
 
ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 

ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2544 
......................................... 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 35 ข้อ 39 วรรคสามและข้อ 40 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบัน
พระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 
2544” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยโดย
เคร่งครัด ดังนี้ 

(1) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(2) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องสนับสนุนนโยบายของสถาบัน และปฏิบัติตามข้อบังคับตลอดจน
ระเบียบแบบแผน จรรยาบรรณของสถาบัน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืน
อาศัยอ านาจหน้าที่การงานของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 
   การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(4) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
สถาบัน 

(5) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องมาท างานตรงตามก าหนดเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่งาน ไม่ละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ และไมใ่ช้เวลาท างานไปหาประโยชน์ส่วนตัว  

การละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่สถาบัน 
หรือละท้ิงหน้าทีก่ารงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
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(6) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง
สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมของสถาบัน ไม่ปฏิบัติงานข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้ง
ชั่วคราวในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับค าสั่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบด้วย 
 การขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายและกฎข้อบังคับอันเป็นเหตุให้สถาบัน
เสียหายร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

(7) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ       
ซึ่งควรต้องบอก ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

(8) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องไม่ประพฤติชั่ว หรือประพฤติในทางซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ของตน 

(9) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และช่วยเหลือประชาชน              
ผู้มาติดต่อในกิจการอันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตนหรือของสถาบัน 

(10) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อประชาชน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 
(11) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างพนักงาน อ านวยความสะดวกและร่วมมือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน 
(12) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องรักษาความลับของสถาบัน 
(13) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วย           

การปฏิบัติงาน ของสถาบันโดยเคร่งครัด 

 ข้อ 4  การกระท าผิดวินัยร้ายแรงของพนักงาน ลูกจ้าง เป็นเหตุให้ถูกปลดออกหรือไล่ออก           
มีดังต่อไปนี้ 

(1) ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการสั่ง
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และการขัดค าสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่งานอย่างร้ายแรง 

(2) ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกหรือหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับ
โทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เสียหายแก่งาน
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

(3) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะกระท าหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริตหรือ       
ต้องค าพิพากษาในคดีแพ่งอันแสดงว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งน้าที่อย่างร้ายแรง 

(4) ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันท าการและผู้บังคับบัญชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุอันควร 

(5) ทุจริตต่อหน้าที่ 
(6) ประมาทเลินเล่อในการท างาน เป็นเหตุให้เสียหายแก่การงานอย่างร้ายแรง 
(7) ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ 
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(8) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(9) เปิดเผยความลับของสถาบัน และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สถาบัน 
(10) ประพฤตผิิดจรรยาบรรณของสถาบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ข้อ 5  พนักงาน ลูกจ้างผู้ใดกระท าผิดวินัยร้ายแรงอันเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตาม       
ข้อ 4 (2) (3) (4) และ (5) ในกรณีให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา ให้เลขาธิการมีอ านาจพิจารณาสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ได้โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน 

 ข้อ 6  การลงโทษปลดออก ให้เลขาธิการสั่งลงโทษได้เมื่อพนักงาน ลูกจ้างกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามข้อ 4 แต่ยังไม่ถึงกับจะต้องลูกไล่ออก หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน 

 ข้อ 7  การกระท าผิดวินัยร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษถึงไล่ออก หรือปลดออก ถ้ามิใช่เป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ 5 ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อยสามคนเพ่ือท าการสอบสวน 
แต่ถ้าเป็นการลงโทษอ่ืน เลขาธิการจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ 
 การสอบสวนนั้น ให้กระท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบค าสั่ง ถ้ามีความจ าเป็นซึ่งจะสอบสวนให้เสร็จภายในก าหนดนั้นไม่ได้ และได้ขยายเวลา
แล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ให้ขออนุมัติเลขาธิการขยายเวลาต่อไปอีกครั้งละสิบห้าวัน แต่ทั้งนี้ไม่เกินสามครั้ง 

 ข้อ 8  พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดกระท าผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท า
ผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือตัด
เงินเดือนหรือค่าจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุอันควรลดโทษ 
จะตักเตือนเป็นหนังสือหรือภาคทัณฑ์ไว้ก่อนก็ได้ 

 ข้อ 9  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลระมัดระวังพนักงาน ลูกจ้าง ในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
วินัย ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดของพนักงาน ลูกจ้างผู้นั้นอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนที่จะลงโทษได้ ก็ให้สั่งลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมี
อ านาจสั่งลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี 
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่รายงานการกระท าผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือไม่จัดการลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดวินัย หรือจัดการลงโทษไม่เป็นการสุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัย 
 ข้อ 10 การลงโทษ ผู้สั่งลงโทษต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และต้องไม่สั่งการโดย
พยาบาทหรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท า ผิดวินัยใน
กรณีใด และผิดตามข้อใดแห่งระเบียบนี้ และจะอุทธรณ์ต่อใครภายในก าหนดเวลาใดไว้ด้วย 
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 ข้อ 11 เมื่อผู้มีอ านาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงเลขาธิการ เว้นแต่กรณีท่ีเลขาธิการเป็นผู้สั่งลงโทษ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษซึ่งมีต าแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าการลงโทษหรือการ
ด าเนินการทางวินัยนั้นไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีอ านาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษลดโทษ 
หรือยกโทษได้ แต่ถ้าจะเพ่ิมโทษแล้วโทษที่สั่งเพ่ิมข้ึนรวมกับที่สั่งไว้เดิมต้องไม่เกินอ านาจของผู้สั่งใหม่นั้น 
 ข้อ 12 พนักงาน ลูกจ้างผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนหรือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า หากให้คงอยู่ในหน้าที่ระหว่างการสอบสวนพิจารณา 
หรือระหว่างด าเนินคดี จะเป็นการเสียหายแก่งานของสถาบันให้รายงานเลขาธิการเพ่ือพิจารณาสั่งให้ ผู้นั้นพัก
งานไว้ก่อน 
 ข้อ 13 เมื่อการพิจารณาสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักงาน        
มิได้กระท าผิด หรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากงาน
ด้วยเหตุอ่ืน ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้ ถูกสั่ ง พักงานมีความผิดที่จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก                
ให้เปลี่ยนแปลงค าสั่งพักงานไว้ก่อนเป็นค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แล้วแต่กรณ ี

 ข้อ 14 การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ระหว่างพักงาน ให้จ่ายได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินเดือนในระหว่าง
ที่ถูกพักงาน ทั้งนี้หากการพิจารณาสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักงานมิได้
กระท าผิด ให้สถาบันจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างในส่วนที่ยังมิได้จ่ายให้ครบตามจ านวนที่ผู้ถูกสั่งพักงานพึงได้รับเต็ม
จ านวน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่สถาบันใช้บริการจ่ายเงินเดือน 
                                                          
                      ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2544 

 
 
 

 
 
 

 

       (ลงชื่อ)                   บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
          (ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

          เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 


