
  วนิยัขา้ราชการพลเรอืน  
“ขอ้ก าหนดวนิยั”  

เยาวมาลย์  พัชรภิญโญพงศ์ 



         โดยที่มีพระราชประสงค์จะทรงวางระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปในทางเลือกสรรผู้มคีวามรูแ้ละ
ความสามารถเข้ารับราชการเป็นอาชพี ไม่มกีังวลด้วยการ
แสวงหาประโยชน์ในทางอื่น ส่วนฝ่ายข้างราชการก็ให้ได้รับ
ประโยชน์ยิ่งขึน้เนือ่งจากความสะพรัง่พร้อมด้วยข้าราชการ
ซึ่งมคีวามสามารถและรอบรู้ในวิถีและอุบายของราชการ 
กับทั้งหน้าที่และวนิัยอันตนรักษาเปน็นิตยกาล” 

ค าปรารภใน  
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 



วินัย หมายความว่า 
1. ระเบยีบแบบแผนและข้อบังคับ,ข้อปฏิบัติ 
2. สิกขาบทของพระสงฆ์ 

วินัยข้าราชการพลเรือน  หมายถึง 
 ระเบียบแบบแผนความประพฤติที่บญัญัติไว้ให้ 
ข้าราชการปฏิบัตแิละห้ามมิให้ข้าราชการปฏิบัต ิ 
เพื่อข้าราชการใชค้วบคมุตนเอง ผูบ้ังคับบัญชาใช้ 
ควบคมุผู้ใต้บังคบับัญชา เพื่อให้ข้าราชการมี 
ความประพฤติด ีละเว้นความประพฤติมิชอบ 



จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ    

    เพื่อ 
 1. ให้ราชการด าเนนิไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
 2. ความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของ 
             ประเทศชาติ 
 3. ความผาสุกของประชาชน 
 4. ภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ 



การรักษาวนิัย 

หมายถึง  
 การที่ข้าราชการพลเรอืนปฏิบัติตามวินัย 
ที่ก าหนดไว้ และหมายความรวมถึงการที่
ผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสรมิและดูแลระมัดระวัง 
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย และ
ด าเนนิการทางวินัยแก่ผู้ที่กระท าผิดวินัยด้วย  



ผู้มหีน้าที่รักษาวินัย 

ข้าราชการ 

ผู้บังคับบัญชา 

องค์กรกลางบรหิารงานบุคคล 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 



1. การรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการ  

 (1) เรยีนรู้และเข้าใจวินัย   
 (2) ส านึกในหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัย  
 (3) ตระหนักในความส าคัญของวินัย 
 (4) ปฏบิัติตามวินัย 



2. การรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชา  

 (1) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวนัิย   
 (2) ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวนิัย  
 (3) ควบคุมดูแลใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชาอยู่ในวนัิย 
 (4) ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที ่
     กระท าผิดวินัย 



 (1) ก าหนดนโยบายในการรักษาวินัยข้าราชการ   
 (2) ออกระเบียบและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาวินัย  
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการมีวนัิย 
 (4) ก าชับและวางมาตรการการลงโทษ 

3. การรักษาวนิัยโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  



 การรักษาวินัยโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 - ผู้มาขอรับบริการจากทางราชการจะต้อง 
   ไม่สนับสนุนให้ข้าราชการกระท าผิดวนิัยด้วยการ 
   ให้ผลประโยชน์ใดๆโดยมิชอบ 

 - ประชาชนและสื่อมวลชนต้องช่วยสอดส่องดูแล 
    ขา้ราชการมใิห้กระท าผิดวินัย เมื่อพบเห็นควรแจ้ง 
    ผู้บงัคับบัญชา 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551    

        มาตรา 8๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
กระท าผิดวนัิยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ 
อันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการ
ทางวินัย 

         มาตรา 87  ให้ผู้บังคับบญัชามหีน้าที่เสริมสร้าง   
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามวีินัย และป้องกันมิให้ 
ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 



         ก าชับให้ผู้บงัคับบัญชาปฏิบัตหิน้าที่ในการรักษาวนิัย
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามมาตรา ๘๗ และให้ถอืว่าการที่
การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามสี่วน
รับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บงัคับ
บัญชามีวนิัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและ
มิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผดิวนิัย ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวนิัยด้วย 

มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง การก าชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวนิัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 



โทษทางวินัยม ี ๕  สถาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภาคทัณฑ ์
 (๒) ตัดเงินเดือน 
 (๓) ลดเงินเดือน 

 (๔) ปลดออก 
 (๕) ไล่ออก 

โทษวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง 

โทษวินัยอย่างร้ายแรง 

(มาตรา 8๘ วรรคสอง) 

- ภาคทัณฑ์ให้ใช้กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 
- กรณีกระท าผิดวินัยเลก็น้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้  
   โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรอืว่ากล่าวตกัเตือนก็ได้  (ม.๙๖) 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน  
พ.ศ.25๕๑ 

   1. ข้อบัญญัตวินิยั  (ม.8๐ - ม.๘๖)  
   2. การรักษาวินัย   (ม.๘๗ - ม. ๘๙)  
   3. การด าเนินการทางวนิัย  (ม. ๙๐ – ม. 1๐๖) 
    3.1  การสอบสวน 
                - ความผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง 
                - ความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง 

วินัยข้าราชการพลเรือน  ประกอบด้วย 



             3.2  การสั่งพักราชการ   
                     การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
             3.3  การพิจารณาความผดิ การก าหนดโทษ  
                     และการลงโทษ         
             3.4 การด าเนนิการกรณีผู้ถกูกล่าวหาออกจาก 
                    ราชการ หรือตายระหว่างสอบสวน 
        4. การออกจากราชการ 
        5. การอุทธรณ์  
        6. การร้องทุกข์   



มูลกรณทีี่ข้าราชการจะถูกด าเนินการทางวินัย 

1. มีผู้ร้องเรียนกล่าวหา  

2. มีบัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม 
    ชัดแจ้งและระบุพยานบคุคลแนน่อน 
3. เรื่องปรากฏเปน็ข่าวทางสื่อมวลชน  

4. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งเรื่องมา  
5. ผู้บังคับบัญชาพบเหน็การกระท าผิดเอง  
6. เรื่องปรากฏจากการสอบสวนทางวินัย  
    (สอบสวนเรื่องหนึ่งแล้วพบว่าผิดเรื่องอื่นด้วย) 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

        มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวนัิย 
   โดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ใน   
   หมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
        ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏบิัตริาชการใน 
  ต่างประเทศ นอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติ 
  ไว้ในหมวดน้ีแล้ว ต้องรักษาวนัิยโดยกระท าการหรือ 
  ไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ด้วย 



• วินัยต่อประเทศชาติ 
• วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

• วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
• วินัยต่อผู้ร่วมงาน 

• วินัยต่อประชาชน 
• วินัยต่อตนเอง 

ต้องมีวินัยต่อใครบ้าง 



-  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขด้วยความ 
   บริสุทธิ์ใจ (ม.81) 

วนิัยต่อประเทศชาติ 



๑. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจุริต  
    และเที่ยงธรรม  (ม.82(๑))  
๒. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
    มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาล และปฏิบัตติาม 
    ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (ม.82(2)) 
๓. ต้องตั้งใจปฏบิัติหน้าที่ราชการ รักษาประโยชน์ของ 
    ทางราชการ  (ม.82(3))      

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 



๔. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้ง 
    หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้  (ม.83(๕) และ 
     ม.8๕(๒,๓)) 
๕. ต้องรักษาความลับของทางราชการ (ม.82(๖)) 
๖. ต้องเป็นกลางทางการเมือง (ม.๘๒(๙)) 
๗. ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ (ม.83(3)) 
๘. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ม.83(4))   

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ต่อ 



๙. ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ 
    หาผลประโยชนอ์ันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
    หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่  
    (ม.๘๓(๕)) 
๑๐. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการในห้างหุ้นสว่น        
     หรือบริษัท (ม.83(6)) 

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ต่อ 



๑๑. ต้องไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
       เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
       (ม.85(1)) 
๑๒. ต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ม.85(1)) 

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ต่อ 



1. ต้องปฏบิัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา (ม.82(4)) 

2. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ม.83(1))  

3. ต้องไม่กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา (ม.83(2))   

วนิัยต่อผู้บังคับบัญชา 



 1. ต้องรักษาความสามัคคี(ม.82(7)) 
 2. ต้องไม่กลั่นแกล้งกัน(ม.83(7)) 

วนิัยต่อผู้ร่วมงาน 



1. ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
    ให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
    เกี่ยวกับหน้าที่ของตน (ม.82(8)) 
2. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
     ประชาชนผู้ติดต่อราชการ (ม.83(9) และ 
     ม.๘๕(๕))    

วนิัยต่อประชาชน 



1. ต้องรักษาชื่อเสียง เกียรตศิักดิ์ของต าแหน่ง 
    หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย (ม.82(10)) 
๒. ไม่กระท าการอนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่ว 
     อย่างร้ายแรง (ม.8๕(๔)) 
๓. ไม่กระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก (ม.8๕(๖)) 
๔. ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ 
     คุกคามทางเพศ  (ม.83(8)) 

วินัยต่อตนเอง 



กระท าการใดอันเป็นข้อปฏิบัตติามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไม่กระท าความผิดอันเป็นลักษณะความผิดวนิัย        

อย่างร้ายแรง 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด โดย 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา ๘๒ 

    มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
    (1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และเที่ยงธรรม  

      1.  มีหน้าที่ราชการ 
      2. ปฏบิัตหิน้าที่ราชการโดยซื่อสตัย์  สุจริต และเที่ยงธรรม 

องค์ประกอบ 



ซื่อสัตย์     - ตรงไปตรงมา 
         - ไม่คดโกง 
         - ไม่หลอกลวง 
สุจริต        - ปฏบิัติด้วยความมุ่งหมายที่ดีที่ชอบ 
                   ตามท านองคลองธรรม  
เที่ยงธรรม  - ปฏิบัติโดยไม่ล าเอยีง  



แนวทางการพิจารณา“หน้าที่ราชการ” 

1. พจิารณาจากกฎหมาย หรอืระเบียบ 
2. พจิารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
3. พจิารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของ    
      ผู้บังคับบัญชา  



มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

    (2) ต้องปฏิบัตหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี  
นโยบายของรัฐบาล และปฏบิัตติามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ 



องค์ประกอบ   ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม  
       - กฎหมาย                 - กฎ 
       - ระเบียบ                  -  มตขิองคณะรัฐมนตรี  
       - นโยบายของรัฐบาล   
และ - ปฏิบัตติามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 



   มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 
   (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความ 
ก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตัง้ใจ อตุสาหะ เอาใจใส่ 
และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 



ต้องปฏบิัติหน้าที่ราชการ 

    - ตั้งใจ  
    - อุตสาหะ  
    - เอาใจใส่ 
    - รักษาประโยชน์ 
       ของทางราชการ 

เพื่อ:- 
 ให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้า 
แก่ราชการ 



   มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
       (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บงัคับบัญชาซึ่งสัง่ใน 
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ 
ทางราชการ โดยไมขั่ดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า 
การปฏบิัตติามค าสั่งนั้นจะท าให้เสยีหายแก่ราชการ หรือ 
เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ 
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บงัคับบัญชาทบทวน 
ค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบญัชา 
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสัง่เดิม ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาตอ้ง 
ปฏบิัตติาม 



 มาตรา 82(4) 
     1. มีค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
     2. ผู้สั่งเป็นผู้บงัคับบัญชาตามกฎหมาย 
         - กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 
         - การมอบหมายตามมาตรา 49   
     3. สั่งในหน้าที่ราชการ 
         - ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการ 
         - สั่งให้ปฏิบตัริาชการ 

องค์ประกอบ 



 ต่อ 

     4. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
     5. มีเจตนาไม่ปฏิบัตติามค าสั่ง 
     6. ขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งได้ 
    (ถ้าเห็นว่าค าสั่งไม่ชอบต้องเสนอขอให้ ผบ. ทบทวน) 

องค์ประกอบ 



  มาตรา 82 ขา้ราชการพลเรอืนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 
   (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือ 
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 



“อุทิศ”    หมายความวา่ อุทิศหรือสละเวลาให้แก่ทางราชการ       
              เช่น การใช้เวลาทั้งหมดปฏบิัติราชการ ไม่ใช้เวลาไปท า 
              อย่างอื่น  หรอือยู่เฉยๆ 
“ละทิ้ง”  หมายความว่า วาง ปล่อย สละ เว้น  หมายความรวมถึง    
             ไม่อยู่ปฏิบัตงิานตามหน้าที่ หรือมาลงชือ่ปฏิบัติงานแล้ว   
             แต่ละทิ้งหน้าทีอ่อกไปที่อื่น 
“ทอดทิ้ง”  หมายความว่า  ไม่เอาธุระ  ไม่เอาใจใส่  เช่น   
               ลงชื่อมาท างาน ตัวอยู่ในที่ท างานแต่ไม่ท างาน  
               งานคั่งค้าง 

องค์ประกอบ 



       มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 

       (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 



       มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 

       (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีและ 
ต้องช่วยเหลอืกันในการปฏบิัติราชการระหว่างข้าราชการ 
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัตริาชการ 



- ต้อนรับ  
- ให้ความสะดวก 
- ให้ความเป็นธรรม 
- ให้การสงเคราะห ์

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

  มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
   (8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาตดิต่อราชการ 
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

องค์ประกอบ 



1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. เต็มใจช่วยเหลือ  
3. ไม่เบื่อค าถาม 
4. ฟังความครบถ้วน 
5. รบีด่วนบริการ 

6.  อ่อนหวานน่ารัก 
7.  ไม่สักแต่ท า 
8. น้ าค าไพเราะ 
9. เหมาะสมสถานที่  
10.ไม่มนีอกใน  

บริการประทับใจ 



1. ปากหมา 
2. หน้ายักษ์  
3. ตักตวง  
4. ถ่วงเรื่อง  
5. เชื่องช้า 

6. ล้าสมัย  
7. ไม่แน่ชัด  
8. ปัดสวะ  
9. ละเลย  
10. เฉยชา 

บริการยอดแย่  



 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัตดิังต่อไปน้ี 
          (9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบยีบของทางราชการ 
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 

ระเบียบส านักคณะรัฐมนตรี  
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน 

(วันที่ 16 มีนาคม 2499) 



  มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
   (10) ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสือ่มเสีย 

    องค์ประกอบ 
        1. ต้องรักษาช่ือเสียงของตน  
        2. ต้องรักษาเกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
             ของตนไม่ให้เสือ่มเสยี 

องค์ประกอบ 



  เกียรติศักด์ิ  คือ ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ            
  ต าแหน่งหน้าที่    อยู่ในฐานะอย่างไร 
                   - ครู 
                   - ข้าราชการ 
                   - ฝ่ายปกครอง 
  ค านงึถึง      ความรู้สึกของ 
           - ประชาชน สังคม  
           - ทางราชการ  

   เกียรตศิักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่   



 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 

(11) กระท าการอืน่ใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๘๓   

        มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 



 1. มีการรายงาน 
    2. ข้อความที่รายงานเป็นเท็จ หรือรายงานโดย 
              ปกปิดข้อความทีค่วรต้องแจ้ง 
 3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบญัชา 

           (1) ต้องไมร่ายงานเท็จต่อผู้บงัคับบัญชา การรายงาน    
โดยปกปดิข้อความซึ่งควรต้องแจง้ถอืวา่เป็นการรายงานเท็จด้วย 

องค์ประกอบ 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 

   (2) ต้องไม่ปฏิบตัิราชการอันเป็นการกระท าการข้าม 
ผู้บังคับบัญชาเหนอืตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนอืตนข้ึนไป 
เป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 



      1. เป็นการปฏิบัตริาชการ 
      2. เป็นการข้ามผู้บังคับบัญชา 
      3. เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ยกเว้น   - ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปสั่งให้กระท า 
    - ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

องค์ประกอบ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
      (3) ต้องไมอ่าศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศยัต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 

   1. มีหน้าที่ราชการ 
   2. อาศัยหรอืยอมให้ผูอ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าที่ราชการของตน 
   3. โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
   4. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ืน่ 

องค์ประกอบ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
      (4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

ประมาท 
 - เลินเล่อ เผลอ ลืมสต ิ
เลินเล่อ 
 - ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ  
ประมาทเลินเล่อ 
 - ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ 
 เผลอ หรือหลงลมื 



      กฎหมายอาญา “กระท าโดยประมาท” หมายถงึ 

กระท าความผิดโดยมิได้เจตนา แต่กระท าโดยปราศจาก 

ความระมัดระวงัซึ่งบุคคลในภาวะเช่นน้ันจักต้องมีตาม 

วิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวงั 

เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
      (5) ต้องไม่กระท าการหรือยอมใหผู้้อื่นกระท าการหา 
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเทีย่งธรรม หรอื 
เสื่อมเสยีเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

    1. กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ 
    2. อาจท าให้เสยี 
        - ความเทีย่งธรรม 
        - เสื่อมเสยีเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการ         

องค์ประกอบ 



     มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
    (๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ 
ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคลา้ยคลงึกันนั้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัท 

  
    ข้าราชการต้องไม่เป็น 
             - กรรมการผู้จัดการ 
             - ผู้จัดการ 
             - ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่คล้ายคลงึกัน 

องค์ประกอบ 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ 
หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

    กลั่นแกล้ง  - หาความไม่ดใีส่ให ้
                     - หาอุบายให้ร้ายโดยวธิตี่างๆ 
                     - แกล้งใส่ความ 
    กดข่ี     - ข่มใหอ้ยู่ในอ านาจตน 
                - ใช้บังคับเอา,ท าอ านาจเอา 
    ข่มเหง   - ใช้ก าลังรังแกแกล้งท าความเดือดร้อนให้ผูอ้ืน่ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง      
ไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
      (8) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรอื
คุกคามทางเพศตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าประการใด   
ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ ไม่ว่ าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ ราชการโดย
ผู้ถูกกระท ามิ ได้ยินยอมต่อการกระท านั้น  หรือกระท าให้
ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓(๘) 

     (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไป     
ในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

 (ต่อ) 



     (๒) กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่นวิพากษ์วิจารณ์
ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น 
     (๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้  
สายตาลวนลาม การท าสัญญานหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 
     (๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ         
เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่น เป็นต้น  
     (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท า      
ไม่พึงประสงค์หรอืเดอืดร้อนร าคาญ 

 (ต่อ) 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (9) ต้องไม่ดหูมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 

- กระท าในฐานะเป็นข้าราชการ  
       - ผู้ถูกดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ต้องอยูใ่น 
          ฐานะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
       - มีเจตนาดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง 

องค์ประกอบ 



 ดูหมิ่น  - แสดงกรยิาท่าทาง พูดจา หรือเขยีนเป็น 
               ลายลักษณ์อักษรเป็นเชงิดูถูกว่ามีฐานะต่ าต้อย 
               หรือไมด่ีจรงิ ไม่เก่งจรงิ 
 เหยียดหยาม  - การกล่าวถ้อยค าหรอืแสดงกริยาอาการ 
                        ดูถูก รังเกียจ 
 กดข่ี     -  ข่มให้อยู่ในอ านาจ แสดงอ านาจ 
 ข่มเหง  -  การใช้ก าลังรังแก 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 

 (10) ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. 



      มาตรา 85    การกระท าผิดวินัยในลักษณะ
ดังต่อไปน้ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      (1) ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมชิอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต 

     

การพจิารณาองค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๘๕ 



  
    1. งานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันต้องเป็นงานราชการ 
    2. ผู้นั้นต้องมีหน้าที่ราชการงานน้ัน 
    3. การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเป็นการไม่ชอบ 
    4. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกดิความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
        แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  

“ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมชิอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด” 

องค์ประกอบ 



“ปฏบิัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจรติ” 

1.  งานที่ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัตินั้นเป็นงานราชการ 
2.  ผู้น้ันมีหน้าที่ปฏบิัตงิานน้ัน 
  3.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการมิชอบ 

  4.  เป็นการกระท าโดยทจุริต 

องค์ประกอบ 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิด  

         
  

                    

                

       - กฎหมายหรือระเบียบ  
       - มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       - ค าสั่งหรือการมอบหมายของ   
          ผู้บังคับบัญชา 

หน้าที่ราชการ  หมายถึง หน้าที่ราชการโดยตรง  



การพิจารณาองค์ประกอบความผิด  
         
   - ราคาทรัพย์สิน  

 - ภาพพจน์ ชื่อเสียง 
    ของทางราชการ,ของบุคคล 
 - ความเชื่อถอืของประชาชน   

ความเสียหาย 



การพิจารณาองค์ประกอบความผิด  

   คอื    ไม่เป็นไปตาม   
 - กฎหมาย  
 - ระเบยีบของทางราชการ  
 - ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 - มติคณะรัฐมนตรี  
 - แบบธรรมเนียมของทางราชการ   
 - ท านองคลองธรรม  

โดยมชิอบ 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิด  

         
  

โดยทุจริต 

 แสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้  
 โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ส าหรับตนเองหรอืผู้อื่น 

ประโยชน์  หมายถึง  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่มิใช่ทรัพย์สิน 
มิควรได้  หมายถึง  ไม่มีสิทธโิดยชอบธรรมที่จะได้รับ 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไมม่ีเหตุผล 
อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

ละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าที่ราชการ 
  - โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
  - เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   

องค์ประกอบ 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนัิยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวนัิยอย่างร้ายแรง 
    (3) ละทิ้งหน้าทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกันเป็นเวลา 
เกินสิบห้าวันโดยไมม่ีเหตุอันสมควรหรอืโดยมีพฤติการณ์ 
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

องค์ประกอบ 
      ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกัน 
เป็นเวลาเกิน 15 วัน  
      - โดยไมม่ีเหตอุันสมควร 
  หรือ   - โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ           
              ไม่ปฏบิัติตามระเบยีบของทางราชการ  



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนิัยในลักษณะดังต่อไปน้ี 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (4) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง    



1. เกียรติของข้าราชการ  พิจารณาโดยค านึงถึงต าแหน่ง 
    หน้าที่ราชการประกอบพฤตกิารณ์ในการกระท า 
2. ความรู้สึกของสงัคม  พิจารณาโดยพิเคราะห์ถึงความรู้สึก    
    ของประชาชนทัว่ไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม 
    อันด ีหรือตามธรรมเนียมของทางราชการว่ามีความรังเกียจ 
    ต่อการกระท านั้นๆว่าเป็นความประพฤติชั่วเพียงใด หรือไม ่
3. เจตนา พิจารณาโดยค านึงว่า รู้ส านึกในการกระท า และ 
    ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านัน้หรือไม ่

แนวทางการพจิารณาเรื่องประพฤติชั่ว 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนัิยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (5) ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรอืท าร้าย 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 

 ดูหมิ่น            ดูถกูว่าไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง 
 เหยียดหยาม   การกล่าวถ้อยค าหรือแสดงกิริยาอาการดูถูก  
                       หรือรังเกียจ 
 กดขี ่          - ข่มให้อยู่ในอ านาจ      - ใช้อ านาจบังคับเอา 
                  - แสดงอ านาจเอา 
 ข่มเหง        ใช้ก าลังรงัแก 
ท าร้าย         ท าให้บาดเจ็บหรือเสียหาย 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (6) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่ 
หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือ 
ให้รับโทษทีห่นักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

- มีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ลงโทษจ าคุกหรือหนักกว่าจ าคุก
ยกเว้น - ให้จ าคุกส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท 
            - ให้จ าคุกอนัเป็นความผิดลหุโทษ    



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนัิยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอันเป็นการ 
ไม่ปฏบิัตติามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
    (8) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอันเป็นการ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82(11) 
หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83(10) ที่มีกฎ ก.พ.ก าหนด 
ให้เป็นความผิดวนัิยอย่างร้ายแรง 



1. ความจ าเป็นในการครองชีพ 
2. อบายมุข 
3. ตัวอย่างไม่ดี  
4. เหตุกระทบกระเทอืนขวัญและก าลังใจ 
5. งานล้นมือ 
6. โอกาสเปดิช่องล่อใจ  
7. การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา 

สาเหตุวินัยเสื่อม (สาเหตุภายนอก) 



1. ไม่เข้าใจ 
2. ตามใจ 
3. ไม่ใส่ใจ 
4. ชะล่าใจ 
5. เผลอใจ 

 6.  ล่อใจ  
 7.  ไม่มจีิตใจ  
 8.  จ าใจ  
 9.  เจ็บใจ  
10.  ตั้งใจ  

สาเหตุที่กระท าผิดวินัย (สาเหตุภายใน) 



ความผิดทางวินัย 
 1. ไม่มอีายุความ  
 2.  การลงโทษต้องด าเนินการตามกฎหมาย  
 3.  ผู้สั่งลงโทษตอ้งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ม ี 
              อ านาจลงโทษได ้  
 4.  มสีภาพเป็นข้าราชการ  



ส านักมาตรฐานวนิัย 

  ส านักงาน  ก.พ. 

 โทร. (๐๒) ๕๔๗-๑๖๓๑ 
www.ocsc.go.th 


