
วนิยัขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

ส านกัมาตรฐานวินัย 

 ส านักงาน ก.พ. 



คอื 

แบบแผน                    

ความประพฤต ิ 

หรือ 

ขอ้ปฏบิตัิ 

คือ  ลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่

แสดงออกมาเป็นการ 

•   ควบคุมตนเอง 

•   ปฏบิตัิตามการน า 

•   อยู่ในระเบียบแบบแผน 

•   มีความเป็นระเบยีบ 

  ความหมายค าว่า  วนัิย 
 



๓.  เพือ่ความผาสกุของประชาชน 

๔.  เพือ่สรา้งภาพพจนช่ื์อเสยีงที่ดี  

     ขององคก์าร 

 

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวนิยั 

        

๑.  เพือ่ใหง้านด าเนินไปดว้ยดีมีประสทิธภิาพ 

 ๒.  เพือ่ความเจรญิ  ความสงบเรยีบรอ้ย 

     ของประเทศชาติ 



โทษทางวนิยั 



มาตรา  ๘๐   

 ขา้ราชการตอ้งรกัษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการ

ตามที่บญัญตัไิวใ้นหมวดน้ีโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ 

 ขา้ราชการผูป้ฏิบตัิราชการในต่างประเทศนอกจากตอ้งรกัษา

วินัยตามที่บญัญตัิไวใ้นหมวดน้ีแลว้  ตอ้งรกัษาวินัยโดยกระท าการ

หรอืไม่กระท าการตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.ดว้ย 

 



ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูร้่วมงาน 

ประชาชน 

ประเทศชาติ 

ต าแหน่ง หนา้ที่ 

ตนเอง 



วนิยัต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 



หนา้ที่ราชการ  พจิารณาจาก 

๑.  กฎหมายหรอืระเบยีบ 

๒.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.  ค าส ัง่หรอืการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา 

๔.  พฤตนิยั 



ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัหินา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรม  

(ม. ๘๒ (๑)) 

 ซ่ือสตัย ์

•  ปฏบิตัติรงไปตรงมา 

•  ไม่คดโกง 

•  ไม่หลอกลวง 

 สจุรติ 

•  ปฏบิตัดิว้ยความมุ่งหมายในทางที่ดีที่ชอบตามท านองคลองธรรม 

เที่ยงธรรม 

•  ปฏบิตัโิดยไม่ล าเอยีง 



-ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไปตาม 

  -  กฎหมาย 

   -  กฎ  ระเบยีบของทางราชการ 

   -  มตคิณะรฐัมนตร ี

  -  นโยบายของทางราชการ 

   -  ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

มาตรา ๘๒ (๒) 

-ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่ใหเ้กิดผลดี / ความกา้วหน้าแก่ราชการดว้ย

ความอตุสาหะ  เอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของทางราชการ 

มาตรา ๘๒ (๓)  



ปฏบิตั/ิละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ราชการ (ม. ๘๕ (๑) 

• โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

• โดยทจุรติ 

การทจุรติต่อหนา้ที่ราชการ 

องคป์ระกอบ 

๑.   มีหนา้ที่ราชการที่จะตอ้งปฏบิตัิ 

๒.   ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ โดยมิชอบ 

๓.   เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดป้ระโยชน์ที่มิควรได ้

๔.   เจตนาทจุรติ (เถยจติ) 



       ตอ้งไม่อาศยั  หรอืยอมใหผู้อ้ืน่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

หาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่  มาตรา ๘๓ (๓) 

 

       ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาผลประโยชน ์      

อนัอาจท าให ้

- เสยีความเที่ยงธรรม หรอื 

- เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์ของต าแหน่งต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน  

มาตรา ๘๓ (๕) 

เกยีรตศิกัด์ิ = ฐานะที่ไดร้บัการสรรเสรญิ 



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 

-ปฏบิตัติามระเบียบฯว่าดว้ยมารยาททางการเมือง 



มาตรา  85   การกระท าผิดวินัยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

เป็นความผิดวนิยัอย่างรา้ยแรง 

 

(7) ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการ 

ไม่ปฏิบตัิตามมาตรา  82  หรือฝ่าฝืนข้อหา้มตาม

มาตรา  83  

อนัเป็นเหตใุหเ้สยีหายแกร่าชการอย่างรา้ยแรง 

  



      

อทุศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการ  

ละทิ้ งหนา้ที่ราชการ  

ทอดทิ้ งหนา้ที่ราชการ มาตรา ๘๒ (๕) 



อทุศิเวลาของตนให้แก่
ทางราชการ  

ละทิง้หน้าทีร่าชการ  
 

ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ 
 

ตอ้งอทุิศเวลาท ัง้หมดใหแ้กร่าชการตามที่ทางราชการตอ้งการ  รวมถงึเวลา

นอกเหนือจากการปฏบิตัริาชการตามปกติดว้ย 

วาง  ปลอ่ย  สละ ละเสยี   

ไม่อยู่ปฏบิตัริาชการ ไดแ้ก ่การไม่มา หรอืมาแลว้ ไม่อยู่ปฏบิตัริาชการ 

ไม่เอาเป็นธุระ  ไม่เอาใจใส ่ ตวัอยู่แต่ไม่ท างาน  มาอยู่ในสถานที่ราชการ

แต่ไม่สนใจ ไม่ปฏบิตังิาน ปลอ่ยงานคัง่คา้ง 

 



-ไม่อทุิศเวลา        

-ละทิ้ง                 

-ทอดทิ้ง 

ไม่มีเหตุ

สมควร 

วนิัยไม่

รา้ยแรง 

พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิเป็นเรื่องๆไป  

ดูว่าการละทิ้ง ทอดทิ้ง หรอืไม่อทุศิเวลานั้น  

มีสาเหตอุย่างไร มีความจ าเป็นหรอืไม่  



วนิยัรา้ยแรง 

๑ .ละทิ้ ง/ทอดทิ้ ง โดยไม่มีเหตสุมควร 

เป็นเหตใุหร้าชการเสยีหายอย่างรา้ยแรง มาตรา ๘๕ (๒) 

2.ละทิ้ งหนา้ที่ราชการตดิต่อในคราวเดียวกนั        

เป็นเวลาเกนิกว่าสบิหา้วนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

มาตรา ๘๕ (๓) 



แนวทางการพจิารณา 

“ประพฤตชิัว่” 

•    เสยีเกยีรตขิอง

ต าแหน่งหนา้ที่การงาน 

•    สงัคมรงัเกยีจ 

•    กระท าโดยเจตนา 
ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง  

(ม. ๘๕ (๔)) 

 

วนิยัต่อตนเอง 

กระท าผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุก (ม. ๘๕ (๖))  



วนิยัต่อผูบ้งัคบับญัชา 



ปฏบิตัติามค าส ัง่ 

ไม่รายงานเทจ็  

ไม่กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชา 

วนิยัต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชา 



    การปฏบิตัิตามค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา 

ขอ้ยกเวน้ 

 (๑) ถา้เหน็ว่าจะท าใหเ้สยีหายแกร่าชการ 

 (๒) ไม่รกัษาประโยชน์ของราชการ 

 เสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัทเีพื่อใหใ้หผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าส ัง่นั้น 

มาตรา ๘๒ (๔) 

๑.มีค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา ๒.เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย 

๓.ส ัง่ในหนา้ที่ราชการ ๔.เป็นค าส ัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย 

๕.เจตนา 



การรายงานเทจ็ 

๑. 
 มีการรายงาน 

เป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้ ๒. 

       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


ไม่กระท าการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชา 

 

 

เป็นผูบ้งัคบับญัชา

ตามกฎหมาย 
เป็นการปฏบิตัิ

ราชการ 

เป็นการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชา 

เหนือตน 

มาตรา ๘๓ (๒) 

๑. ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ ัง่ใหก้ระท า 

๒. ไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษชัว่คร ัง้คราว 

ขอ้ยกเวน้ 



วนิยัต่อประชาชน 
ตอ้นรบั 

ใหค้วามสะดวก 

ใหค้วามเป็นธรรม 

ใหก้ารสงเคราะห ์

ประชาชน 

ผูต้ิดต่อราชการ 

เกี่ยวกบัหนา้ที่ของตน 

  ตอ้งไม่ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ีหรอืข่มเหงประชาชนผูต้ิดต่อราชการ 

ม. ๘๒ (๘) 

ม. ๘๓ (๙)  

ดูหมิ่น  เหยยีดหยาม  กดข่ี ข่มเหงหรอืท ารา้ยประชาชนผูต้ิดต่อราชการ

อย่างรา้ยแรง  

ม. ๘๕ (๕)   วนิัยอย่างรา้ยแรง   



บรกิารประทบัใจ 

 ๑.   ยิ้มแยม้แจม่ใส 

๒.   เตม็ใจช่วยเหลอื 

๓.   ไม่เบื่อค าถาม 

๔.   ฟังความครบถว้น 

๕.   รบีด่วนบรกิาร 

๖.   ออ่นหวานน่ารกั 

๗.   ไม่สกัแต่ท า 

๘.   น ้าค าไพเราะ 

๙.   เหมาะสมสถานที่ 

๑๐. ไม่มีนอกใน 

 



บรกิารยอดแย่ 

๑.   ปากหมา 

๒.   หนา้ยกัษ ์

๓.   ตกัตวง 

๔.   ถว่งเรื่อง 

๕.   เช่ืองชา้ 

๖.   ลา้สมยั 

๗.   ไม่แน่ชดั 

๘.   ปดัสวะ 

๙.   ละเลย 

๑๐.  เฉยชา 

 
 



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)) 



       ขา้ราชการตอ้งสนับสนุนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมขุดว้ยความบรสิทุธิ์ใจ 

                     (มาตรา ๘๑) 

วนิยัต่อประเทศชาติ 



  

 

 

ขอ้ควรค านึง 
•  ความผิดวนิยัไม่มีอายุความ   

•  การลงโทษตอ้งด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 

 

•  ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ านาจลงโทษได ้

•  สภาพการเป็นขา้ราชการ 

 -     ขณะกระท าผดิ 

 -     ขณะลงโทษ 



ส านกัมาตรฐานวนิยั 

ส านกังาน ก.พ. 

โทร. (๐๒) ๕๔๗ - ๑๖๒๘ 

www.ocsc.go.th 

Facebook : ส านักมาตรฐานวนิยั 


