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กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดโครงการฝึกอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                
สำหรับบุคลากร กรมการขนส่งทางราง ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Application Zoom Cloud Meeting) ในวันพุธที ่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 

เพื่อให้บุคลากร ขร. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น                   
โดยสามารถประพฤติตนสอดคล้องตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข้าราชการพลเร ือน พ.ศ. 2551                      
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของ ขร. 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้เป็นหลักใน
การปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุมให้บุคลากรได้ปฏิบัติตน และกำหนดแบบแผนความประพฤติ                      
ของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนำไปสู่ความก้าวหน้า                 
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 
 

โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะ
ผู ้บร ิหารและเจ้าหน้าที ่ ขร. ทั ้งนี ้ได ้ร ับเกียรติจากนางสาวดา รณี น่วมนา นิต ิกรชำนาญการพิเศษ                         
สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. และคณะ และ ดร. อภิญญา แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุน
วิชาการคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ  สำนักงานศาลปกครอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ ในครั้งนี้ด้วย 
 

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า การมีวินัยและการรักษาวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานรวมถึง ขร. 
ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ทั้งนี้                       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำชับให้ 
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า 
การที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิด              
ทางวินัย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ขร. จึงมีประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื ่อง นโยบายการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ประกาศ 
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 และมีพันธสัญญาของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีมาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน                
ทางจริยธรรม ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง เน้นย้ำให้บุคลากร ขร. ทุกคนประพฤติตน                  
ตามประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของ ขร.                         
ซึ่งบุคลากร ขร. ทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว โดยในปัจจุบัน ยังไม่มีบุคลากร ขร. กระทำผิด
วินัย คุณธรรม จริยธรรม แต่อย่างใด 
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         อนึ่ง กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง โดยมีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล และเกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน ทั ้งในแง่ของการปฏิบัติต่อประชาชน
ผู้รับบริการ และการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทั้งนีห้ากบุคลากร ขร. หรือหน่วยงาน ดำเนินการไม่ถูกต้อง
หรือฝ่าฝืนกฎหมายปกครอง อาจนำมาสู ่การกระทำผิดวินัยร้ายแรงได้ ซึ ่งต้องถูกลงโทษทางวินัยโดยการ                     
ปลดออกหรือโดนไล่ออกจากราชการ หรือต้องถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองต่อไป เช่น กรณี
ตัวอย่างคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดรับใช้ 
หรือใช้สิทธิไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ เป็นต้น                                                                    

ดังนั ้น จึงขอเน้นย้ำให้บุคลากร ขร. ทุกคน ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประมวลจริธรรม
ข้าราชการพลเรือน แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของ ขร. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพ่ือ 
 1) เพื ่อเสร ิมสร ้างและเน ้นย ้ำให ้ผ ู ้อย ู ่ ใต ้บ ังค ับบ ัญชา ปฏิบ ัต ิตามหลักเกณฑ์และว ิธ ีการ                            
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ตลอดจนกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 2) เพื่อก่อให้เกิดผลในการกำหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
และเพื ่อเป็นแนวทางให้บุคลากรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความรอบรู้
และทันต่อกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

4) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น 
และสามารถประพฤติตนสอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและแนวทางการปฏิบัติงาน                
ด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของ ขร. 

5) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและวิเคราะห์เหตุแห่งการกระทำผิดวินัย เพ่ือนำมาปรับปรุง
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัยและป้องกันมิให้บุคลากรกระทำผิดวินัย  
          6) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายปกครองที่มีต่อการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรภาครัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม 
 7 ) เพ ื ่อให ้บ ุคลากรม ีความร ู ้  ความเข ้าใจ และทักษะหร ือว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เก ี ่ยวก ับหล ักการ                                     
และกระบวนการของกฎหมายปกครอง สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) เพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และวิธีปฏิบัติที ่เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามข้ันตอนของการปฏิบัติและหลักกฎหมาย ต่อไป 

9) เป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งระหว่างหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการ ต่อไป 

โดยบุคลากรของ ขร. จะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน
ราชการต่อตนเอง ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 



3 
 

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากร 
กรมการขนส่งทางราง ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application 
Zoom Cloud Meeting) ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
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