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“ ...วินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือ วินัยตามที่ทราบกันและถือ

กัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัตไิว้เป็นกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

ให้ถือปฏิบัติ  อีกอย่างหนึ่งคือ วินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติ

ขึ้น ส าหรับคอยควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและให้ประพฤติปฏิบัติ

ตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิฐาน หรือการตั้ง

สัตย์สัญญาให้แก่ตัว  วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริง

และแน่นอน ยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ

เกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง 

สมบูรณ์ เต็มเปี่ยมตามเจตนารมย์...”

(พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในงาน

พระราชทานกระบี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2524)



วินัย คือ

แบบแผนความประพฤติ 

หรือ

ข้อปฏิบัติ



วินัย
คือลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่แสดงออกมาเป็น

• การควบคุมตนเองได้

• ปฏิบัติตามการน า

• อยู่ในระเบียบแบบแผน

• มีความเป็นระเบียบ
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3.  เพื่อความผาสุกของประชาชน

4. เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีขององค์การ

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย

1.  เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อความเจริญ  ความสงบ เรียบร้อย 

ของประเทศชาติ



โทษทางวินัย
1.   โทษส าหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง

• ภาคทัณฑ์

• ตัดเงินเดือน

• ลดเงินเดือน

2.   โทษส าหรับความผิดอย่างร้ายแรง

• ปลดออก

• ไล่ออก



ผู้บังคับบัญชา

ผู้ร่วมงาน

ประชาชน

ประเทศชาติ

ต าแหน่ง หน้าที่

ตนเอง



กิจกรรม

กรณีศึกษา “แรงเงา”



มุตตาเป็นสาวสวยเรียบร้อย สอบ ก.พ.ได้และมาบรรจุเข้าเป็น
ข้าราชการในกองบริหารจัดการของกรม ๆ หนึ่ง มุตตาได้พบเจนภพ 
ผู้อ านวยการกองหัวหน้าของเธอ มุตตาประทับใจเจนภพมาก เจนภพ
เองก็หลงใหลมุตตาตั้งแต่แรกเห็น และพยายามชนะใจมุตตาอยู่
เงียบ ๆและตามจีบมุตตา จนมุตตาหลงรัก จนยอมมีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวด้วย ทั้งที่รู้ว่า ผอ.มีภรรยาอยู่แล้ว วีกิจเพื่อนร่วมงานแอบรัก
มุตตา เสียใจที่เห็นมุตตาไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ ผอ. จึงไปดื่ม
สุราแก้เครียดในเวลาราชการและกลับมาท างานในตอนบ่ายสาม

การกระท าของ ผอ.กับ มุตตา และวีกิจ... จะผิดวินัยหรือไม่

กรณีศึกษาที่ 1



- ต้องรักษาชื่อเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ์   

ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย   (ม. 82 (10))

- ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (ม. 85 (4))

วินัยต่อตนเอง
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แนวทางการพิจารณาเรื่อง “ ประพฤติชั่ว”

• เสียเกียรติของต าแหน่งหน้าที่การงาน

• สังคมรังเกียจ

• กระท าโดยเจตนา



จี๊ดมีหนี้สินมาก จึงมาปรึกษาไฟขา เพื่อนชายของ
ตนว่า คุณมิลค์ข้าราชการในกระทรวงเดียวกัน 
ชวนให้เล่นแชร์รายเดือน เพื่อน าเงินที่เปียแชร์
ได้มาช าระหนี้
ท่านคิดว่า ..... สามารถท าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

กรณีศึกษาที่ 2



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546: การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการ
และพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2498)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2498 : ห้ามข้าราชการ และพนักงานขององค์การรัฐบาล
เล่นการลงแชร์ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้ผู้บังคับบัญชากวดขันดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้หมกมุ่นหรือเอาใจใส่เกี่ยวกับการเล่นแชร์ในสถานที่ราชการจนเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการ หรือแตกความสามัคคี หรือเป็นหนี้สินโดยไม่สมควร หรืออาจเป็นช่องทาง      
การคอร์รัปชั่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลน่แชร์

พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ : ความหมายของการเล่นแชร์ “การที่บุคคลตั้งแต่สาม
คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็น
ทุนกองกลางเป็นงวดๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการ
ประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด และให้หมายรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กฎหมายก าหนดใน
กฎกระทรวงด้วย” 



กรณีศึกษาที่ 3
มุนินทร์ข้าราชการสาว ไปท าผมตอนเช้า เพื่อเตรียม

ตัวไปงานในตอนเย็นกับแฟนหนุ่ม เมื่อเข้ามาที่ท างาน 
จึงขอให้ปริมปิดพัดลม เพราะกลัวผมจะเสียทรง ปริม
ไม่ยอม จึงแย่งกันเปิด-ปิดพัดลม อยู่หลายครั้ง มุนินทร์ 
จึงขว้างแก้วน้ าใส่ปริมจนหัวแตกปริมไม่ยอม จึงไปแจ้ง
ความที่สถานีต ารวจ แต่สุดท้ายทั้งสองยอมความไม่เอา
เรื่องกัน
ท่านคิดว่า......มุนินทร์และปริมผิดวินัยหรือไม่



วินัยต่อผู้ร่วมงาน

• ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี   ช่วยเหลือกัน 

ในการปฏิบัติราชการ (ม. 82 (7))

• ต้องไม่กลั่นแกล้ง  กดขี่  ข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ

(ม. 83 (7))

• ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิด / คุกคามทางเพศ ตามที่

ก าหนดในกฎ ก.พ.  (ม. 83 (8))
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นายแกงส้ม นายช่างปฏิบัติการ ได้พูดจาโต้ตอบกับ
แพนเค้กซึ่งมากับมารดา เกี่ยวกับการขอยกเลิกการ
สอบเขตโฉนดและขอรับเงินคืน โดยนายแกงส้ม ได้พูด
ว่า “นาแปลงใหญ่ไม่อยากซื้อ อยากซื้อนาแปลงเล็ก”

การกระท าของแกงส้ม ผิดวินัยหรือไม่

กรณีศึกษาที่ 4



วินัยต่อประชาชน

ต้อนรับ

ให้ความสะดวก

ให้ความเป็นธรรม

ให้การสงเคราะห์

ประชาชน

ผู้ติดต่อราชการ

เกี่ยวกับหน้าที่ของตน

ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ

ม. 82 (8)

ม. 83 (9)

ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่ ข่มเหงหรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการอย่างร้ายแรง 

ม.85 (5) วินัยอย่างร้ายแรง  
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โตโน่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  มาหาริทเจ้าหน้าที่
การเงินที่กองคลัง  แต่ริทไม่อยู่  จึงท าหน้าที่รับเงินแทน
ริท และได้น าเงินนั้นไปใช้ก่อน แล้วแอบน าเงินดังกล่าว
มาคืนในสองวันถัดมา

ท่านคิดว่า......การกระท าโตโน่ผิดวินัยหรือไม่

กรณีศึกษาที่ 5



วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
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1. มีหน้าที่ราชการ

2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี

- โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย                           

อย่างร้ายแรงแกผู่้หนึ่งผู้ใด 

- หรือโดยทุจริต ( เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น                 

ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ )

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มาตรา 85(1)



หน้าที่ราชการ พิจารณาจาก

1.  กฎหมายหรือระเบียบ

2.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

3.  ค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

4.  พฤตินัย



ไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ
หาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน มาตรา 83(5)

ไม่อาศัย  หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  หาประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน มาตรา 83 (3)



กระแตเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มาท างานสายและกลับก่อน
เวลาเลิกงานเป็นประจ า และได้กลับต่างจังหวัดไปเที่ยวงาน
ปีใหม่ ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 และได้กลับมา
ท างานอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557

ท่านคิดว่า ..... กรณีดังกล่าว กระแตจะกระท าผิดวินัยฐานละ
ทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 85 (3) 
หรือไม่?

กรณีศึกษาที่ 6





อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 

ละทิ้งหน้าที่ราชการ 

ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มาตรา 82(5)



กรณีศึกษาท่ี 7
นายเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นหนุ่มมาดเข้ม ชอบหว่าน

เสน่ห์หญิงสาว ในช่วงก่อนวันปีใหม่ เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา 
นายเคน ก็ได้เดินไปยังโต๊ะสาวๆในกองเดยีวกัน พูดคุยหยอกล้อ 
และชักชวนไปเที่ยวปีใหม่ จนเวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา 
ผู้อ านวยการได้เดินมาที่โต๊ะนายเคน แต่นายเคนก็ยังไม่สนใจ   
กลับเดินไป เดินมา พูดจาคุยเล่นกับสาวๆ และหลังจาก
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ช่วงเวลา13.00 น. ถึง 14.00 น. 
นายเคนก็ไม่ท างาน แต่กลับเปิดเฟสบุ๊ค คุยแชทกับสาวๆต่อ 

การกระท าของนายเคน จะผิดวินัยหรือไม่ 



วินัยร้ายแรง

1.ละทิ้ง/ทอดทิ้ง โดยไม่มีเหตุสมควร

เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง มาตรา 85(2)

2.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนั    

เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 85(3)



ในช่วงบ่ายวันจันทร์ หนูนก รู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง 
จึงปรึกษาเนตรนพิศ เพื่อนสนิทว่าจะท าอย่างไรดี เนตรนพิศ
แนะน าหนูนก ว่าพรุ่งนี้   ไม่ต้องมาท างานให้นอนพักผ่อนอยู่
กับบ้านแล้วค่อยมายื่นใบลาป่วย แต่แจงจิต หน้าห้อง ผอ. แย้ง
ว่า ควรที่จะยื่นใบลาป่วยล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดงานในวันพรุ่งนี้ 

ท่านคิดว่า .. . . .ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตาม
ระเบียบ

กรณีศึกษาที่ 8



- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม มาตรา 82(1) 

- ข้าราชการต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
- กฎหมาย
- กฎ  ระเบียบของทางราชการ
- มติคณะรัฐมนตรี
- นโยบายของทางราชการ
- ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

มาตรา 82(2)

-ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี / ความก้าวหน้าแก่ราชการ  
ด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ มาตรา 82(3) 



- ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  มาตรา 83(4) 

- รักษาความลับของทางราชการ มาตรา 82(6)  

- วางตนเป็นกลางทางการเมือง มาตรา 82(9) 

-ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท มาตรา 83(6)
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แจงจิต ได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการส านักของตนเอง ให้ขับ

รถไปรับ ต้อง ต้อม และต่อ บุตรสาวและบุตรชายของ
ผู้อ านวยการ ที่ โรงเรียนแล้วพาไปส่งที่บ้ าน เนื่องจาก
ผู้อ านวยการมีงานด่วน  แต่แจงจิตปฏิเสธ เนื่องจากมีนัดเดท
กับเคน ภูภูมิ แฟนหนุ่มแล้ว

ท่านคิดว่า . . . . . .แจงจิตผิดฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชาหรือไม่



วินัยต่อผู้บังคับบัญชา5



การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา

ข้อยกเว้น

(1) ถ้าเห็นว่าจะท าให้เสียหาย

(2) ไม่รักษาประโยชน์ของราชการ

 ขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งเป็นหนังสือได้

1.มีค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา

2.เป็นผู้บังคับบัญชาตาม
กฎหมาย

3.สั่งในหน้าที่ราชการ
4.เป็นค าสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย

5.เจตนา

มาตรา 82(4)
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นายวีกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นหนุ่มหน้าตาดี เป็นที่หมายปองของ

สาวๆในกระทรวง นายวีกิจหลงเสน่ห์ของมุนินทร์ที่เพิ่งมาบรรจุใหม่ จึง
ตามจีบมุน ินทร์ มุน ินทร์ม ีใจให้ว ีก ิจอยู ่แล้วตั ้งแต่แรกเห็น จึงยอมมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาว และอยู่กินฉันสามีภรรยา และจดทะเบียนสมรสกับ
มุนินทร์ 2 เดือนผ่านไป วีกิจเริ่มเบื่อมุนินทร์ เมื่อเจอหนูนก เป็นญาติของ
ม ุน ินทร ์ที ่เ พิ ่ง ได ้ง าน เด ินแบบ ด ้วยความใกล ้ช ิด  สน ิทสนม จ ึงมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาว หนูนก บอกวีกิจว่าตนมาทีหลังจะไม่ขอเรียกร้อง 
สิ่งใดนอกจากความรัก หนูนกได้รับอุบัติเหตุป่วยเข้าโรงพยาบาล วีกิจเป็น
ห่วงแต่ก็ ไม่อยากเอาเงินตัวเองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะกลัวมุนินทร์
จับได้ จึงน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของหนูนกไปเบิกกับทางราชการ 
โดยแก้เป็นชื่อมุนินทร์ ภรรยาหลวง เพื่อใช้สิทธิเบิกกับทางราชการ

การที่นายวีกิจ  น าใบเสร็จของหนูนกไปเบิกค่ารักษาพยาบาลในชื่อ
มุนินทร์ภรรยาหลวง จะผิดวินัยหรือไม่ 



การรายงานเท็จ

1. มีการรายงาน

เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง2.

เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

เจตนา

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

เป็นผู้บังคับบัญชา

ตามกฎหมาย

เป็นการปฏิบัติ
ราชการ

เป็นการข้าม
ผู้บังคับบัญชา 
เหนือตน

มาตรา 83 (2)



วินัยต่อประเทศชาติ

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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ข้อควรค านึง
• ความผิดวินัยไม่มีอายุความ  

• การลงโทษต้องด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย

• ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงโทษได้

• สภาพการเป็นข้าราชการ

- ขณะกระท าผิด

- ขณะลงโทษ



ส านักมาตรฐานวินัย

ส านักงาน ก.พ.

โทร.(02) 547-1628

www.ocsc.go.th


