จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ
1. ให้ราชการดาเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
2. ความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของ ประเทศชาติ
3. ความผาสุกของประชาชน
4. ภาพพจน์ชื่อเสียงทีด่ ีของทางราชการ
การรั ก ษาวิ นั ย หมายถึ ง การที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นปฏิ บั ติ ต ามวิ นั ย ที่ ก าหนดไว้ และ
หมายความรวมถึงการที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสริมและดูแลระมัดระวัง ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่กระทาผิดวินัยด้วย

มูลกรณีที่ข้าราชการจะถูกดาเนินการทางวินัย
1. มีผู้รอ้ งเรียนกล่าวหา
2. มีบัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม
ชัดแจ้งและระบุพยานบุคคลแน่นอน
3. เรื่องปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน
4. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งเรื่องมา
5. ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิดเอง
6. เรื่องปรากฏจากการสอบสวนทางวินัย
(สอบสวนเรื่องหนึ่งแล้วพบว่าผิดเรื่องอื่นด้วย)

ตามระเบียบสานักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพล
เรือน ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทาการ อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ
3.ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความ ก้ า วหน้ า แก่ ร าชการด้ ว ยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
4.ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของ ทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า การปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทา
ให้เสียหายแก่ราชการ หรือ เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ ความเห็นเป็น
หนั ง สื อ ทั น ที เ พื่ อ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทบทวน ค าสั่ ง นั้ น และเมื่ อ ได้ เ สนอความเห็ น แล้ ว ถ้ า
ผู้บังคับบัญชา ยืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง ปฏิบัติตาม
5.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือ ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
6.ต้องรักษาความลับของทางราชการ
7.ต้ อ งสุ ภ าพเรี ย บร้อ ย รั กษาความสามั ค คี และ ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ราชการ
ระหว่างข้าราชการ ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
8.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
9.ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ ยวข้อ งกับ ประชาชน กับ จะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามระเบีย บของทางราชการ ว่ าด้ วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการด้วย
10.ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย
11.กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องไม่กระทาการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
1.ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย
2.ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น การกระท าการข้ า ม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
3.ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
4.ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5.ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยง
ธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
6.ต้ อ งไม่ เ ป็นกรรมการผู้จัด การ หรือ ผู้จัด การ หรือ ด ารงต าแหน่งอื่ นใดที่มี ลั กษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
7.ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
8.ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
9.ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
10.ต้องไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
2.ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
3.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
4.กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
5.ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้าย ประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
6.กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่ หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุกหรือ ให้รบั โทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใดๆอันเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
8.ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใดๆอันเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และ
มาตรา 82(11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83(10) ทีม่ ีกฎ ก.พ.กาหนด ให้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๐
ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องรักษาวินยั โดยกระทาการ หรื อไม่กระทาการตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูป้ ฏิบตั ิราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินยั ตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินยั
โดยกระทาการหรื อไม่กระทาการตามที่กาหนด ในกฎ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๘๑
ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขด้วยความ
บริ สุทธิ์ ใจ
มาตรา ๘๒
ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องกระทาการอันเป็ นข้อปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม
(๒) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
และปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรื อความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์
ของทางราชการ
(๔) ต้อง ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่
ขัดขืนหรื อหลีกเลี่ยง แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิ ตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสี ยหายแก่ราชการ หรื อจะเป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็ นหนังสื อทันทีเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผูบ้ งั คับบัญชายืนยันให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งเดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรม และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผูต้ ิดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ตน
(๙) ต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ และในการปฏิบตั ิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับ
จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสี ยงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่ อมเสี ย
(๑๑) กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๘๓
ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องไม่กระทาการใดอันเป็ นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา การรายงานโดยปกปิ ดข้อความ ซึ่ งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นการกระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็ นผูส้ งั่ ให้
กระทาหรื อได้รับอนุ ญาตเป็ นพิเศษชัว่ ครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้องไม่กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาผลประโยชน์อนั อาจทาให้เสี ยความเที่ยงธรรม หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดารงตาแหน่งอื่นใด ที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อ
บริ ษทั
(๗) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็ นการกลัน่ แกล้ง กดขี่ หรื อข่มเหงกัน ในการปฏิบตั ิราชการ
(๘) ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรื อข่มเหงประชาชนผูต้ ิดต่อราชการ
(๑๐) ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๔
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผูน้ ้ นั
เป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั
มาตรา ๘๕
การกระทาผิดวินยั ในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยทุจริ ต
(๒) ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินสิ บห้าวัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อโดยมีพฤติการณ์อนั แสดง
ถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ของทางราชการ
(๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรื อทาร้ายประชาชนผูต้ ิดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๖) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรื อโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรื อให้รับโทษที่
หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๗) ละเว้นการกระทาหรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๒ หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็ นเหตุ
ให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๘) ละเว้นการกระทาหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรื อฝ่ าฝื นข้อ

ห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กาหนดให้เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖
กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้สาหรับการกระทาที่
เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บงั คับ
มาตรา ๘๗
ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่เสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา มีวนิ ยั และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิด
วินยั ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
มาตรา ๘๘
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินยั จะต้องได้รับโทษ ทางวินยั เว้นแต่มีเหตุอนั ควรงดโทษตามที่บญั ญัติไว้ในหมวด
๗ การดาเนินการทางวินยั
โทษทางวินยั มี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก

