
วนิยัขา้ราชการ

ส านกัมาตรฐานวินัย

ส านักงาน ก.พ.



วนิยั คอื

แบบแผนความประพฤต ิ

หรือ

ขอ้ปฏบิตัิ



วนิัย
คือลกัษณะเชิงพฤตกิรรมที่แสดงออกมาเป็น

• การควบคุมตนเองได้

• ปฏบิตัิตามการน า

• อยู่ในระเบียบแบบแผน

• มีความเป็นระเบียบ



๓.  เพือ่ความผาสกุของประชาชน

๔. เพือ่สรา้งภาพพจนช่ื์อเสยีงที่ดี 

ของทางราชการ

๑.  เพือ่ใหง้านด าเนินไปดว้ยดีมีประสทิิิภาพ

๒.  เพือ่ความเจรญิ  ความสงบเรยีบรอ้ย

ของประเทศชาติ

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวนิยั



มาตรา  ๘๐  

ข้าราชการตอ้งรกัษาวินัยโดยกระท าการ

หรือไม่กระท าการตามที่บญัญตัิไวใ้นหมวดน้ีโดย

เคร่งครดัอยู่เสมอ



ผูบ้งัคบับญัชา

ผูร้่วมงาน

ประชาชน

ประเทศชาติ

ต าแหน่ง หนา้ที่

ตนเอง



มุตตาเป็นสาวสวยเรียบร้อย มาบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ของกรมหน่ึง 
มุตตาได้พบเจนภพ ผู้อ านวยการกอง มุตตาประทับใจเจนภพมาก 
เจนภพเองก็หลงใหลมุตตา จึงตามจีบ จนมุตตาหลงรัก จนยอมมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วย ทัง้ที่ รู้ว่า ผอ.มีภรรยาอยู่แล้ว วีกิจเพื่อน
ร่วมงานแอบรักมุตตา เสียใจที่เห็นมุตตาไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับ ผอ. จึงไปดื่มสุราแก้เครียดในเวลาราชการและกลับมาท างาน
ในตอนบ่ายสาม

การกระท าของ ผอ.กับ มุตตา และวีกิจ... จะผิดวินัยหรือไม่

กรณีศึกษาที่ ๑



- ตอ้งรกัษาช่ือเสยีงของตน รกัษาเกยีรตศิกัดิ์   

ของต าแหน่งหนา้ที่ของตนมิใหเ้สือ่มเสยี   (ม. 82 (10))

- ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง (ม. 85 (4))

วนิยัต่อตนเอง

-กระท าผิดอาญาจนไดร้บัโทษถงึที่สุดใหจ้ าคุก 

(ม.85(6))



แนวทางการพจิารณาเรื่อง “ ประพฤตชิัว่”

• เสยีเกยีรตขิองต าแหน่งหนา้ที่การงาน

(ภาพพจนช่ื์อเสยีง/ประสทิิิภาพ)

• สงัคมรงัเกยีจ (ความสงบเรยีบรอ้ย)

• กระท าโดยเจตนา



มาตรา  85 (6) กระท าความผดิอาญาจนได้รับ
โทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ



กรณศึีกษาที ่๒
จันทร์วาดข้าราชการสาว ไปท าผมตอนเช้า เพื่อเตรียมตัว
ไปงานตอนเยน็กับแฟน เมื่อเข้ามาที่ท างาน จงึขอให้ปริก
ปิดพัดลม เพราะกลัวผมเสียทรง ปริกไม่ยอม จึงแย่งกัน
เปิด-ปิดพัดลม จันทร์วาด โมโหจึงขว้างแก้วน า้ใ ส่ปริก
จนหวัแตก

ท่านคิดว่า..... จันทร์วาดและปริกและผิดวินัยหรือไม่  



วนิยัต่อผูร้่วมงาน

• ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย  รกัษาความสามคัคี ช่วยเหลอืกนั 

ในการปฏบิตัริาชการ (ม. ๘๒ (๗))

• ตอ้งไม่กล ัน่แกลง้  กดข่ี  ข่มเหงกนั ในการปฏบิตัริาชการ

(ม. ๘๓ (๗))

• ตอ้งไม่กระท าการลว่งละเมิด / คกุคามทางเพศ ตามที่

ก าหนดในกฎ ก.พ.  (ม. ๘๓ (๘))



กรณีศึกษาที่ ๓
ในวันเสาร์ นายเท่ง พานางตุ๊กกี ้ภรรยา ซึ่งเจ็บท้องใกล้คลอด
ไปที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน มี ส้มเช้ง เป็นเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์        
และท าหน้าที่อยู่ เวรในวันดังกล่าว  แต่ส้มเช้งปฏิเสธ และบอก
ให้พาไปคลอดที่ โรงพยาบาลประจ าจังหวัดแทน โดยอ้างว่า
วันนีเ้ป็นวันหยุดราชการตนไม่รับท าคลอด

เช่นนี ้นายเท่ง จะสามารถร้องเรียนเพื่อให้มีการ 
ด าเนินการทางวินัย แก่ ส้มเช้ง ได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด...........................................



วนิยัต่อประชาชน
ตอ้นรบั

ใหค้วามสะดวก

ใหค้วามเป็นิรรม

ใหก้ารสงเคราะห ์

ประชาชน

ผูต้ิดต่อราชการ

เกี่ยวกบัหนา้ที่ของตน

ตอ้งไม่ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ีหรอืข่มเหงประชาชนผูต้ิดต่อราชการ

ม. ๘๒ (๘)

ม. ๘๓ (๙) 

ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี ข่มเหงหรอืท ารา้ยประชาชนผูต้ิดต่อราชการ

อย่างรา้ยแรง 

ม. ๘๕ (๕) วนิยัอย่างรา้ยแรง  



ดูหมิ่น

ดูถกูว่าไม่ดี

เหยยีดหยาม

การกล่าวถอ้ยค า หรอืแสดงกริยิา

อาการดูถกูหรอืรงัเกยีจ

กดข่ี

 ข่มใหอ้ยู่ในอ านาจ

 ใชอ้ านาจบงัคบั

ข่มเหง

• ใชก้ าลงัรงัแก



เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล แวะไปหา
เจ้าหน้าที่การเงิน ที่กองคลัง แต่ ไม่อยู่ 
จึงท าหน้าที่รับเงินแทน และได้น าเงินน้ันไปใช้ก่อน 
แล้วแอบน าเงินดงักล่าวมาคนื..........ในสองวนัถัดมา

เพราะเหตุใด...................................



วนิยัต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ



ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัหินา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ และเที่ยงิรรม 

(ม. ๘๒ (๑))

ซ่ือสตัย ์

• ปฏบิตัติรงไปตรงมา

• ไม่คดโกง

• ไม่หลอกลวง

สจุรติ

• ปฏบิตัดิว้ยความมุ่งหมายในทางที่ดีที่ชอบตามท านองคลองิรรม

เที่ยงิรรม

• ปฏบิตัโิดยไม่ล าเอยีง



ตอ้งไม่อาศยั  หรอืยอมใหผู้อ้ืน่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน

หาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่  มาตรา ๘๓ (๓)

ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาผลประโยชน ์      

อนัอาจท าให ้

- เสยีความเที่ยงิรรม หรอื

- เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัด์ิของต าแหน่งต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

มาตรา ๘๓ (๕)

เกยีรตศิกัด์ิ = ฐานะที่ไดร้บัการสรรเสรญิ



ปฏบิตั/ิละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ราชการ (ม. ๘๕ (๑)

• โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด

• โดยทจุรติ

การทจุรติต่อหนา้ที่ราชการ

องคป์ระกอบ

๑.   มีหนา้ที่ราชการที่จะตอ้งปฏบิตัิ

๒.   ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ โดยมิชอบ

๓.   เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดป้ระโยชนท์ี่มิควรได ้

๔.   เจตนาทจุรติ (เถยจติ)



หนา้ที่ราชการ พจิารณาจาก

1.  กฎหมายหรอืระเบียบ

2.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

3.  ค าส ัง่หรอืการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา

4.  พฤตินยั



กรณศึีกษาที ่5

ขุนเดชข้าราชการหนุ่มมาดเข้ม ช่วงเช้าวันหน่ึง เวลาประมาณ 
9 นาฬิกา  ขุนเดชเดินไปยังโต๊ะสาวส านักเดียวกัน พูดคุยหยอกล้อ 
และชักชวนไปเที่ยว จนเวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา ผู้อ านวยการได้เดนิ
มาที่โต๊ะขุนเดช เพื่อถามถึงรายงานการประชุมที่มอบหมายให้ท าส่ง
ในวันนี้ แต่ขุนเดชไม่สนใจท า และหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน
เสร็จ ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.ขุนเดชน่ังอยู่ที่โต๊ะท างาน
แต่กลบัเล่นเฟสบุ๊ค  

การกระท าของขุนเดช  จะผดิวนัิยหรือไม่ 



อทุศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการ 

ละทิ้ งหนา้ที่ราชการ 

ทอดทิ้ งหนา้ที่ราชการ มาตรา ๘๒ (๕)



อทุศิเวลาของตนให้แก่
ทางราชการ 

ละทิง้หน้าทีร่าชการ 

ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ

ตอ้งอทุศิเวลาท ัง้หมดใหแ้กร่าชการตามที่ทางราชการตอ้งการ  รวมถงึเวลา

นอกเหนือจากการปฏบิตัริาชการตามปกตดิว้ย

วาง  ปลอ่ย  สละ ละเสยี  

ไม่อยู่ปฏบิตัริาชการ ไดแ้ก ่การไม่มา หรอืมาแลว้ ไม่อยูป่ฏบิตัริาชการ

ไม่เอาเป็นิุระ  ไม่เอาใจใส ่ ตวัอยู่แต่ไม่ท างาน  มาอยู่ในสถานที่ราชการ

แต่ไม่สนใจ ไม่ปฏบิตังิาน ปลอ่ยงานคัง่คา้ง



-ไม่อทุิศเวลา        

-ละทิ้ง                 

-ทอดทิ้ง

ไม่มีเหตุ

สมควร

วนิัยไม่

รา้ยแรง

พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิเป็นเรื่องๆไป 

ดูว่าการละทิ้ง ทอดทิ้ง หรอืไม่อทุศิเวลานั้น

มีสาเหตอุย่างไร มีความจ าเป็นหรือไม่ 



วนิยัรา้ยแรง

๑ .ละทิ้ ง/ทอดทิ้ ง โดยไม่มีเหตสุมควร

เป็นเหตใุหร้าชการเสยีหายอย่างรา้ยแรง มาตรา ๘๕ (๒)

2.ละทิ้ งหนา้ที่ราชการตดิต่อในคราวเดียวกนั

เป็นเวลาเกนิกว่าสบิหา้วนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

มาตรา ๘๕ (๓)



ในช่วงบ่ายวันพุธ การะเกดรู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง
จึงปรึกษาผินและแย้ม ซึ่ งเป็นเพื่อนสนิท ทัง้สองแนะน าว่า
พรุ่งนีไ้ม่ต้องมาท างานให้นอนพักผ่อนอยู่ กับบ้านแล้วค่อย
มายื่นใบลาป่วย  แต่จันทร์วาดเพื่อนร่วมงานอีกคนหน่ึงแย้งว่า 
ควรที่จะยื่นใบลาป่วยล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดงานในวันพรุ่งนี ้

ท่านคิดว่า.. . . .ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตาม
ระเบียบ

กรณีศึกษาที่ ๖



-ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไปตาม

- กฎหมาย

- กฎ  ระเบียบของทางราชการ

- มติคณะรฐัมนตรี

- นโยบายของทางราชการ

- ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

มาตรา ๘๒ (๒)

-ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่ใหเ้กิดผลดี / ความกา้วหน้าแก่ราชการดว้ย

ความอตุสาหะ  เอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของทางราชการ

มาตรา ๘๒ (๓) 



ตอ้งไม่ประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ที่ราชการ มาตรา ๘๓ (๔) 

- วางตนเป็นกลางทางการเมือง มาตรา ๘๒ (๙) 

ตอ้งไม่เป็น

- กรรมการผูจ้ดัการ หรอื

- ผูจ้ดัการ หรอื

- ด ารงต าแหน่งอืน่ใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลงึกนันั้น

ในหา้งหุน้สว่นหรอืบริษทั มาตรา ๘๓ (๖)

-ขาดความระมัดระว ัง  ไม่รอบคอบ  

เผลอ  หลงลมื

-ไม่เจตนา แต่ปราศจากความระมดัระวงั 

ซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้น จกัตอ้งมีตาม

วสิยั และพฤตกิารณ์ ฯลฯ

- รกัษาความลบัของทางราชการ มาตรา ๘๒ (๖)  
-ลบัที่สดุ

-ลบัมาก

-ลบั

-ในการปฏบิตัหินา้ที่ และการอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชน

-ปฏบิตัติามระเบยีบฯว่าดว้ยมารยาททางการเมือง



ณเดช ได้รับค าส่ังจากผู้อ านวยการส านักของ
ตนเอง  ใ ห้ขับรถไป รับ  น้อง เม ย์ บุตรสาวของ
ผู้อ านวยการ ที่โรงเรียนแล้วพาไปส่งที่บ้าน เน่ืองจาก
ผู้อ านวยการมีงานด่วน แต่ณเดช ปฏิเสธ เน่ืองจากมีนัด
เดทกบัญาญ่า แฟนสาวแล้ว

ท่านคดิว่า......ณเดช ผดิวนัิยหรือไม่

เพราะเหตุใด.........................................



วนิยัต่อผูบ้งัคบับญัชา



ปฏบิตัติามค าส ัง่

ไม่รายงานเท็จ 

ไม่กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชา

วนิยัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา



การปฏบิตัติามค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา

ขอ้ยกเวน้

(๑) ถา้เหน็ว่าจะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ

(๒) ไม่รกัษาประโยชน์ของราชการ

 เสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัทเีพื่อใหใ้หผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าส ัง่นั้น

มาตรา ๘๒ (๔)

๑.มีค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา ๒.เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย

๓.ส ัง่ในหนา้ที่ราชการ ๔.เป็นค าส ัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย

๕.เจตนา



การรายงานเท็จ

๑.
มีการรายงาน

เป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้๒.

เป็นการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา

เจตนา

๓.

๔.

มาตรา ๘๓ (๑)

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
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 าการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชา

เป็นผูบ้งัคบับญัชา

ตามกฎหมาย
เป็นการปฏบิตัิ

ราชการ

เป็นการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือตน

มาตรา ๘๓ (๒)

๑. ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ ัง่ใหก้ระท า

๒. ไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษชัว่คร ัง้คราว

ขอ้ยกเวน้



วนิยัต่อประเทศชาติ

ม . 81 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ



โทษทางวนิยั



ขอ้ควรค านึง
• ความผิดวนิยัไม่มีอายุความ  

• การลงโทษตอ้งด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย

• ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ านาจลงโทษได้

• สภาพการเป็นขา้ราชการ

- ขณะกระท าผิด

- ขณะลงโทษ



ส านกัมาตรฐานวนิยั

ส านกังาน ก.พ.

โทร. (๐๒) ๕๔๗ - ๑๖๒๘

www.ocsc.go.th

Facebook : ส านกัมาตรฐานวนิยั


