประโยชน์ให้แก่ 
     ตนเองหรือผู้อ่ืน 

      องค์ประกอบ 



ไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำร 
หำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม 

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่ 
รำชกำรของตน 



องค์ประกอบ  มำตรำ  83 (5) 

1.  กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำร 
    หำผลประโยชน ์

2.  อำจท ำให้เสีย 
      -  ควำมเที่ยงธรรม 
      -  เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่ง
หน้ำท่ีรำชกำร 



เกียรตศัิกดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 
เกียรตศัิกดิ์ =  ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ 
ต ำแหน่งหน้ำทีอ่ยู่ในฐำนะอย่ำงไร 

 ครู           ฝ่ำยปกครอง          ข้ำรำชกำร   

  ค ำนึงถงึควำมรู้สึกของ 
 ประชำชน  สังคม  หรือ 
  ทำงรำชกำร 



      
อุทศิเวลาของตนให้แก่ราชการ  

ละทิง้หน้าที่ราชการ  

ทอดทิง้หน้าที่ราชการ มำตรำ 82(5) 



ละทิง้ 
  วำง  ปล่อย  สละ  ละเสีย 

  ไม่อยู่ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที ่

  ไม่เอำเป็นธุระ   ไม่เอำใจใส่ 

  ตวัอยู่แต่ไม่ท ำงำน 

ทอดทิง้ 



วนิยัรา้ยแรง 

1.ละทิง้/ทอดทิง้ โดยไม่มีเหตุสมควร 

เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง มาตรา 85(2) 

2.ละทิง้หน้าที่ราชการตดิต่อในคราวเดยีวกัน     

 เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 85(3) 



มาตรา  85 (2)   เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

     1  ละทิง้หรือทอดทิง้หน้ำที่รำชกำร 

     2  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

     3  เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
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มำตรำ  82(2) 
ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำม 

-  กฎหมำย 
-  ระเบียบของทำงรำชกำร 
-  มติคณะรัฐมนตรี 
-  นโยบำยของทำงรำชกำร 

            ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผน                        
ของทำงรำชกำร 
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        ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกดิผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำ
แก่รำชกำร 

        ด้วยควำมตั้งใจ  อุตสำหะ  เอำใจใส่ และรักษำ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 

องค์ประกอบ 



ซื่อสัตย์ 
 ปฏิบัตติรงไปตรงมำ 

 ไม่คดโกง 

 ไม่หลอกลวง สุจริต 
•  ปฏิบัตด้ิวยควำมมุ่งหมำยในทำงทีด่ ี
 ทีช่อบตำมท ำนองคลองธรรม 

• ปฏิบัตโิดยไม่ล ำเอยีง 

 

 

เที่ยงธรรม 

- ปฏิบัติหน้ำทีด้่วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริตและเทีย่งธรรม มำตรำ 82(1)  



- ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  มาตรา 83(4)  

- รักษาความลับของทางราชการ มาตรา 82(6)   

- วางตนเป็นกลางทางการเมือง มาตรา 82(9)  

-ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด 
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนัน้ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท มาตรา 83(6) 
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ประมาท 
 เลนิเล่อ  เผลอ  ลืมสติ 

 

 
เลนิเล่อ 

• ขำดควำมระมัดระวงั   ไม่รอบคอบ 

 

 
• ขำดควำมระมัดระวงั 
ไม่รอบคอบ  เผลอ  หรือหลงลืม 

 

 

ประมำทเลนิเล่อ 



กฎหมายอาญากระท าโดยประมาท 

            กระท ำควำมผดิโดยมิได้เจตนำ แต่กระท ำ
โดยปรำศจำกควำมระมดัระวงั  ซ่ึงบุคคลในภำวะ
เช่นน้ันจักต้องมีตำมวสัิยและพฤติกำรณ์  และ
ผู้กระท ำอำจใช้ควำมระมดัระวงัเช่นว่ำน้ันได้            
แต่หำได้ใช้ให้เพยีงพอไม่ 



ประมาทเลินเล่อ 

 ขำดควำมระมัดระวงั  ไม่รอบคอบ 

     เผลอ  หลงลืม 

  มิใช่โดยเจตนำ  แต่ปรำศจำกควำมระมัดระวงั    
  ซ่ึงบุคคลในภำวะเช่นน้ัน  จกัต้องมตีำมวสัิย   
  และพฤติกำรณ์ 

     ฯลฯ 



38 



1.  ลบัทีสุ่ด 

2.  ลบัมำก 

3.  ลบั 

ความลับทางราชการ 
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มำตรำ  83 (6) 

 
ข้ำรำชกำรต้องไม่เป็น 

1.  กรรมกำรผู้จัดกำร 
2.  ผู้จัดกำร 
3.  ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลกัษณะงำนคล้ำยคลงึกนั 
 

   ในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษทั 
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มำตรำ  82(9) 
ข้ำรำชกำรต้อง 
  1.  วำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
               ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ                           
               ปฏิบัติกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกบัประชำชน 
    

2. ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
    ว่ำด้วยมำรยำททำงกำรเมืองของข้ำรำชกำร 



 ผู้ร่วมปฏบิัตริำชกำร  
-  ข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ 
-  พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
-  พนักงำนรำชกำร 
-  ลูกจ้ำงประจ ำ 
-  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
-  เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐอ่ืน ๆ 

วนิยัต่อผูร้่วมงาน      4 



•  ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย  รกัษาความสามคัค ี  ช่วยเหลอืกนั  

   ในการปฏบิตัริาชการ (ม. 82 (7)) 

•  ตอ้งไม่กล ัน่แกลง้  กดข่ี  ข่มเหงกนั ในการปฏบิตัริาชการ 
   (ม. 83 (7)) กลัน่แกล้ง    หำควำมไม่ดีใส่ให้  หำอุบำย 

       ให้ร้ำยโดยวธีิต่ำง ๆ  แกล้งใส่ควำม 
กดขี ่

•   ข่มให้อยู่ในอ ำนำจ 

•   ใช้อ ำนำจบังคบัเอำ 

•   แสดงอ ำนำจเอำ 

ข่มเหง •  ใช้ก ำลงัรังแก 
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วนิยัต่อผูบ้งัคบับญัชา 5 



    การปฏบิตัิตามค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา 

ข้อยกเว้น 

 (1) ถา้เหน็ว่าจะท าใหเ้สยีหาย 

 (2) ไม่รกัษาประโยชน์ของราชการ 

 ขอใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าส ัง่เป็นหนังสอืได ้

1.มีค ำส่ัง
ผู้บังคบับัญชำ 

2.เป็นผู้บังคบับัญชำตำม
กฎหมำย 

3.ส่ังในหน้ำที่รำชกำร 
4.เป็นค ำส่ังที่ชอบด้วย

กฎหมำย 

5.เจตนำ 

มำตรำ 82(4) 



การรายงานเทจ็ 

1.  มีการรายงาน 

เป็นเท็จหรือปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง 2. 

เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชำ 

     เจตนำ 

3. 

4. 

มาตรา 83(1) 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://164.115.5.66/newsletter/enews35/jan2008/interesting/power_files/bus-clip56.jpg&imgrefurl=http://164.115.5.66/newsletter/enews35/jan2008/interesting/power.htm&usg=__Zrdj35LeLFsaWzVF5-BvV7Y-GW8=&h=135&w=170&sz=17&hl=th&start=5&zoom=0&tbnid=iRViHTu8ggxTuM:&tbnh=79&tbnw=99&ei=pPpVTrXANoW8rAePr-TICg&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


ไม่กระท าการข้าม
ผู้บังคับบัญชา 

 

 

เป็นผูบ้งัคบับญัชา

ตามกฎหมาย เป็นการปฏบิตัิ
ราชการ 

เป็นการขา้ม
ผูบ้งัคบับญัชา  
เหนือตน 

มาตรา 83 (2) 

ข้อยกเว้น 
1. ผู้บงัคบับญัชำเหนือขึน้ไปเป็นผู้ส่ังให้กระท ำ 
2. ได้รับอนุญำตเป็นพเิศษช่ัวคร้ังครำว 

 



วนิยัต่อประเทศชาติ 

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
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ขอ้ควรค านึง 
•  ความผิดวนิยัไม่มีอายุความ   

•  การลงโทษตอ้งด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 

 

•  ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ านาจลงโทษได ้

•  สภาพการเป็นขา้ราชการ 

 -     ขณะกระท าผิด 

 -     ขณะลงโทษ 



ส านกัมาตรฐานวนิยั 

ส านกังาน ก.พ. 

โทร.(02) 547-1628 

www.ocsc.go.th 


