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คัดลอกมาเผยแพร่

กลุ่มงานวินัยและต่อต้านการทุจริต
ส านักงานเลขานุการกรม

มิถุนายน ๒๕๖๓



กลุ่มงานวินัยและต่อต้านการทุจริต ส านักงานเลขานุการกรม 
ได้รวบรวมกรณีตัวอย่างการด าเนินการลงโทษทางวินัย ที่มีการลงโทษ
ตามระดับความร้ายแรงของการกระท าผิด โดยคัดลอกตัวอย่างจาก
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.  มาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงใช้ความระมัดระวังในการกระท าที่อาจจะทบต่อหน้าที่
ราชการของ เจ้าหน้าที่ สมอ . ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย ซึ่งจะส่งผลให้
ชีวิตการรับราชการเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากปัญหาและอุปสรรค 
เกิดความผาสุก ไม่มีมลทินมัวหมอง และไม่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์และ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ

กลุ่มงานวินัยและต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มิถุนายน ๒๕๖๓



(๑) ต้องปฏิบตัหิน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและเทีย่งธรรม

(๒) ต้องปฏิบตัิหน้าที่ราชการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตร ีนโยบายของ
รัฐบาล และปฏิบตัติามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ

๓) ต้องปฏิบตัหิน้าที่ราชการใหเ้กิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการดว้ยความ
ตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส ่และรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ

(๔) ต้องปฏิบตัติามค าสัง่ของ
ผู้บังคับบญัชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 
จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคีและต้องชว่ยเหลือกนัในการ
ปฏิบัตริาชการระหว่างขา้ราชการดว้ยกัน
และผู้ร่วมปฏิบตัริาชการ

(๘) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก ให้
ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตน

(๙) ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวข้องกับประชาชน กับ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และ
รักษาเกียรติศักดิข์องต าแหน่งหนา้ที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสยี

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ

(๑๑) กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.พ.

มาตรา ๘๒ 
“ข้าราชการพลเรือน
ต้องปฏิบัติ ๑๑ ข้อ”



ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บงัคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการ

รายงานเทจ็

๑

ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเปน็การกระท าการข้าม
ผู้บังคับบญัชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บงัคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระท าหรอืได้รับ

อนุญาตเปน็พเิศษ ชั่วครั้งคราว

๒

ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผูอ้ื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๓

ต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหนา้ที่ราชการ
๔

ต้องไม่กระท าการหรอืยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ
หาประโยชน์อันอาจท าใหเ้สยีความเที่ยงธรรม 
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหนา้ที่

ราชการ

๕

ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือ
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใด ที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุน้สว่นหรือบริษัท

๖

มาตรา ๘๓ 
“ข้อห้ามปฏิบัติ ๑๐ ข้อ

ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.

๘

ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชนผูต้ิดต่อราชการ

๙

ไม่กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ
๑๐

ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เปน็การกลั่นแกล้ง 
กดขี่หรอืข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ

๗



ฒฒฒฒฒ

(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ทุจริต

(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดง
ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ

(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(4) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือ
ท าร้ายร่างกายประชาชน ผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง

(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษ
จ าคุ กหรื อ โทษที่ หนั กกว่ า โทษจ าคุ ก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับ
โทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ 
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ 
อัน เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ 
วรรคสอง และมาตรา ๘๒(๑๑) หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. 
ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ลดเงินเดือน

ปลดออก



ตัดเงินเดือน ๕% 
เป็นเวลา ๒ เดือน

เจ้าพนักงานที่ดินช านาญงาน มีหน้าที่ลง
ข้อมูลต่างๆ เช่น พิมพ์ชื่อเจ้าของที่ดิน จัดล าดับเลข
โฉนดที่ดิน และจัดท าสมุดคุมแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน
และตัวงานได้เบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดินแล้วน าแบบ
พิมพ์โฉนดที่ดินดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ในตู้เอกสาร 
แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ ท าให้แบบ
พิมพ์โฉนดที่ดินดังกล่าวสูญหายไประหว่างอยู่ใน
ความรับผิดชอบ

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัด
จ้างในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้เห็นชอบให้มีการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้างหลายรายการ อันได้แก่ การจ้างปรับปรุง
ห้องยา จ้างปรับปรุงห้องคลอด จ้างปรับปรุงคลังยา 
จ้างปรับปรุงห้องยุทธศาสตร์ จ้างก่อสร้างโรงพักขยะ 
จ้างปรับปรุงลานหน้าห้องคลอด โดยวิธีตกลงราคา 
โดยปรากฏว่าราคาที่จัดจ้างทุกรายการข้างต้นต่ ากว่า
ราคากลางที่ค านวณ

ภาคทัณฑ์

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.

กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย

พฤติการณ์เป็นการกระท า
ผิดวินัยตามมาตรา ๘๒ (๒) 

แห่ง พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑

พฤติการเป็นการกระท าผิด
วินัยตามมาตรา ๘๒ (๓) 

แห่ง พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑



นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรจ านวน ๓ ครั้ง ครั้งแรก 
๒ วัน ครั้งที่สอง ๔ วัน และครั้งที่สาม
๔ วัน รวมไม่มาปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 
๑๐ วัน

นายช่างรังวัดช านาญงาน มีงานรังวัด  
ค้างในมือเกิน ๒๐ วันท าการ นับแต่วันที่ได้ท า
การรังวัด จ านวน ๒๒ เรื่อง แม้ว่าผู้บังคับบัญชา
ได้จัดท าแผนการแก้ไขปัญหางานรังวัดค้างในมือ
ช่างวังวัดแล้ว นายช่างรังวัดรายดังกล่าวก็ยังคง
มงีานค้างเกินเกณฑ์ที่กรมก าหนด

พฤตกิารณเ์ป็นการกระท าผิด
วินยัตามมาตรา 82 ( 2) (3) 

และ(4) 
แห่ง พรบ.ระเบียบขา้ราชการ

พลเรอืน 
พ.ศ.2 551

ตัดเงินเดือน ๕% 

เป็นเวลา ๒ เดือน

พฤติการณ์เป็นการกระท าผิด
วินัยตามมาตรา ๕๒ (๕) 

แห่ง พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑

พฤติการณ์เป็นการกระท าผิด
วินัยตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) 

และ (๔) 
แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัดเงินเดือน ๕% 

เป็นเวลา ๑ เดือน

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.



กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.

ภาคทัณฑ์

งดโทษภาคทัณฑ์ 

โดยให้ว่ากล่าวตักเตือน

นายแพทย์ช านาญการ 
ไดต้่อว่าญาติผู้ป่วยที่น า
หลานมารักษาตัวที่
โรงพยาบาล ว่า 
“มาไม่ดูเวลา หมอก็ต้อง
นอนเหมือนกันกับคนอื่นๆ 
โตๆ กันแล้ว พูดกันไม่รู้เรื่อง 
เป็นไข้มา ๒ วันแล้ว ยังจะ
มานอนโรงพยาบาลท าไมไม่
รู้เรื่องมารยาทเลยหรือ
โตๆ กันแล้ว”

เจ้าพนักงานที่ดิน มักเรียก
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปต่อว่าโดยใช้ถ้อยค า
ไม่สุภาพ และไม่ให้โอกาสชี้แจง
ข้อเท็จจริง หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
เสนอรายงานมีข้อบกพร่องหรือไม่
ถูกต้อง ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอึดอัด
ล าบากใจในการปฏิบัติงานและขาด
ขวัญก าลังใจ ซ่ึงเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดเคยมีพฤติกรรมท านองเดียวกัน
นี้และถูกกล่าวตักเตือนมาครั้งหนึ่งแล้ว 

พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย 
ตามมาตรา ๘๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑

พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย ตาม
มาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑



พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย 
ตามมาตรา ๘๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ได้เข้าไปใน
ห้องน  าหญิง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หญิงของ

ส านักงานใช้ห้องน  าถัดไปอยู่ 
เมื่อเจ้าหน้าที่หญิงเห็นมือวางอยู่ที่พื น

ติดกับผนังกั นห้องน  าของห้องทีต่นใช้อยู่
จึงรีบเปิดประตูออกมา ซึ่งนายช่าง
โยธาปฏิบัติงานได้อ้างว่าห้องน  าชาย

ไม่สามารถเปิดได้ และที่ก้มลงพื นเพราะ
ต้องการดูแผลที่เท้าขวา พร้อมยื่น

โทรศัพท์ส่วนตัวให้ตรวจสอบและไม่พบ
รูปถ่ายแต่อย่างใด โดยนายช่างโยธา

ปฏิบัติงานยอมรับว่าการกระท าของตน
มีพฤติกรรมส่อไปในทางอนาจาร และ

ได้กล่าวขอโทษต่อเจ้าหน้าที่หญิง
คนดังกล่าว

ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒ 
เป็นเวลา ๒ เดือน

พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย 
ตามมาตรา ๘๒ (๙ )                                        

แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี 

ได้เรียกผู้ที่ประมูลทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดได้เข้าไปพูดคุยเพื่อใหบุ้คคล

ดังกล่าวเพิ่มราคาให้สูงขึ นกว่าทีเ่สนอมา 
เนื่องจากเห็นว่าราคาที่เสนอสูงสดุยังต่ า

กว่าหนี ตามหมายบังคับดดีมาก 
อาจไม่เป็นผลดีแก่คู่ความในคดี 

จนกระทั่งมีปากเสียงกัน ข้าราชการรายนี 
ได้ลุกยืนขึ นแล้วทุบโต๊ะพร้อมกับกล่าว

ในท านองว่า “ไอ้บ้าออกไป” ทั งที่ผู้เสนอ
ราคาได้เสนอราคาโดยถูกต้องตาม

ระเบียบแล้ว

งดโทษภาคทัณฑ์ 

โดยให้ว่ากล่าวตักเตือน

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑     
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.



ตัดเงินเดือน ๕% 
เป็นเวลา ๒ เดือน

เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน ได้น า
รถยนต์ของโรงพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่พ่น
หมอกควันป้องกันโรค เมื่อเสร็จภารกิจได้น า
รถยนต์มาจอดเก็บไว้ที่โรงจอดรถของโรงพยาบาล 
โดยได้เสียบกุญแจไว้ในรถยนต์และมิได้ปิดล๊อครถ
ยนต์ เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ดูแล
รถยนต์คันดังกล่าวได้ขอให้ข้าราการรายนี้เอา
กุญแจไว้ในรถยนต์ เพราะจะน ารถยนต์ไปล้างท า
ความสะอาดหลังจากส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาล แต่
พนักงานขับรถยนต์ไม่ได้น ารถยนต์ไปล้างท า
ความสะอาด ต่อมารถยนต์คันดั งกล่ าว ได้
สูญหายไป ซึ่งข้าราชการรายนี้ได้ยินยอมรับผิด
ชดใช้ทรัพย์สินคืนแก่ทางราชการแล้ว

นั กวิ ช าการสาธารณสุ ข
ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้าสถานีอนามัย ได้น ายา
ส่วนตัวมาให้บริการผู้ป่วย และ
เรียกเก็บค่ายาเป็นของตนเอง โดย
ปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
จากยาดังกล่าวได้รับผลข้างเคียง        

ภาคทัณฑ์

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕3
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.

กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย



เ จ้ าพนัก งานราชทัณฑ์ปฏิบั ติ ง าน 
ได้ร้องเรียนผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษพระนครศรีอยุธยา และบุคคลอื่น 
ซึ่งมีข้อความและเนื้อหาอันเป็นเท็จ และส่ง
ข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรว งยุ ติ ธ ร รม  ผู้ ต ร วจ ร าชกา ร
กระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสี่ยงของผู้ถูก
ร้องเรียน

นายช่างรังวัดช านาญงาน มีงานรังวัด
ค้างในมือเกิน ๒๐ วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ท าการรังวัด จ านวน ๒๒ เรื่อง แม้ว่า
ผู้บังคับบัญชาได้จัดท าแผนการแก้ไขปัญหา
งานรังวัดค้างในมือช่างวังวัดแล้ว 
นายช่างรังวัดรายดังกล่าวก็ยังคงมีงานค้าง
เกินเกณฑ์ที่กรมก าหนด

พฤตกิารณเ์ป็นการกระท าผิด
วินยัตามมาตรา 82 ( 2) (3) 

และ(4) 
แห่ง พรบ.ระเบียบขา้ราชการ

พลเรอืน 
พ.ศ.2 551

ตัดเงินเดือน ๕% 

เป็นเวลา ๓ เดือน

ตัดเงินเดือน ๕% 

เป็นเวลา ๑ เดือน

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕3 
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.



พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย 
ตามมาตรา๘๒ (๑๐) และมาตรา ๘๓ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

นายอ าเภอ ได้ไปร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันและดื่มสุรากับปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง รวมถึงท้องถิ่นอ าเภอ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าท้องถิ่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อ าเภอเคลื่อนที่ ในวันและเวลา

ราชการจนกระทั่งเวลาเย็นโดยไม่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีก นอกจากนี้นายอ าเภอผู้นี้
ยังได้ใช้วาจาไม่สุภาพพูดจาหยอกล้อไปใน

ทางเพศกับข้าราชการหญิง
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายครั้ง 
ท าให้ข้าราชการหญิงรายดังกล่าว

เดือดร้อนร าคาญ 

ตัดเงินเดือน ๕% 
เป็นเวลา ๑ เดือน

กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑    
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.



ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕1 
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.

พฤติการณ์เป็นการกระท า
ผิดวินัย ตามมาตรา ๘๕ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑

เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงานได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนมีหน้าที่ในการ  
จดทะเบียนสมรส ได้ปลอมลายมือชื่อนาย

ทะเบียนในทะเบียนสมรส ระบุชื่อพยานในการ
จดทะเบียนสมรสโดยพยานไม่ทราบและไม่ได้

ลงลายมือชื่อในฐานะพยาน

กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

ประจ าป้อมแนวก าแพง 
(ป้อมที่ ๖ ) ได้ลักลอบโยนกระป๋อง

แป้งยี่ห้อโพรเทคส์ จ านวน 
๒ กระป๋อง ภายในบรรจุยาแก้ไอ
ชนิดเม็ด จ านวน ๖,๒๕๘ เม็ด

ที่รับฝากมาจากญาติผู้ต้องขังเข้าไป
ให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจ า โดย

ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน
จ านวน ๓๐๐ บาท

ไล่ออกจากราชการ

ไล่ออกจากราชการ



นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ได้กระท าความผิด
อาญาข้อหาลักทรัพย์ จากกรณีลัก
บัตรเอทีเอ็มของผู้อื่น และได้น าบัตร
ดังกล่าวไปเบิกถอนเงิน จ านวน 
๙,๐๐๐ โดยศาลมีค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุกเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน

พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดวินัย ตาม
และมาตรา ๘๕ (๖) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

ปลดออกจาก
ราชการ

ที่มา : หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ส านักงานมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.

พฤติการณ์เป็นการกระท า
ผิดวินัย ตามมาตรา ๘๕ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน ได้พานาง ก 
เข้าโรงแรม หลังจากนั้น ได้แอบถ่ายภาพของนาง ก ที่อยู่
สภาพโป๊เปลือยไว้และน าไปใช้ข่มขู่ให้ยอมมีความสัมพันธ์

กับตนในภายหลัง นอกจากนั้นได้ตบตีท าร้ายร่างกาย  
นาง ก และได้น าภาพถ่ายของนาง ก ที่อยู่ในสภาพโป๊
เปลือยส่งให้นาง ก ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
ในช่องทางสนทนา  Inbox ของบุคคลอื่น โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของส านักงานพัฒนาชุมชนในการส่งภาพ

ปลดออกจากราชการ


