
วินัยขาราชการพลเรือน 

โดย สบค.กอ.รมน. 

ความหมาย 
 วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติ ท่ีกําหนดใหยึดถือและปฏิบัติ  เปน
ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี ควรแสดงออกมาในทางท่ีถูกท่ีควร  อันเปนการควบคุมตนเองใหแสดงพฤติกรรมท่ี       
ถูกระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนท่ีกําหนดไว  
 วินัยขาราชการพลเรือน ไดแก บทบัญญัติวินัยท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือน เชน กําหนดใหขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี  ตองรักษาช่ือเสียง
ของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  เปนตน 
 
บทบาทของผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัย 
 ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการรักษาวินัย ตามท่ีบัญญัติไวใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑  ดังนี้ 
 มาตรา ๘๐ รักษาวินัยของตนเอง โดยกระทําการตามขอปฏิบัติ และไมฝาฝนขอหามทางวินัยตามท่ี
บัญญัติไวในกฎหมาย โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 มาตรา ๗๓ ปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรม และเท่ียงธรรม และเสริมสราง
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการท่ีดี 
 มาตรา ๘๗ เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย 
 หมวด ๗ กํากับ ดูแลใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําการตามขอปฏิบัติและไมฝาฝนขอหามทางวินัย 
และดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิด 
 
 ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา  
 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ   
พลเรือน เปนผูละเวนการปฏิบัติหนาท่ีซึ่งเปนการกระทําผิดวินัย  
 โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ ส.ค. ๕๖ เห็นชอบใหดําเนินการกําชับให
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเครงครัด และใหถือวาการ
ท่ีการรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีข้ึน ผูบังคับบัญชามีสวนรับผิดชอบ เพราะมิไดเสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใต
บังคับบัญชามีวินัย และมิไดปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิดทาง
วินัยดวย (รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๑๒ ลง ๒๑ ส.ค. ๕๖) 
 
การกระทําผิดวินัย 
 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๘๔ กําหนดไววา ขาราชการท่ีไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
 

 มาตรา ๘๑ ขาราชการตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 



-๒- 
 
 มาตรา ๘๒ ขาราชการตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้  
 (๑) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม  
 (๒) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (๓) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ 
เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
 (๔) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น จะทําใหเสียหายแก
ราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม    
ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
 คําอธิบายเพิ่มเติม 
 “คําส่ัง” หมายถึง ขอความท่ีบอกใหทําหรือใหปฏิบัติ คําส่ังในท่ีนี้ ไมจําเปนตองส่ังเปนหนังสือ
เสมอไป อาจเปนการส่ังดวยวาจา หรือดวยวิธีอื่นใดก็ได แตตองเปนคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของ
ทางราชการ และตองเปนการส่ังใหปฏิบัติราชการ 
 “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปน
ผูบังคับบัญชาในสวนราชการหรือหนวยงาน 
 (๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได  
 (๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ  
 (๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง
ขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ  
 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ
ราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน 
 (๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่นท่ี
เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการ
ดวย  
 (๑๐)  ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิให   
เส่ือมเสีย  
 คําอธิบายเพิ่มเติม 
 “ช่ือเสียง” ข้ึนอยูกับสายตาและความรูสึกนึกคิดของมวลชนในสังคม ถากระทําการใหสังคม
รังเกียจก็เส่ือมเสียช่ือเสียง สวน “เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการ” ข้ึนอยูกับการยอมรับนับถือของ
ประชาชน ถากระทําการใหประชาชนไมยอมรับนับถือหรือรังเกียจ ก็เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ี
ราชการ 
 (๑๑)  กระทําการอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
 
 
 



-๓- 
 
 มาตรา ๘๓ ขาราชการตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้  
 (๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปน
การรายงานเท็จดวย  
 (๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา
เหนือตนข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวครั้งคราว 
 (๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น  
 (๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ  
 (๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความ      
เท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
 (๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง
กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 (๗) ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลง กดข่ี หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ  
 (๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
 (๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ  
 (๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
 
 มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 (๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
 (๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง 
 (๓)  ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 (๔) กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  
 (๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง  
 (๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
 (๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝน      
ขอหามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 (๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และ
มาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  
 
 
 



-๔- 
 
ประเภทของการกระทําผิดวินัย 
 การกระทําผิดวินัย ตามท่ีบัญญัติใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แบงเปน          
๒ ประเภท คือ  

๑. กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  (ตามมาตรา ๘๑ ๘๒ และ ๘๓) 
๒. กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  (ตามมาตรา ๘๔) 

 
โทษทางวินัยขาราชการพลเรือน ไว ๕ สถาน คือ  
 (๑) ภาคทัณฑ  
 (๒) ตัดเงินเดือน ซึ่งตามกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให           
ตัดเงินเดือน  ไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษเปนเวลา      
หนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน  ท้ังนี้ ถาจํานวนเงินท่ีจะตองตัดหรือลดมีเศษไมถึง ๑๐ บาท ใหปดเศษท้ิง 
 (๓) ลดเงินเดือน ซึ่งตามกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให           
ลดเงินเดือน ไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ  ท้ังนี้ 
ถาจํานวนเงินท่ีจะตองตัดหรือลดมีเศษไมถึง ๑๐ บาท ใหปดเศษท้ิง 
 (๔) ปลดออก  
 (๕) ไลออก  
 โดยโทษสําหรับขาราชการท่ีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ
ลด เงินเดือน สําหรับขาราชการท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออก หรือไลออก  

 สําหรับการวากลาว ตักเตือน และการทําทัณฑบน ไมใชโทษทางวินัย  
 
ทางปฏิบัติหลังสั่งลงโทษ (กรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง) 
 การลงโทษทางวินัย มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อตอบโตแบบตาตอตา ฟนตอฟน ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อ
แกแคนโดยโทสจริต แตมีจุดมุงหมายเพื่อ 

(๑) รักษาความศักด์ิสิทธิ์ของวินัย 
(๒) รักษามาตรฐานความประพฤติและสมรรถภาพของขาราชการ 
(๓) รักษาช่ือเสียงของทางราชการและความเช่ือมั่นของประชาชนตอทางราชการ 
(๔) จูงใจใหขาราชการประพฤติดีและไมกระทําผิดวินัย โดยตระหนักวากระทําผิดจะถูกลงโทษ 

และเปนอุทาหรณใหผูอื่นตระหนักในการรักษาวินัยดวย 
 ดังนั้น ไมใชลงโทษแลวปลอยไปเลย แตตองแจงใหผูถูกลงโทษทราบและช้ีแจงใหสํานึกในการ
กระทําผิด แลวใหโอกาสปรับปรุงตนเองถายังอยูในราชการ (อางอิง จาก ประวีณ ณ นคร “เสริมทักษะดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล”, สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๖ หนา ๒๑๑) 
 
ผูมีอํานาจในการสั่งโทษ  
 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุ  
 
 
 



-๕- 
 
การดําเนินการทางวินัย  
 การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการท้ังหลายท่ีกระทําเปนพิธีการตามกฎหมาย เมื่อ
ขาราชการพลเรือนมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแก การสืบสวนหรือสอบสวน  การพิจารณาความผิด
และกําหนดโทษ การส่ังลงโทษหรืองดโทษ การดําเนินการตาง ๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณาความผิด เชน ให
พักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
 
ผูมีหนาท่ีในการดําเนินการทางวินัย 
 ๑. ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
  ๑.๑ กรรมการสืบสวน/สอบสวน  
  ๑.๒ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ   
 ๒. ผูเสนอความเห็นเกี่ยวกับความผิดและสถานโทษ 
  ๒.๑ กรรมการสืบสวน/สอบสวน  
  ๒.๒ ผูตรวจสํานวน  
  ๒.๓ ผูบังคับบัญชา   
 ๓. ผูพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
  ๓.๑ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ  
  ๓.๒ อ.ก.พ. (กรม/กระทรวง)    
 ๔. ผูส่ังลงโทษหรืองดโทษหรือส่ังยุติเรื่อง 
  ๔.๑ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ  
 
ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย 
 เมื่อมีการกลาวหา หรือมีกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย 
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 
 ๑. รายงานใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยทราบ 
  เมื่อมีการกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย ตองรายงาน
โดยเร็วตามลําดับจนถึงผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจดําเนินการทางวินัย คือ ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจส่ังบรรจุ หรือ
ผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๒. สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลหรือไม 
  เม่ือผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัย ไดรับรายงานตาม ๑ หรือความดังกลาวปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจดําเนินการทางวินัย  ผูบังคับบัญชานั้นตองรีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวน 
หรือพิจารณาในเบ้ืองตนวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ก็ยุติเรื่องได  ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูใดกระทํา
ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลว ก็ดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นตอไป  
 ๓. การดําเนินการทางวินัย  
  ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 



-๖- 

ขอเสนอในการดําเนินการ 
 ๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่อง วินัย และบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการดานวินัย ใหกับ
ผูบังคับบัญชา และผูอยูใตบังคับบัญชา 
 ๒. กําหนดแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัย 
 ๓. พัฒนากลไก และระบบการดําเนินการทางวินัยท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ของ กอ.รมน.  

 

****************************  
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ก. กรณีตัวอยางพฤติกรรมขาราชการท่ีประพฤติผิดวินัย  

กรณีท่ี ๑  นายดวงอาทิตย ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ มาปฏิบัติงานสายเปนประจํา  คือ ในป  
๒๕๕๒ นายดวงอาทิตย มาทํางานในเวลาระหวาง ๐๙๐๐ น. – ๑๐๐๐ น.  และเมื่อมาถึงท่ีทํางานแลวก็ไมใสใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ี เอาแตเลนเกมสคอมพิวเตอร เลนแชท และเลนอินเตอรเน็ท  Facebook  เมื่อทํางาน        
ในความรับผิดชอบก็เกิดความผิดพลาดบอยครั้งจนเจาหนาท่ีคนอื่นตองมาชวยแกไข นายอาทิตย อางวาการท่ีตน
กระทําดังกลาวก็เพื่อคลายเครียด พฤติการณของนายดวงอาทิตยดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะและเอาใจใสตามมาตรา  ๘๒(๒) และมาตรา  ๘๒(๓) ประกอบ
มาตรา ๘๔ แหง พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน ๔% เปนเวลา ๑ เดือน 

กรณีท่ี ๒ นายสุรินทรฯ หัวหนาสถานีอนามัย ในวันทําการปกติ  จะไมเคยปฏิบัติงานบนสถานีอนามัย  โดยบอก
กับผูใตบังคับบัญชาวาออกทองท่ีเพื่อประสานราชการกับผูนําชุมชน แตปรากฏวามีผูพบเห็นนายสุรินทรฯ นั่งด่ืม
สุราในหมูบานในเวลาราชการเปนประจํา ไมเคยกลับเขาไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีสถานีอนามัยเลย ผูใตบังคับบัญชาตอง
นําเอกสารมาใหเซ็นท่ีหมูบานและในขณะท่ีนั่งด่ืมสุราอยู นอกจากนี้ในขณะเขารวมประชุมระดับจังหวัด ไดพูดจา
ในท่ีประชุมดวยอาการมึนเมาสุรา และใชวาจาไมสุภาพขณะประชุม พฤติกรรมเปนการกระทําความผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ฐานไมต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกราชการ ฐานทอดท้ิงหนาท่ีราชการ 
และฐานไมรักษาช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน โดยกระทําการอันไดช่ือวาเปน        
ผูประพฤติช่ัว ไดรับโทษตัดเงินเดือน ๔ % เปนเวลา ๒ เดือน  

กรณีท่ี ๓ นายกูชาติ ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  ๔ โรงพยาบาลชุมชน  ขาดราชการ   ในวันท่ี   
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยไปทําธุระสวนตัว และจากการตรวจสอบสมุดลงเวลาทํางานปรากฏวานายกูชาติไมได
ลงลายมือช่ือในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวันท่ี ๗ เมษายน  ๒๕๔๘ 
นอกจากนี้นายกูชาติ ยอมรับวาไดลงผลการตรวจส่ิงสงตรวจผิดพลาดจริงเมื่อมีการตรวจสุขภาพประจําปของ
เจาหนาท่ีโรงพยาบาล และรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการลาชาและคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง
บอยครั้ง พฤติการณดังกลาวของนายกูชาติ เปนการกระทําผิดวินัย  ฐานไมต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี  
หรือความกาวหนาแกราชการ และฐานละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไดรับโทษตัดเงินเดือน  
จํานวน ๔ % เปนเวลา ๑ เดือน  

กรณีท่ี ๔ นายนิลกาฬฯ สาธารณสุขอําเภอ ไดลงลายมือช่ือในใบถอนเงินบํารุงสถานีอนามัย รวมกับ  นางวิจารณ 
หัวหนาสถานีอนามัย จํานวน ๑๒ ครั้ง เปนเงินจํานวน ๒๓๑,๐๖๑ บาท โดยในแตละครั้ง  นายนิลกาฬฯ ไมเคย
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกเงินวานางวิจารณฯ ขอเบิกเงินตามแผนงาน  หรือโครงการใด มี
เอกสารหลักฐานใบสําคัญในการเบิกจายเงินหรือไม จากการตรวจสอบพบวาการถอนเงิน แตละครั้งไมมีหลักฐาน
ใบสําคัญประกอบการเบิกจายเงิน เปนเหตุ ใหนางวิจารณฯ นําเงินไปใชสวนตัว (นาง วิจารณฯ ไดรับโทษไลออก
จากราชการ)  พฤติกรรมของนายนิลกาฬฯ เปนการกระทําผิดวินัยฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ  
อุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ไดรับโทษตัดเงินเดือนจํานวน ๔ % เปนเวลา ๓ เดือน  



-๙- 

กรณีท่ี ๕ นายเลยฯ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ไดรับอนุญาตใหใชรถราชการ หลังจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ
เสร็จแลว ไดนํารถยนตคันดังกลาว ไปใชในกิจสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา แตไมปรากฏวา
รถยนตราชการไดรับความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุแตอยางใด พฤติกรรมเปนความผิดวินัยฐานไมปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ไดรับโทษภาคทัณฑ 

กรณีท่ี ๖  นางสาวลิเดีย  เภสัชกร ปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดกลาว
วาจาไมสุภาพตอผูรวมงาน เชน คําวา “ไอสันดาน ไอข้ีขา ไอเห้ีย ไอสัตว ไอหมา ไอสถุน ไอระยํา ไอชาติช่ัว” ตอ
หนาเจาหนาท่ีในฝายเภสัชฯ หลายคน พฤติการณดังกลาวของนางสาวลิเดีย เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง       
ฐานไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและผูรวมปฏิบัติงาน และฐานไมรักษาช่ือเสียง
ของตนเอง และไมรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน มิใหเส่ือมเสีย  ไดรับโทษตัดเงินเดือน 
จํานวน ๔ % เปนเวลา ๑ เดือน และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว เห็นชอบดวย 

กรณีท่ี ๗  นางสาวจูหลง นายแพทย ๕ โรงพยาบาลชุมชม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดใชวาจาไมเหมาะสม
กับเพื่อนรวมงานหลายครั้ง เชน  “เธอเปนพยาบาลเวร รายงานไมรูเรื่อง ฉันเบ่ือพยาบาลโว ๆ ดูแลผูปวย       
ไมเปน” และมีพฤติกรรมไมเหมาะสมตอผูรวมงาน  พฤติการณดังกลาวของนางสาวจูหลง เปนความผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ฐานไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี ระหวางขาราชการและผูรวมปฏิบัติงาน และฐาน       
ไมรักษาช่ือเสียงของตนเอง สมควรลงโทษภาคทัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

ข. สรุปขอปฏิบัติและขอหามทางวินัย 

 วินัยตอประเทศชาติ  

• ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ 

 
 วินัยตอประชาชน  

• ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ
ราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน 

• ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
 
 วินัยตอผูบังคับบัญชา  

• ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น    
จะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะตองเสนอความเห็น
เปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว 
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

• ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองรายแจง ถือวา
เปนการรายงานเท็จดวย 

• ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวครั้งคราว 

 
 วินัยตอผูรวมงาน  

• ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง
ขาราชการดวยกัน และผูรวมปฏิบัติราชการ 

• ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลง กดข่ี หรือขมเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ  

• ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศตอขาราชการดวยกัน หรือตอ   
ผูรวมปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
 วินัยในการปฏิบัติราชการ  

• ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม  

• ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

• ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ 
เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 

• ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได 

• ตองรักษาความลับของทางราชการ 

• ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่น        
ท่ีเกี่ยวของกับประชาชน และจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาท     
ทางการเมืองของขาราชการ 

• ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น 

• ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

• ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม 
หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

• ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง
กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 
 วินัยของตนเอง  

• ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิให     
เส่ือมเสีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

ค. ความผิดวินัยอยางรายแรง 

• ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 

• ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง 

• ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

• กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

• ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 

• กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

• ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝน      ขอ
หามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

• ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และ
มาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
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	(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
	(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
	(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
	(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
	(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
	(๑๐)  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้   เสื่อมเสีย
	คำอธิบายเพิ่มเติม
	“ชื่อเสียง” ขึ้นอยู่กับสายตาและความรู้สึกนึกคิดของมวลชนในสังคม ถ้ากระทำการให้สังคมรังเกียจก็เสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วน “เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ” ขึ้นอยู่กับการยอมรับนับถือของประชาชน ถ้ากระทำการให้ประชาชนไม่ยอมรับนับถือหรือรังเกียจ ก็เสื่อม...
	(๑๑)  กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
	-๓-
	มาตรา ๘๓ ข้าราชการต้องไม่กระทำการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
	(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
	(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
	(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
	(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
	(๕) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความ      เที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
	(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
	(๗) ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
	(๘) ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
	(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
	(๑๐) ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
	มาตรา ๘๕ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
	(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
	(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
	(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
	(๔) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
	(๖) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
	(๗) ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืน      ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
	(๘) ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
	ทางปฏิบัติหลังสั่งลงโทษ (กรณีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง)
	การลงโทษทางวินัย มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโต้แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้แค้นโดยโทสจริต แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
	รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวินัย
	รักษามาตรฐานความประพฤติและสมรรถภาพของข้าราชการ
	รักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทางราชการ
	จูงใจให้ข้าราชการประพฤติดีและไม่กระทำผิดวินัย โดยตระหนักว่ากระทำผิดจะถูกลงโทษ และเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้อื่นตระหนักในการรักษาวินัยด้วย
	ดังนั้น ไม่ใช่ลงโทษแล้วปล่อยไปเลย แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษทราบและชี้แจงให้สำนึกในการกระทำผิด แล้วให้โอกาสปรับปรุงตนเองถ้ายังอยู่ในราชการ (อ้างอิง จาก ประวีณ ณ นคร “เสริมทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล”, สำนักงาน ก.พ., ๒๕๕๖ หน้า ๒๑๑)
	ผู้มีอำนาจในการสั่งโทษ
	ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
	-๕-
	การดำเนินการทางวินัย
	การดำเนินการทางวินัย หมายถึง การดำเนินการทั้งหลายที่กระทำเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อข้าราชการพลเรือนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ได้แก่ การสืบสวนหรือสอบสวน การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ การดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบสวนพิจาร...
	ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัย
	๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
	๑.๑ กรรมการสืบสวน/สอบสวน
	๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
	๒. ผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับความผิดและสถานโทษ
	๒.๑ กรรมการสืบสวน/สอบสวน
	๒.๒ ผู้ตรวจสำนวน
	๒.๓ ผู้บังคับบัญชา
	๓. ผู้พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
	๓.๑ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
	๓.๒ อ.ก.พ. (กรม/กระทรวง)
	๔. ผู้สั่งลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง
	๔.๑ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
	ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
	เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำเนินการดังนี้
	๑. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยทราบ
	เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย ต้องรายงานโดยเร็วตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจดำเนินการทางวินัย คือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุ หรือผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปที่ได้รับมอบหมาย
	๒. สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลหรือไม่
	เมื่อผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย ได้รับรายงานตาม ๑ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจดำเนินการทางวินัย  ผู้บังคับบัญชานั้นต้องรีบดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาผู้นั้นกระทำผิดวินัยห...
	๓. การดำเนินการทางวินัย
	ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
	-๖-
	ข้อเสนอในการดำเนินการ
	๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง วินัย และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการด้านวินัย ให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
	๒. กำหนดแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
	๓. พัฒนากลไก และระบบการดำเนินการทางวินัยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ของ กอ.รมน.
	****************************
	-๗-
	ภาคผนวก
	-๘-
	ก. กรณีตัวอย่างพฤติกรรมข้าราชการที่ประพฤติผิดวินัย
	ข. สรุปข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางวินัย
	ค. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
	ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
	ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
	กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
	กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
	ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืน      ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
	ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

