
   นายสุทธิพร ลิ่มศิลา  นิติกรเชี่ยวชาญ 



๑. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของการเป็น
พนักงานราชการ 

๒. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
๓. ข้อก าหนดวินัยพนักงานราชการ 
      ๓.๑ วินัยไม่ร้ายแรง 
  ๓.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
๔.   การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
      ๔.๑ วินัยไม่ร้ายแรง 
      ๔.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
๕.   การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

หัวข้อบรรยาย 



คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้             

    ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคฯ 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 

    เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกฯ  หรือพ้นโทษจ าคุกมาเกิน ๕ ปี 

๗. ไม้เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกฯ 

๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

๙. ตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาและเลือกสรรฯ 

    ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดเพิ่มขึ้นได้ ฯ 



การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ข้อ ๒๘  สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 
 

(๑) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนี้หรือตามที่ส่วนราชการก าหนด 
(๓) พนักงานราชการตาย 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙ 
(๕) พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
       อย่างร้ายแรง 
(๖)  เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อก าหนดของ

ส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง 



 ข้อก าหนดวินัยพนักงานราชการ 

         ข้อ ๒๒   พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนด    
ในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้     
ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
          ข้อ ๒๓  พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่
ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนด 
          พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจะต้องได้รับ
โทษทางวินัย 



 ข้อก าหนดวินัยพนักงานราชการ 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

           ต้ อ งสนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

วินัยต่อประเทศชาติ 

วินัยต่อประชาชน 

           ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

           ต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

                   ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ 

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืน 

หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ 

ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอ 

ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และ     

เมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม       

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

                ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 

               ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

วินัยต่อผู้ร่วมงาน 

                    ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

                   ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็น
การกลั่นแกล้งกัน กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

                           ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการอันเป็นการ 
ล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

               ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
 

               ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

วินัยต่อต าแหน่งหน้าที ่

              ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของ    
ทางราชการ 

             ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

               ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

วินัยต่อต าแหน่งหน้าที ่

                  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 

                  ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

                ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

วินัยต่อต าแหน่งหน้าที ่

               ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์   
อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง  
หน้าที่ราชการของตน 

             ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 



ข้อก าหนดวินัยไม่ร้ายแรง 

                ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 



ข้อก าหนดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๒๔  การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          (๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
          (๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายร้ายแรง 
          (๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความ
เสียหายร้ายแรง 
          (๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุ
ให้ราชการเสียหายร้ายแรง 
          (๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายร้ายแรง 
          (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานติดต่อกันเกิน ๗ วัน 
          (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนเป็นเหตุให้ราชการเสียหายร้ายแรง 
          (๘) ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือหนักกว่าโทษจ าคุก 
          (๙) การกระท าอื่นใดที่ส่วนราชการก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 



การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระท าความผิดวินัย      
ไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควร    
แก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
          ในการพิจารณาการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ  
ที่เห็นสมควร 



การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

         ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

            ข้อ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการ       
ท่ีถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม   
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระท า
ความผิดให้สั่งยุติเรื่อง 
             หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไป
ตามที่ส่วนราชการก าหนด 



  แนวทางการด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 

 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

             ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนด    
แนวทางการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการ เพื่อเป็น
มาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 



ข้อ ๖  
วรรคสอง 

ข้อ ๖  
วรรคหนึ่ง 

กระท า
ผิดวินัย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการด าเนินการทางวินัยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่ ๑ 

กล่าวหา 

สงสัย 

พนักงาน
ราชการ 

ผบ หัวหน้าส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้อ ๓ 

สืบสวนเอง 

สั่งให้
ด าเนินการ
สืบสวน 

ให้ได้ความจริง 
และยุตธิรรม 

รวบรวมข้อเท็จจริง ขอ้กฎหมาย 
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ท ารายงานการสืบสวนเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้อ ๔ 



ขั้นตอนที่ ๓ 

ข้อ ๕ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
ไม่มีมูล 

ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง 

ด าเนินการตามข้อ ๖ 
สืบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ด าเนินการตามข้อ ๗ 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง 

ยุติเรื่อง 

เห็นว่า 

ข้อ ๘ 
 เมื่อสอบสวน
พิจารณาเสร็จ 

ไม่ได้กระท า 
ผิดวินัย 

ยุติเรื่อง 

ร้ายแรง 

ไม่ร้ายแรง 

ภาคทัณฑ์                  
ลดเงินค่าตอบแทน        
ตัดเงินค่าตอบแทน 

ตามข้อ ๑๐,๑๑ 



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

             ข้อ ๑๕  พนักงานราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท า  
หรือละเว้นกระท าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหา     
ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ      
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา อันมิใช่
ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาทที่ ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ          
แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และด าเนินการ       
ทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากงาน  
แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจต้องด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๗ ภายใน      
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากงาน 



ข้อ ๑๓,๑๔ 

การด าเนินการกรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ ยุติเรื่อง 
ขั้นตอนที่ ๔ 

ลดโทษ 

สั่งให้กลับ 

สั่งลงโทษวินัย
ไม่ร้ายแรง 

ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา
จ้างเดิมหรือจ่ายค่าตอบแทนการออก
จากงานโดยไม่มีความผิด 

น าระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งให้ออกจากราชการแล้ว
ได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 



การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
แนวทางการด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

              ข้อ ๑๑    การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน  
ลดเงินค่าตอบแทน หรือไล่ออก ให้ท าเป็นค าสั่ง ระบุชื่อและต าแหน่ง
ของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญว่าผู้ถูกลงโทษ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ข้อใด 
พร้อมทั้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย        
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ในค าสั่งนั้น และให้ลงลายมือชื่อ   
และต าแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออกค าสั่งไว้ด้วย 



              ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

              ข้อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่ก าหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้น      
การปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ      
หรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่     
เรื่องใดมีก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็น
กรณีที่ส่วนราชการประกาศก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่ง          
ในกลุ่มงานลักษณะใด ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้าง      
ในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติของพนักงานราชการ 
     ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้  

บทอนุโลม 



บทอนุโลม 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

         ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ ให้น า
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล    
ของส่วนราชการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดกับหลักการของการจ้าง
พนักงานราชการหรือการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ทั้งนี้ เว้นแต่การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานราชการมีลักษณะพิเศษที่ ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้         
ให้ส่วนราชการนั้นก าหนดวิธีการด าเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับสภาพงาน   
และแจ้งให้ส านักงาน ก.พ.ทราบต่อไป 



จบการบรรยาย 


