
เอกสารประกอบการบรรยาย 

เร่ือง 

วินยัและการรกัษาวินยั 

ของขา้ราชการ 



ทีม่า 

 จาก พระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551   หมวด 6 ว่าดว้ยวินยัและการรกัษาวินยั และ
หมวด 7 ว่าดว้ยการด าเนินการทางวินยั 

วินยัและการรกัษาวินยั 



 

ขา้ราชการพลเรอืน พนกังานราชการ

ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งช ัว่คราว ตอ้งรกัษาวนิยัโดยกระท า

การหรอืไมก่ระท าการตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดน้ีโดย

เครง่ครดัอยูเ่สมอ 

 มาตรา 80  



 

ขา้ราชการพลเรอืน พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า 

ลูกจา้ง ตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขดว้ยความบรสุิทธ์ิ

ใจ 

 

มาตรา 81 



 

 (1)  ตอ้งปฏิบตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรม  
 (2) ตอ้งปฏิบตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มต ิ

ครม. นโยบายของรฐั และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 (3)  ตอ้งปฏิบตัหินา้ทีใ่หเ้กิดผลดหีรอืความกา้วหนา้ของทาง
ราชการ ดว้ยความอุตสาหะ เอาใจใส ่และรกัษาผลประโยชนข์องทาง

ราชการ 

   

มาตรา 82 ขอ้ปฏิบตัใินการรกัษาวนิยั 



(4) ตอ้งปฏิบตัติามค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ส ัง่ในหนา้ทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหลีกเลี่ยง 

(5) ตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ทีร่าชการมิได ้

(6) ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 
(7) ตอ้งสุภาพเรียบรอ้ย รกัษาความสามคัค ีชว่ยเหลือกนัในการปฏิบตัริาชการ 

มาตรา 82   ขอ้ปฏิบตัใินการรกัษาวนิยั 



  (8) ตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และให ้

ความสงเคราะหแ์กป่ระชาชนผูต้ดิตอ่ราชการ 

  (9) ตอ้งวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 

  (10) ตอ้งรกัษาชือ่เสยีงของตน และรกัษาเกียรตขิองต าแหน่ง

หนา้ทีร่าชการของตนมิใหเ้สือ่มเสยี 

  (11) กระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา 82   ขอ้ปฏิบตัใินการรกัษาวนิยั 



 1. ตอ้งไม่รายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
 2. ตอ้งไม่ปฏิบตัริาชการอนัเป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผูส้ ัง่ใหก้ระท าหรือไดร้บัอนุญาตเป็นพิเศษช ัว่ครัง้คราว 

 3. ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมใหผู้อ้ืน่อาศยัต าแหน่งหนา้ทีร่าชการของตนหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง
หรือผูอ้ืน่ 

 4. ตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ทีร่าชการ 

มาตรา 83  ขอ้หา้มในการรกัษาวนิยั 



 5. ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหอ้ืน่กระท าการหาประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้สยีความเทีย่งธรรม 
หรือเสือ่มเสยีเกียรตศิกัดิข์องต าแหน่งหนา้ทีร่าชการของตน 

 6. ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอืน่ใดทีม่ีลกัษณะงาน
คลา้ยคลึงกนันัน้ในหา้งหุน้สว่นหรือบริษทั 

 7. ตอ้งไม่กระท าการอย่างใดทีเ่ป็นการกลัน่แกลง้ กดขี่ หรือ 
   ข่มเหงกนัในการปฏิบตัริาชการ 

มาตรา 83  ขอ้หา้มในการรกัษาวนิยั 



  8. ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการลว่งละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ
ตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 

  9. ตอ้งไมดู่หม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรอืขม่เหงประชาชนผู ้
ตดิตอ่ราชการ 

     10. ไมก่ระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.  

มาตรา 83   ขอ้หา้มในการรกัษาวนิยั 



  ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง ผูใ้ดไม่

ปฏิบตัติามขอ้ปฏิบตัมิาตรา 81 และมาตรา 82 
หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 ผูน้ ัน้เป็นผูก้ระท า
ผิดวนิยั  

มาตรา 84   



 1. ปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีร่าชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเ้กิดความเสยีหายรา้ยแรงแก่ผู ้
หน่ึงผูใ้ด หรือปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีร่าชการโดยทุจริต 

  2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ทีร่าชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการ
อย่างรา้ยแรง 

  3. ละทิ้งหนา้ทีร่าชการตดิตอ่ในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกิน 15 วนั โดยมีมีเหตุอนัสมควรหรือ
โดยพฤตกิารณอ์นัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตัติามระเบียบของทางราชการ  

มาตรา 85   ลกัษณะการกระท าผิดวนิยัรา้ยแรง 



 4. กระท าการอนัไดช้ือ่วา่เป็นผูป้ระพฤตชิ ัว่อยา่งรา้ยแรง 
 5. ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี ขม่เหง หรอืท ารา้ยประชาชนผู ้
ตดิตอ่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

 6. กระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคกุหรอืโทษทีห่นกักวา่
โทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบั

ความผิดทีก่ระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

มาตรา 85   ลกัษณะการกระท าผิดวนิยัรา้ยแรง 



 7. ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัติาม
มาตรา 82 หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 อนัเป็นเหตุใหเ้สียหาย
แกร่าชการอยา่งรา้ยแรง 

 8. ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัติาม
มาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82 (11) หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มตาม
มาตรา 83 (10) ทีม่ีกฎ ก.พ. ก าหนดใหเ้ป็นความผิดวนิยัอยา่ง
รา้ยแรง 

มาตรา 85   ลกัษณะการกระท าผิดวนิยัรา้ยแรง 



  กฎ ก.พ. ตามมาตรา 80 วรรคสอง มาตรา 
82 (11) มาตรา 83 (8) และ (10) และมาตรา 85 
(8) ใหใ้ชส้ าหรบัการกระท าทีเ่กิดข้ึนภายหลงัจากที่
กฎ ก.พ. ดงักลา่วใชบ้งัคบั 

  

มาตรา 86  



  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ทีเ่สรมิสรา้งและพฒันา

ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั และป้องกนัมิใหผู้อ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวนิยั ท ัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการที ่ก.พ. ก าหนด 

มาตรา 87  



  ขา้ราชการพลเรอืน พนกังานราชการ ลูกจา้ง 

ผูใ้ดกระท าผิดวนิยั จะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยั เวน้

แตมี่เหตุอนัควรงดโทษตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด 7  

มาตรา 88 



  โทษทางวนิยัมี 5 สถาน ดงัน้ี 
    ภาคทณัฑ ์

    ตดัเงินเดอืน 

    ลดเงินเดอืน 

    ปลดออก 

    ไลอ่อก 

โทษทางวนิยั 



  การลงโทษขา้ราชการพลเรอืน พนกังาน
ราชการ ลูกจา้ง ใหท้ าเป็นค าส ัง่ ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งสัง่

ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผิด และตอ้งเป็นไป

ดว้ยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคต ิโดยใน

ค าส ัง่ลงโทษใหแ้สดงวา่ผูถู้กลงโทษ กระท าผิดวนิยั

ในกรณีใดและตามมาตราใด 

มาตรา 89 



 มาตรา 90  
  เม่ือมีการกลา่วหาหรอืมีกรณีเป็นทีส่งสยัวา่ผูใ้ดกระท าผิด

วนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ทีต่อ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่

มีอ านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว และให ้
ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มีอ านาจสัง่บรรจดุ าเนินการตาม

พระราชบญัญตัน้ีิโดยเร็วดว้ยความยุตธิรรมและโดยปราศจาก

อคต ิ

หมวด 7  การด าเนินการทางวนิยั 



  ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชาซึง่มีอ านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบตัิ
หนา้ทีต่ามวรรคหน่ึง หรือปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยไม่สุจริตใหถื้อวา่ผูน้ ัน้กระท าผิดวนิยั 

  อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้งัคบับญัชาซึง่มีอ านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 ตามหมวดน้ี 
ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มีอ านาจสัง่บรรจจุะมอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัต า่ลงไปปฏิบตัแิทนตาม

หลกัเกณฑท์ี ่ก.พ. ก าหนดก็ได ้

  

มาตรา 90  



..จบการบรรยาย.. 

… 


