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ฉบับ 0001 ราคา 15 บาท 

ครบทุกรส สด จากพระนคร

ปลดออก - สหกรณ์จังหวัด
พบไม่มีอ ำนำจสัง่ตัด ไม่ขออนุญำต 
ไม้ทีตั่ดไม่ได้ประมูลขำยแล้วน ำเงนิ                                
ส่งเปน็รำยได้ของแผน่ดิน    อ่ำนตอ่...

ไล่ออก-ข้าราชการ

อีควาย
การด่าผู้อื่นต่อหน้าว่า 
จ าคุกไม่ เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่ เกิน

1 หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  อ่านต่อหน้า...

ปมเอ่ียว
ค้ายาบา้

รว่มกันมียำเสพติดให้โทษประเภทหน่ึง (ยำบำ้) ไว้ในครอบครอง
เพื่อจ ำหน่ำยโดยผิดกฎหมำย และศำลพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 
อ่ำนต่อหน้ำ...

ท า!แบบทดสอบก่อนบรรยำย 
โปรดแสกน QR-code ด้วยนะคะ

ตัดไม้ยูคาฯ
รวม 32 ต้น

วินัยข้าราชการ

การด่าผู้อื่นต่อหน้าว่า 
จ าคุกไม่ เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่ เกิน

1 หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  อ่านต่อหน้า...

กลุ่มวินัยและเสรมิสรา้งระบบคุณธรรม   กองการเจ้าหน้าที่



ที่มำ : พระรำชบญัญติัระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร  
มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผน
ของรำชกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เกิดผลดีหรอืควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำม  
ต้ังใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำซึ่ง ส่ังในหน้ำท่ีรำชกำรโดย
ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรโดยไม่ขัดขืนหรอืหลีกเล่ียงแต่
ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังน้ันจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำรหรอืจะเป็นกำร
ไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำส่ังน้ัน และเม่ือได้เสนอควำมเห็นแล้วถ้ำ
ผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติ

ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร จะ ละท้ิงหรอืทอดท้ิง หน้ำทีร่ำชกำรมิได้

ต้องรกัษำควำมลับของทำงรำชกำร

ต้องสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัคี และ ต้องช่วยเหลือกันใน
กำรปฏิบัติรำชกำรระหวำ่งขำ้รำชกำรด้วยกัน

ต้องต้อนรบั ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์
แก่ประชำชนผูติ้ดต่อรำชกำรเก่ียวกับหน้ำที่ของตน

ต้อง รกัษำชือ่เสียงของตน และรกัษำเกียรติศักด์ิของต ำแหน่ง
หน้ำทีร่ำชกำรของตนมิให้เส่ือมเสีย

ต้องไม่รำยงำนเทจ็ต่อผู้บงัคับบญัชำหรอืกำรรำยงำน  
โดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นกำรรำยงำนเทจ็ด้วย

ต้องไม่ปฏิบติัรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บงัคับบญัชำ
เหนือตน เว้นแต่ผู้บงัคับบญัชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำ 
หรอืได้รบัอนุญำตเป็นพเิศษชั่วครัง้ครำว

ต้องไม่อำศยัหรอืยอมให้ผู้อ่ืนอำศยัต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น

ต้องไม่ ประมำทเลินเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร 

ต้องไม่ กระท ำกำรอย่ำงใดทีเ่ป็นกำรกล่ันแกล้ง  กดขี ่หรอื
ข่มเหง กันในกำรปฏิบติัรำชกำร

ต้องไม่กระท ำหรอืยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์
อันอำจท ำให้เสียควำมเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกียรติศกัด์ิ
ของต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน

ต้องไม่ เป็นกรรมกำรผูจั้ดกำร  หรอืผู้จัดกำร  หรอืต ำแหน่ง
อ่ืนใดทีม่ีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วนหรอืบรษัิท

ต้องไม่ กระท ำกำรอันป็นกำรล่วงละเมิดหรอืคกุคำมทำงเพศ
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.

ต้องไม่ ดหูมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรอืข่มเหง
ประชำชนผูม้ำติดต่อรำชกำร

ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบติัรำชกำรและในกำรปฏิบติักำรอ่ืน  
ท่ีเก่ียวข้องกับประชำชน ต้องปฏิบัติตำมระเบยีบวำ่ด้วยมำรยำททำงกำรเมืองฯ
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มาตรา  82 (1)

ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
รำชกำร  ด้วย
ควำม ซื่อสัตย ์
สุจรติ และเที่ยง
ธรรม
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หน้าที่ราชการ

งำนที่ อ ยู่ ในควำมรับผิ ดชอบของ ตัว
ข้ำรำชกำรโดยตรง ซ่ึงได้แก่ หน้ำที่ ซ่ึงเกิดข้ึน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน  กฎหมำยที่ ใ ห้ อ ำนำจไว้ โดยเฉพำะ
และกฎระเบียบที่ก ำหนดให้ต ำแหน่งใดมีหน้ำที่ท ำ
กำรในเรือ่งใด รวมท้ังหน้ำท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมำย
จำกผูบ้งัคับบญัชำ

มาตรา 82(1)
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ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
กฎ ระเบียบของทำง
รำชกำร มติของคณะ
รฐัมนตร ีนโยบำยของ
รัฐบำล  ปฏิบั ติตำม
ระเบียบแบบแผนของ
รำชกำร
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นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบั ติกำร
ยื่นใบลำขอลำพักผ่อนประจ ำปี
๑๐ วัน ตำมสิทธิ แล้วหยุดรำชกำร
ไปทันทีโดยไม่รอรับอนุญำตจำก
ผู้บงัคับบญัชำก่อน 

นิติกรปฏิบัติกำรขอลำโดยบอก
ผู้บังคับบัญชำด้วยวำจำครึ่งวัน
บำ่ยเพรำะปวดศรีษะ ขอกลับบำ้น
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ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ดี ห รื อ
ควำม ก้ำวห น้ ำแ ก่
รำชกำรด้วยควำม
ต้ั ง ใ จ อุ ต ส ำ ห ะ
เอำใจใส่ และรักษำ
ประโยชน์ของทำง
รำชกำร
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นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
ไ ด้รับมอบหมำยให้ ไปอบรม
ข้ำรำชกำรที่ดี ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ระหว่ำงวันที่  29-30
สิงหำคม 2565 แต่ปรำกฏว่ำใน
วันที่ 30 สิงหำคม ข้ำรำชกำรผู้น้ี
ไม่เข้ำรับกำรอบรม ซึ่งเป็นวัน
สุดทำ้ย โดยไม่มีเหตอัุนควร
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นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำรได้รบั
ค ำส่ังจำกสหกรณ์จังหวัดให้ขับรถไปรบั
ภรรยำทำ่นจำกบำ้นมำยงัทีท่ ำงำนเพ่ือไป
งำนแต่งงำนด้วยกัน แต่ไม่ปฏิบัติตำม
ค ำส่ัง

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบติักำร
ได้รบัค ำส่ังจำกผู้บงัคับบญัชำ
ให้มำปฏิบติัรำชกำรด่วนเปน็
พิเศษในวนัอำทติย์ไม่ยอมมำ
ท ำงำนตำมค ำส่ังโดยอ้ำงวำ่
เปน็วนัหยุดรำชกำร

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมค ำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชำซ่ึงส่ังในหน้ำท่ี
รำชกำร โดยชอบด้วยกฎหมำย
และระเบยีบของทำงรำชกำรโดยไม่

ขัดขืนหรอืหลีกเล่ียง แต่ถ้ำเห็นว่ำ
กำรปฏิบัติตำมค ำส่ังน้ันจะท ำให้
เสียหำยแก่รำชกำรหรอืจะเป็นกำร
ไม่รกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร
จะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือ
ทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำทบทวน
ค ำส่ังน้ัน และเม่ือได้เสนอควำมเห็น
แล้วถ้ำ ผู้บัง คับบัญชำยืนยันให้
ปฏิบัติตำมค ำส่ังเดิมผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำต้องปฏิบัติตำม

มาตรา 82(4)

กำรบอกกล่ำวให้กระท ำ หรอืให้ปฏิบัติค ำส่ัง
ของผู้บังคับบัญชำในท่ีน้ี ไม่จ ำเป็นต้องเป็น

หนังสือเสมอไป อำจเปน็ค ำส่ังด้วยวำจำก็ได้
ค ำส่ัง
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ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรตำมหน้ำท่ีกำรไม่มำยัง 
สถำนท่ีรำชกำรเพื่อปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำท่ี
หรอืเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนให้ปฏิบัติ 
รวมท้ังกำรมำยังสถำนท่ีรำชกำรแล้วแต่ไม่อยู่

ปฏิบัติงำนละท้ิงไปยังสถำนท่ีอ่ืน

ละท้ิง

กำรมำอยู่ในสถำนท่ีรำชกำร หรือมำปฏิบัติงำนแต่
ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีต้องรบัผิดชอบ 
ปล่อยให้งำนค่ังค้ำง

ทอดท้ิง

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ถูกแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
ท่ี ไ ม่ชอบใจ ไ ด้ลงนำมรับทรำบค ำ ส่ังแล้วแต่
ไม่ประสงค์จะรบัต ำแหน่งน้ัน จึงไม่มำท ำงำนอีก

มาตรา 82(5)

ต้ อ ง อุทิ ศ เว ล ำ
ให้แก่รำชกำรจะ
ละท้ิงหรอืทอดท้ิง
หน้ำที่ ร ำชกำร
มไิด้

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร ต่ืนสำย เกรงจะมำท ำงำนสำย
ก็ลำปว่ยเสียเลย  เพรำะเห็นวำ่ตนมีสิทธลิำปว่ยโดยได้รบั
เงินเดือน ได้ปหีน่ึง ถึง ๖๐ วนัจึงถือโอกำสลำปว่ยตำมสิทธิ
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ต้ อ ง รั ก ษ ำ
ควำมลับของ
ทำงรำชกำร
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ท่ ำ น ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ต้ั ง ใ ห้ เป็ น ก ร ร ม ก ำ ร อ อ ก
ข้อสอบส ำหรับ ใ ช้สอบ คัด เ ลือก  ต ำแห น่ ง
พนักงำนรำชกำร  ของส ำ นักงำนสหกรณ์
จั งหวั ด  ท่ ำน จึ งน ำ ข้ อสอบที่ จ ะ ใ ช้สอบไป
บอกผู้สมัครซ่ึงเปน็คนทีท่ำ่นสนิทสนม

มาตรา 82(6)
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ต้องสุภำพเรียบร้อย 
รักษำควำมสำมัค คี 
และ ต้องช่วยเหลือกัน
ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ระหว่ ำงข้ ำรำชกำร
ด้วยกัน
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เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบั ติงำน 
ได้รบัมอบหมำยให้รบัผิดชอบงำน
เอกสำรถูกผู้บังคับบัญชำเรยีกมำ
กล่ำวตักเตือนเน่ืองจำกท ำงำน
บ ก พ ร่ อ ง แ ล ะ แ จ้ ง ใ ห้ แ ก้ ไ ข 
ข้ำรำชกำรรำยน้ีไม่พอใจกลับพูดวำ่ 
“ พ่ีจะเอำยังไงกับผม ? ”
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ต้ อ ง ต้ อ น รั บ ให้
ควำมสะดวกให้
ควำมเป็นธรรม 
แ ล ะ ใ ห้ ก ำ ร
ส ง เ ค ร ำ ะ ห์ แ ก่
ประชำชนผู้ติดต่อ
รำชกำรเก่ียวกับ
หน้ำทีข่องตน
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เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องรำวร้องทุกข์
ท ำเฉยไม่รบัเรือ่งรำวที่ประชำชนคน
หน่ึงยื่นรอ้งทกุข์โดยไม่ช้ีแจงอะไร
ปล่อยให้ประชำชนยืนเก้ออยู่เป็น
เวลำนำน จนจะถึงเวลำเลิกงำนแล้ว
ได้บอกว่ำค ำรอ้งทุกข์ท่ีเขียนมำน่ัน
ไมถู่กให้ไปแก้เสียใหม่
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ต้องวำงตนเป็นกลำง
ทำงกำร เมื อ ง ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและในกำร
ปฏิบัติกำรอ่ืนที่เก่ียวข้อง
กั บป ร ะ ช ำ ชนจะ ต้ อ ง
ปฏิบัติตำมระเบียบของ
ท ำ ง ร ำ ช ก ำ ร ว่ ำ ด้ ว ย
มำรยำททำงกำรเมือง
ของขำ้รำชกำรด้วย

มาตรา 82(9)
ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยมำรยำททำงกำรเมือง   
ของข้ำรำชกำรพลเรอืน ลงวันท่ี ๑๖ มีนำคม ๒๔๙๙ ”

ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนนิยมหรือเป็นสมำชิกพรรค
กำรเมืองได้แต่มีข้อห้ำม

ไม่ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง

ไม่ใช้สถำนทีร่ำชกำรในกิจกำรทำงกำรเมือง

ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระท ำของรฐับำลให้ปรำกฏแก่ประชำชน

ไม่แต่งเครือ่งแบบรำชกำรไปรว่มประชุมพรรคกำรเมือง หรอืไปรว่มประชุม
ในทีส่ำธำรณสถำนใด ๆ อันเป็นกำรประชุมทีม่ีลักษณะทำงกำรเมือง

ไม่บงัคับผู้ใต้บงัคับบญัชำหรอืประชำชนให้เป็นสมำชิกในพรรคกำรเมืองใด
และไม่กระท ำกำรใดที่เป็นกำรให้คุณให้โทษ เพรำะเหตุที่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
หรอืประชำชนนิยมหรอืเป็นสมำชิกในพรรคกำรเมืองใดที่ต้ังขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย

ไม่แต่งเครือ่งแบบพรรคกำรเมืองเข้ำไปในสถำนทีร่ำชกำร

นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบั ติกำร เป็นสมำชิกของพรรค   
กำรเมืองหน่ึง และแต่งเครือ่งแบบรำชกำรไปรว่มประชุม

พรรคกำรเมืองน้ัน ในช่วงบ่ำยวันจันทรเ์ปน็ประจ ำ
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ต้องรักษำชื่อเสียง
ของตน และรักษำ
เ กี ย ร ติ ศั ก ด์ิ ข อ ง
ต ำ แ ห น่ ง ห น้ ำ ที่
รำชกำรของตนมิให้
เสือ่มเสยี
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นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบั ติกำรโพสต์
ข้อควำมลงใน Facebook ส่วนตัวด้วยถ้อยค ำ
หยำบคำย แต่ไม่ระบุชื่อว่ำโพสต์ถึงผู้ใดแต่
บุคคลทั่วไปพิจำรณำแล้วสำมำรถเข้ำใจได้ว่ำมี
ควำมเชื่อมโยงกับผู้บังคับบัญชำ

นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำรได้ท ำสัญญำกู้ยืม
เงินจำกเจ้ำหน้ีจ ำนวนหน่ึง แต่ไม่ช ำระหน้ี 
เจ้ำหน้ีจึงย่ืนฟ้องข้ำรำชกำรรำยน้ีต่อศำล ต่อมำ
ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ข้ำรำชกำรรำยน้ี
ต้องช ำระหน้ี แต่ก็ยังไม่ช ำระหน้ี จนเป็นเหตุให้
เจ้ำหน้ีต้องมำติดตำมทวงถำมหน้ีที่ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดและรอ้งเรยีนต่อผู้บังคับบัญชำ
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ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร  
มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผน
ของรำชกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เกิดผลดีหรอืควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำม  
ต้ังใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำซึ่ง ส่ังในหน้ำท่ีรำชกำรโดย
ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรโดยไม่ขัดขืนหรอืหลีกเล่ียงแต่
ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังน้ันจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำรหรอืจะเป็นกำร
ไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำส่ังน้ัน และเม่ือได้เสนอควำมเห็นแล้วถ้ำ
ผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติ

ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร จะ ละท้ิงหรอืทอดท้ิง หน้ำทีร่ำชกำรมิได้

ต้องรกัษำควำมลับของทำงรำชกำร

ต้องสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัคี และ ต้องช่วยเหลือกันใน
กำรปฏิบัติรำชกำรระหวำ่งขำ้รำชกำรด้วยกัน

ต้องต้อนรบั ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์
แก่ประชำชนผูติ้ดต่อรำชกำรเก่ียวกับหน้ำที่ของตน

ต้อง รกัษำชือ่เสียงของตน และรกัษำเกียรติศักด์ิของต ำแหน่ง
หน้ำทีร่ำชกำรของตนมิให้เส่ือมเสีย

ต้องไม่รำยงำนเทจ็ต่อผู้บงัคับบญัชำหรอืกำรรำยงำน  
โดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นกำรรำยงำนเทจ็ด้วย

ต้องไม่ปฏิบติัรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บงัคับบญัชำ
เหนือตน เว้นแต่ผู้บงัคับบญัชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำ 
หรอืได้รบัอนุญำตเป็นพเิศษชั่วครัง้ครำว

ต้องไม่อำศยัหรอืยอมให้ผู้อ่ืนอำศยัต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น

ต้องไม่ ประมำทเลินเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร 

ต้องไม่ กระท ำกำรอย่ำงใดทีเ่ป็นกำรกล่ันแกล้ง  กดขี ่หรอื
ข่มเหง กันในกำรปฏิบติัรำชกำร

ต้องไม่กระท ำหรอืยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์
อันอำจท ำให้เสียควำมเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกียรติศกัด์ิ
ของต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน

ต้องไม่ เป็นกรรมกำรผูจั้ดกำร  หรอืผู้จัดกำร  หรอืต ำแหน่ง
อ่ืนใดทีม่ีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วนหรอืบรษัิท

ต้องไม่ กระท ำกำรอันป็นกำรล่วงละเมิดหรอืคกุคำมทำงเพศ
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.

ต้องไม่ ดหูมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรอืข่มเหง
ประชำชนผูม้ำติดต่อรำชกำร

ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบติัรำชกำรและในกำรปฏิบติักำรอ่ืน  
ท่ีเก่ียวข้องกับประชำชน ต้องปฏิบัติตำมระเบยีบวำ่ด้วยมำรยำททำงกำรเมืองฯ
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ต้องไม่รำยงำนเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชำ
หรือกำรรำยงำน
โดยปกปิดข้อควำม
ซึ่งควรต้องแจ้งถือ
เป็นกำรรำยงำน
เทจ็ด้วย
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กำรบอกเล่ำเรือ่งท่ีได้ท ำ ได้รูห้รอื ได้เห็นมำ อำจเป็น          
กำรรำยงำนด้วยวำจำ หรอืด้วยหนังสือ หรอืโดย   
วิธีอ่ืนใดก็ได้ซ่ึงจะเป็นกำรรำยงำนเพื่อพิจำรณำ
วินิจฉัยหรอืขออนุญำต ขออนุมัติหรอืเพื่อทรำบ

รำยงำน

นิติกรปฏิบัติกำรได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำให้
เดินทำงไปสบืเรือ่งทีข้่ำรำชกำรผูห้น่ึงหยุดรำชกำรไปเกิน
กว่ำ ๑๕ วัน แล้ว ว่ำมีเหตุผลสมควรอย่ำงไรหรือไม่
นิติกรผู้น้ันไมไ่ด้ไปสบืเอง เพียงแต่สอบถำมจำกเพื่อนคน
หน่ึงของผู้หยุดรำชกำร แล้วรำยงำนว่ำได้ไปสืบแล้ว
ว่ำไม่ปรำกฏตัวผู้น้ันที่บ้ำนพัก และไม่มีผู้พบเห็น หรอื
ทรำบว่ำอยู่ทีใ่ด 
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นิติกรปฏิบัติกำรสังกัดกลุ่มวินัยฯ 
ท่ำนหน่ึงได้รบัค ำส่ังจำกอธิบดีให้
ร่ำงค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรคน
หน่ึง เม่ือรำ่งเสรจ็แล้วก็เสนอตรง
ต่ออธิบดีโดยไม่ผ่ำนผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มวนัิยฯ 

มาตรา 83(2)

ต้ อ ง ไ ม่ ป ฏิ บั ติ
รำชกำรอันเป็นกำร
กระท ำ กำรข้ ำ ม
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ
เหนือตน เว้นแต่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ
เหนือตนขึ้นไปเป็น
ผู้ส่ังให้กระท ำ หรอื
ได้รับอนุญำตเป็น
พิเศษช่ัวครัง้ครำว
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ต้องไม่อำศัยหรอืยอม
ให้ผู้อ่ืนอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรของตน
หำประโยช น์ ให้ แ ก่
ตนเองหรอืผูอ่ื้น
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เจ้ำหน้ำที่พัสดุมีห น้ำที่ จัดซื้ อวัสดุ
ส ำนักงำน เช่น ดินสอ ยำงลบ แฟ้ม คลิบ
ลวด เข็มหมุด เป็นต้น ทุกรำ้นขำยให้ทำง
รำชกำรในรำคำเดียวกัน โดยออกใบเสรจ็
แสดงกำรรบัเงินจำกทำงรำชกำรเต็มรำคำ 
ไมย่อมลดใหท้ำงรำชกำร แต่จะจ่ำยสว่นลด
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ๕% หลังจำกซื้อขำยกันแต่
ละครัง้ เจ้ำหน้ำทีพ่สัดผุูน้ั้นได้รบัเงนิสว่นลด 
๕% เป็นส่วนตัวเสมอ ทั้งน้ีเจ้ำหน้ำที่ผู้น้ัน
เห็นว่ำ ถึงอย่ำงไรทำงรำชกำรจะต้องซื้อใน
รำคำน้ีเสมอ กำรทีร่ำ้นใหส้ว่นลดแก่ตนเป็น
กำรให้กันเป็นส่วนตัวทำงรำชกำรไม่ได้
เสยีหำยแต่ประกำรใด  
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ต้องไม่ ประมำท
เลินเล่อในหน้ำที่
รำชกำร 
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เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนน ำ
รถยนต์รำชกำรไปใช้ปฏิบัติหน้ำท่ี
รำชกำร เมื่อใช้เสรจ็เรยีบรอ้ยได้น ำรถ
ไปจอดไว้ที่โรงจอดรถ โดยได้เสียบ
กุญแจ ร ถ ยน ต์ ไว้ แ ล ะ มิ ไ ด้ ล็ อ ก
เน่ืองจำกพนักงำนขับรถยนต์จะน ำ
รถยนต์ไปล้ำง ต่อมำรถยนต์สญูหำย

มาตรา 83(4)
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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรขับ
รถแทก็ซ่ีรบัจ้ำงในเวลำกลำงคืน

ข้ำรำชกำรหญิงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
ไปท ำงำนพิเศษเป็นคนเก็บเงินให้สถำนอำบ
อบนวดในเวลำกลำงคืน 

มาตรา 83(5)

ต้องไม่กระท ำหรือ
ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท ำ
กำรหำผลประโยชน์
อั นอำจท ำ ให้ เ สี ย
ควำมเที่ยงธรรมหรอื
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ
ของต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตน
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ต้องไม่เป็นกรรมกำร
ผูจั้ดกำร หรอืผูจั้ดกำร    
หรอืต ำแหน่งอ่ืนใดที่มี
ลักษณะงำนคล้ำยคลึง
กันในห้ำงหุ้นส่วนหรอื
บรษัิท
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ผู้อ ำนวยกำรกองเป็นกรรมกำรบริหำร
ของบรษัิทหน่ึง 

เจ้ ำพนักงำนธุรกำรปฏิบั ติ งำน เป็น
ตัวแทนบรษัิทประกันชีวติ

นิติกรปฏิบติักำรเปน็กรรมกำรอ ำนวยกำร
ในบรษัิท
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นั ก วิ ช ำกำรสหกร ณ์ป ฏิบั ติ ก ำ ร ไ ด้
รอ้งเรยีนเพื่อนรว่มงำนต่อสหกรณ์จังหวัดซึ่ง
ข้อควำมอันและเน้ือหำอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยแก่ผูร้อ้งเรยีน 

ผู้บัง คับบัญชำท่ำนหน่ึงสั่ ง ให้ข้ำรำชกำร
ผูใ้ต้บงัคับบญัชำ รำ่งหนังสือตอบข้อหำรอืของ
สหกรณ์ฯ ข้ำรำชกำรผู้น้ันรำ่งหนังสือตำมที่รบั
ค ำสัง่เสรจ็ แล้วน ำเขำ้เสนอ ผูบ้งัคับบญัชำอ่ำน
รำ่งหนังสือน้ัน แล้วพูดว่ำ “เป็นระดับช ำนำญ
กำรแล้วยังรำ่งหนังสืออ่ำนไม่รูเ้รือ่ง เอำไปรำ่ง
ใหม่” แล้วโยนแฟ้มร่ำงหนังสือน้ันลงพื้นให้
ขำ้รำชกำรผูน้ั้นรบั

มาตรา 83(7)

ต้องไม่  กระท ำ
กำรอย่ ำ ง ใดที่
เ ป็ น ก ำ ร ก ล่ั น
แกล้ง  กดขี่ หรอื
ข่มเหง กันในกำร
ปฏิบติัรำชกำร
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ต้องไม่  กระท ำ
กำร อันป็นกำร
ล่วงละเมิดหรือ
คุกคำมทำงเพศ
ตำมที่ก ำหนดใน
กฎ ก.พ.

มาตรา 83(8)
กำรล่วงละเมดิ หรอืคุกคำมทำงเพศ

“ท่ีต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ”

ข้ำรำชกำรชำยทำ่นหน่ึง ข้ึนลิฟทพ์รอ้มข้ำรำชกำรหญงิ 4 ทำ่น ขณะอยู่ในลิฟท์
ข้ำรำชกำรชำยได้ร้องเพลงเบำๆว่ำ เมื่อวำนก็ดูสวยดี แต่วันน้ีสวยกว่ำเมื่อวำน 
ไม่ปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรหญงิเดือนรอ้นหรอืร ำคำญ กรณีจึงไม่เป็นกำรกระท ำผิดวินัย 

กระท ำ ต่ อ ข้ ำ ร ำชกำร
ด้วย กัน  หรือ ต่อผู้ ร่วม
ป ฏิบั ติ รำชกำรที่ ไม่ ใช่
ข้ำรำชกำร

ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในสถำนที่
รำชกำร หรอืนอกสถำนที่
รำชกำร

โ ด ย ผู้ ถู ก ก ร ะ ท ำ มิ ไ ด้
ยินยอมต่อกำรกระท ำน้ัน
หรือท ำ ให้ ผู้ ถู กกระท ำ
เดือดรอ้นร ำคำญ

สัมผสัทำงกำย

วำจำ

อำกัปกิรยิำ

กำรแสดงหรอืสือ่สำรด้วยวธิกีำร
ใด ๆ

กำรแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดทีส่อ่ไปใน
ทำงเพศซ่ึงผูถ้กูกระทำไม่พงึประสงค์

หรอืเดือดรอ้นร ำคำญ
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ต้องไม่ ดูหมิ่น เหยียด
หยำม กดขี่  หรือข่ม
เหงประชำชนผู้ มำ
ติดต่อรำชกำร

ผู้ท่ีติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำนของตน ซ่ึงอำจเป็นกำร
ติดต่ออยู่ห่ำงกันก็ได้เช่นติดต่อทำงโทรศัพท์หรือเม่ือ
ออกไปปฏิบัติรำชกำรยังท้องท่ีนอกหน่วยงำน

ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร

นิติกรปฏิบัติกำร รับเรื่องรำวร้องทุกข์ไม่รับ
เรือ่งรำวที่สมำชิกสหกรณ์คนหน่ึงยื่นรอ้งทุกข์ 
โดยบอกว่ำ “เขียนไม่เป็น เรยีนหนังสือมำหรอื
เปล่ำ เอำไปให้คนอ่ืนเขียนให้ใหม่” แล้วโยน
หนังสือลงพ้ืนให้ผู้รอ้งหยิบเอำไป 
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อุทธรณ์

กรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครองสูงสุดภำยในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีทรำบหรอืถือ
ว่ำทรำบค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

มาตรา
115

84

ผู้ใดถูกส่ังลงโทษตำม พ.ร.บ น้ีหรอืถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ 110 (1) 

(3) (5) (6) (7) และ (8) ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันทรำบหรอืถือว่ำทรำบค ำส่ัง

มาตรา
114

1. ผูถ้กูลงโทษทำงวินัย ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน                    
ปลดออก ไล่ออก

2. ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ 110 บำงกรณี

ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด ไม่ปฏิบั ติตำมข้อปฏิบั ติตำม      

มำตรำ 81 และ มำตรำ 82 หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ 83
ผู้น้ันเปน็ผูก้ระท ำผดิวนัิย



การก าหนดโทษทางวินัยข้าราชการพลเรอืนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรกัษาวินัย

กองกำรเจ้ำหน้ำที่    กลุ่มวนัิยและเสรมิสรำ้งระบบคณุธรรม
0 – 2281 - 3106
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
0-2281-3005 , 0-2281-1900

โทษ

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ลดเงินเดือน ปลดออก

ไล่ออก

๑. ภาคทัณฑ์ เปน็กำรลงโทษส ำหรบักรณีกระท ำควำมผิดวินัยเล็กน้อยหรอืมีเหตุลดหย่อน  

๒. ตัดเงินเดือน เปน็กำรลงโทษตัดเงินเดือนเปน็จ ำนวนเปอรเ์ซ็นต์ของเงินเดือนและเปน็จ ำนวนเดือน
ซึ่งตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก ำหนดให้ตัดเงินเดือน
ได้ครัง้หน่ึงในอัตรำรอ้ยละ ๒ หรอืรอ้ยละ ๕ ของเงินเดือนท่ีผู้น้ันได้รบัในวันท่ีมีค ำส่ังลงโทษ

๓. ลดเงินเดือน     เปน็กำรลงโทษโดยลดเงินเดือนเปน็จ ำนวนรอ้ยละของเงินเดือน ซึ่งตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก ำหนดให้ลดเงินเดือนได้ครัง้หน่ึงในอัตรำรอ้ยละ ๒
หรอืรอ้ยละ ๕ ของเงินเดือนท่ีผู้น้ันได้รบัในวันท่ีมีค ำส่ังลงโทษ

๔. ปลดออก เปน็กำรลงโทษให้พ้นจำกรำชกำร โดยได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนผู้น้ันลำออกจำกรำชกำร

๕. ไล่ออก เปน็กำรลงโทษให้พ้นจำกรำชกำร โดยไม่ได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญ

ท่ีมา : คู่มือวินัยและการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมสรรพสามิต 

มาตรา ๘๐
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต้องรกัษาวินัยโดยกระท าการหรอื
ไมก่ระท าการตามทีบ่ัญญัติไว้ในหมวดน้ีโดยเครง่ครดัอยูเ่สมอ

การด าเนินการทางวินัยโทษทางวินัย ๕ สถาน ดังน้ี

มาตรา ๘๘
ข้าราชการพลเรอืนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยจะต้องได้
รบัโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตอัุนควรงดโทษตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๗



มาตรฐานทาง

กลุ่มวินัยและเสรมิสรา้งระบบคุณธรรม  
กองการเจ้าหน้าที่   กรมสง่เสรมิสหกรณ์

จริยธรรม



พ.ร.บ.มาตรฐานทางจรยิธรรม  พ.ศ. 2562

ก ำหนดมำตรฐำนจรยิธรรมในกำรปฏิบติัตนของเจ้ำหน้ำท่ีรฐั 7 ประกำร

๑

๖

กลุ่มวนัิยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม  กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์

ยดึมัน่ในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตรยิ์ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

ซือ่สตัยส์จุรติ มีจิตส ำนึกที่ดี และรบัผิดชอบต่อหน้ำท่ี

กล้ำตัดสนิใจ และกระท ำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม

คิดถึงประโยชน์สว่นรวม มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว และมีจิต  สำธำรณะ

มุ่งผลสัมฤทธิข์องงำน

ปฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่งเปน็ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

ด ำรงตนเปน็แบบอยำ่งทีดี่
และรกัษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร



กลุ่มวินัยและเสรมิสรา้งระบบคุณธรรม  
กองการเจ้าหน้าที่   กรมสง่เสรมิสหกรณ์

วินัยและการรักษาวินัย


