
 

 

 
  
 

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ 
 

1. ให้ราชการด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ  

2. ความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของ ประเทศชาติ  

3. ความผาสุกของประชาชน  

4. ภาพพจน์ช่ือเสียงทีด่ีของทางราชการ 
 

 

การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามวินัย  ที่ก าหนดไว้ และ
หมายความรวมถึงการที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสริมและดูแลระมัดระวัง ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีกระท าผิดวินัยด้วย 

 

มูลกรณีที่ข้าราชการจะถูกด าเนินการทางวินัย 
 

1. มีผู้รอ้งเรียนกล่าวหา 

2. มีบัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม  

ชัดแจ้งและระบุพยานบุคคลแน่นอน 

3. เรื่องปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน 

4. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งเรื่องมา 

5. ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิดเอง 

6. เรื่องปรากฏจากการสอบสวนทางวินัย  

(สอบสวนเรื่องหนึ่งแล้วพบว่าผิดเรื่องอื่นด้วย) 

 



ตามระเบียบส านักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพล
เรือน ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 

 

1.ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

2.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ 

3.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความ ก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

4.ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของ ทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท า
ให้เสียหายแก่ราชการ หรือ เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ ความเห็นเป็น
หนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน ค าสั่ งนั้น และเมื่อได้ เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชา ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง ปฏิบัติตาม 

5.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือ ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

6.ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

7.ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและ ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการ ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

8.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

9.ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการด้วย 

10.ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย 

11.กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 



 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
1.ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า

เป็นการรายงานเท็จด้วย 

2.ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้าม ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไป เป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

3.ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 

4.ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

5.ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยง
ธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

6.ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

7.ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

8.ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. 

9.ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ 

10.ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. 
  



         ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 
1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

2.ละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 

3.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดตอ่ในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมพีฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

4.กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

5.ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท ารา้ย ประชาชนผู้ติดตอ่ราชการอย่างร้ายแรง 

6.กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ี หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุกหรือ ให้รบัโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

7.ละเว้นการกระท าหรอืกระท าการใดๆอันเปน็การ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรอืฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามมาตรา 83 อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

8.ละเว้นการกระท าหรอืกระท าการใดๆอันเปน็การ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และ
มาตรา 82(11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83(10) ทีม่ีกฎ ก.พ.ก าหนด ให้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

  



พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๔ 

      วินัยและการรักษาวินัย 

  มาตรา ๘๐ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาวนิยัโดยกระท าการ หรือไม่กระท าการตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูป้ฏิบติัราชการในต่างประเทศนอกจากตอ้งรักษาวินยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีแลว้ ตอ้งรักษาวนิยั
โดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีก าหนด ในกฎ ก.พ. ดว้ย 

  มาตรา ๘๑ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 

  มาตรา ๘๒ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

(๑) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล 
และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ ดว้ยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์
ของทางราชการ 
(๔) ตอ้ง ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบ ดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่
ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติั ตามค าสั่งนั้นจะท าใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ จะตอ้งเสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่งนั้น และเม่ือไดเ้สนอความเห็นแลว้ ถา้
ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 
(๕) ตอ้งอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการมิได ้
(๖) ตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ 
(๗) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีและตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร่้วม
ปฏิบติัราชการ 
(๘) ตอ้งตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะห์ แก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
ตน 
(๙) ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ และในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน กบั
จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ วา่ดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการดว้ย 
(๑๐) ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย 
(๑๑) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 



  มาตรา ๘๓ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นขอ้หา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดขอ้ความ ซ่ึงควรตอ้งแจง้ ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 
(๒) ตอ้งไม่ปฏิบติัราชการอนัเป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผูส้ั่งให้
กระท าหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษชัว่คร้ังคราว 
(๓) ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
(๔) ตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ 
(๕) ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าใหเ้สียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
ของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน 
(๖) ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทั 
(๗) ตอ้งไม่กระท าการอยา่งใดท่ีเป็นการกลัน่แกลง้ กดข่ี หรือข่มเหงกนั ในการปฏิบติัราชการ 
(๘) ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๙) ตอ้งไม่ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 
(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

  มาตรา ๘๔ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ ผูน้ั้น
เป็นผูก้ระท าผดิวนิยั 

  มาตรา ๘๕ 

การกระท าผดิวินยัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นความผิดวนิยั อยา่งร้ายแรง 

(๑) ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบหา้วนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดง
ถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ของทางราชการ 
(๔) กระท าการอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
(๕) ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผูติ้ดต่อราชการอยา่งร้ายแรง 
(๖) กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนกักวา่โทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกหรือให้รับโทษท่ี
หนกักวา่โทษจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๗) ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
(๘) ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนขอ้



หา้มตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. ก าหนดใหเ้ป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๘๖ 

กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ใหใ้ชส้ าหรับการกระท าท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีกฎ ก.พ. ดงักล่าวใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๘๗ 

ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา มีวนิยั และป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิ
วนิยั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ. ก าหนด 

  มาตรา ๘๘ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผดิวนิยั จะตอ้งไดรั้บโทษ ทางวนิยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด 
๗ การด าเนินการทางวนิยั  

โทษทางวนิยัมี ๕ สถาน ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ภาคทณัฑ ์           
(๒) ตดัเงินเดือน           
(๓) ลดเงินเดือน          
(๔) ปลดออก               
(๕) ไล่ออก 
 

 


