
วินัยของข้าราชการ



ความหมายคําว่า วินัย

ควบคุมความประพฤติตนเอง 

ปฏิบัติตามคําส่ังการของหัวหนางาน

อยูในระเบียบแบบแผน

มีความเปนระเบียบ

คือ ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ดังน้ี

ทางการปฏิบัติงานและอารมณ



เพ่ือใหการดําเนินงานราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ

เพ่ือความเจริญ ความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ

เพ่ือความผาสุขของประชาชน

เพ่ือสรางภาพพจนช่ือเสียงท่ีดีขององคกร

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย



กฎหมายที�เกี�ยวข้องในการปฏิบัติงาน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

1.

2.

3.



พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ความสําคัญ

เปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานกลาง การปฏิบัติราชการท่ีใชบังคับกับเจาหนาท่ี

การปฏิบัติราชการท่ีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เปนการกระทําท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมาย

เปนหลักในการคุมครองสิทธิของประชาชน เพ่ือปองกันเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจ

ในทางท่ีผิด



การกระทําชอบด้วยกฎหมาย

ตองเปนเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานเร่ืองน้ัน

เจาหนาท่ีตองมีความเปนกลาง

ตองตรวจสอบขอเท็จจริง โดยหาพยานหลักฐานจากทุกฝาย และตองเปดโอกาส

ใหผูท่ีไดรับผลกระทบไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน

ดําเนินการตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

ใชดุลพินิจภายใตท่ีกฎหมายกําหนดไว

1.

2.

3.

4.

5.



คือ ออกกฎ คําส่ัง หรือกระทําการใด ๆ

ท่ีตนเองไมมีอํานาจหนาท่ีในการปฎิบัติงานน้ัน

ไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด แสดงถึง

ความไมสุจริต เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

หรือแสดงถึงความไมเปนกลางในการปฎิบัติหนาท่ี

การกระทําที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



การกระทําใด ๆ ของเจาหนาท่ีรัฐ จากการปฏิบัติหนาท่ี ยอมถือเปนการกระทําแทนหนวยงาน

ของรัฐ เพราะหนวยงานของรัฐเปนเพียงบุคคลสมมติ เจาหนาท่ีจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือของ

หนวยงานในการบริหารราชการ หรือการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชน

ดังน้ัน หากเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ แลวกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืน เจาหนาท่ี

จึงไมควรตองรับผิดในความเสียหายเต็มจํานวนแตเพียงผูเดียว หนวยงานของรัฐควรตองรับผิดชอบ

ความเสียหายดวยเพ่ือเปนการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบกพรองโดยสุจริต

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. 2539



การกระทําตอบุคคลอ่ืนโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมาย

เกิดความเสียหายสืบเน่ืองจากการปฎิบัติหนาท่ี

ความเสียหายน้ันเปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิด

1.

2.

3.

4.

การปฏิบัติที�จะเป�นการกระทําละเมิด



เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีประมาทเลินเลอธรรมดา ทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูเสียหายจะฟอง

เจาหนาท่ีใหชดใชคาเสียหายไมได ตองฟองหนวยงานเทาน้ัน

เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย

1.

2.

ผูเสียหายจะฟองเจาหนาท่ีใหชดใชคาเสียหายไมได ตองฟองหนวยงาน และเม่ือหนวยงานชดใช

คาเสียหายแลว หนวยงานสามารถเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาเสียหายน้ัน

    3. เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ซ่ึงไมใชในการปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีตองรับผิดชอบ   

        ในความเสียหายน้ัน ผูเสียหายตองฟองจากเจาหนาท่ีโดยตรง จะไมสามารถฟองหนวยงานได

การชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุประมาทเลินเล่อ



พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย

หมวด 7 ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย



หมว
ด 6 

ว่าด้วย
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา 80
ขาราชการพลเรือน ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ

ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ีโดยเครงครัดอยูเสมอ

ขาราชการผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัย

ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ีแลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการ

หรือไมกระทําการตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. ดวย

มาตรา 84
ขาราชการพลเรือนสามัญ ผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติมาตรา 81 

และมาตรา 82 หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 ผูน้ันเปนผูกระทําผิดวินัย

มาตรา 81
ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ

มาตรา 82 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองกระทําการอันเปนขอปฎิบัติ 11 ขอ

มาตรา 83 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม 10 ขอ

มาตรา 85 
ลักษณะของการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีท้ังหมด 8 ขอ



ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติของคณะรัฐมนตรี

นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ

อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาผลประโยชนของทางราชการ

ปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ โดยชอบดวยกฎหมาย

และระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหลีกเล่ียง

1.

2.

3.

4.

     5. อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได

หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย

มาตรา 82 ข้อปฎิบัติในการรักษาวินัย

6. ตองรักษาความลับของทางราชการ

7. ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือกันในการ

   ปฏิบัติราชการ

8. ตอนรับ ใหความสะดวก ความเปนธรรม และใหความสงเคราะห

   แกประชาชนผูติดตอราชการ

9. วางตัวเปนกลางทางการเมือง

10. ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติของตําแหนงหนาท่ี

     ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย

11. กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.



หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย

มาตรา 83 ข้อห้ามในการรักษาวินัย

หามรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา

ไมกระทําการขามผูบังคับบัญชา ยกเวนผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

เปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวคร้ังคราว

ตองไมอาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการ

ของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน

ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ

ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจ

ทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ ของตําแหนง

หนาท่ีราชการของตน

1.

2.

3.

4.

5.

6. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง 

   อ่ืนใดท่ีมีลักษะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท

7. ไมกระทําการใดท่ีเปนการกล่ันแกลง กดข่ี หรือขมเหงกัน

    ในการปฏิบัติราชการ

8. ไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ

    ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.

9. ไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ

10. ไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.



หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย

มาตรา 85 ลักษณะการกระทําผิดวินัยร้ายแรง

1. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยมิชอบ

   เพ่ือใหเกิดความเสียหายรายแรงแกผูหน่ึงผูใด หรือละเวน

   การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต

2. ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

   เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

3. ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร 

   หรือโดยพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ

   ของทางราชการ

4. การปฏิบัติอันข้ึนช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง

5. ดหูมิน่ เหยยีดหยาม กดขีข่มเหง หรอืทํารายประชาชนผูตดิตอราชการ

   อยางรายแรง

6. กระทําความผดิอาญาจนไดรบัโทษจําคกุ หรอืโทษทหีนกักวาโทษจําคกุ

   โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่กระทํา

   โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

7. ละเวนการกระทําอนัเปนการไมปฏบิตัติามมาตรา 82 หรอืฝาฝนขอหาม

   ตามมาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

8. ละเวนการกระทําอันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง

   และมาตรา 82 (11) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฏ   

   ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยรายแรง



มีผูรองเรียนกลาวหา

มีบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดลอม ชัดแจง และระบุ

พยานบุคคลแนนอน

เร่ืองปรากฏเปนขาวทางส่ือสาธารณะตาง ๆ

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแจงเร่ืองมา

ผูบังคับบัญชาพบเห็นการกระทําผิดเอง

เร่ืองปรากฏจากการสอบสวนทางวินัย (สอบสวนเร่ืองหน่ึงแลวพบ

ความผิดเร่ืองอ่ืน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

การดําเนินการทางวินัย ไมมีอายุความ

การดําเนินการทางวินัยตองดําเนินการตามข้ันตอน

ของกฎหมาย

ผูส่ังลงโทษทางวินัยตองเปนผูบังคับบัญชาท่ีมี

อํานาจลงโทษ

หมวด 7 ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย เหตุที�ทําให้อาจถูกดําเนินการทางวินัย

โทษทางวินัย
ความผิดไม่ร้ายแรง
ภาคทัณฑ

ตัดเงินเดือน

ลดเงินเดือน

ความผิดร้ายแรง
ปลดออก

ไลออก



ขอบคุณข้อมูล
เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา วินัย จรรยาบรรณ และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ โครงการปฐมนิเทศขาราชการใหม รุนท่ี 2 โดย นางพรนัชชา เมธีเลิศพิศาล
นิติกรชํานาญการ นายปฐมะ พงษปฐม นิติกรชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานวิจัย
และนางสาวขนิษฐา งัน้ปัญญา นิติกรชํานาญการ กลมุกฎหมาย สํานักงานเลขานุการกรม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


