
 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย 

 
โดยนายสุขสันต์ นิลผาย ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 

สถานีพัฒนาท่ีดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

1. ความหมายของวินัย 
 การมีวินัยเป็นความคาดหวังของสังคมท่ีจะให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีถูกท่ีควร อันจะส่งผลให้
เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคม ได้แก่ การประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสังคม ซึ่งค าว่า “วินัย” ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง ระเบียบ แบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน ดังนั้น วินัยจึงหมายถึง กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ 
 
2. การรักษาวินัย 
 หมายถึง การท่ีข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 
ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง หากพบว่ามีการกระท าผิด ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทาง
วินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยท่ีดีนั้นนอกจากเกิดจากตัวข้าราชการเองท่ีจะต้อง
เรียนรู้ ส านึก และตระหนักในหน้าท่ีแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ต้องท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนา
ให้ข้าราชการมีวินัยด้วย  
 
3. ข้อก าหนดเร่ืองวินัย 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชากรพลเรือนสามัญ ต้องรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบติัตามโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้  
  1. วินัยประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  2. วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี ได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ การปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  4. วินัยต่อประชาชน ได้แก่ ให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกให้เป็นธรรม ไม่กล่ันแกล้ง ดู
หมิ่น เหยียดหยามประชาชน 
  5. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่ การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  6. วินัยต่อตนเอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาช่ือเสียง ไม่กระท าการใดๆให้
เส่ือมเสียช่ือเสียง 



 

 
3. การรักษาวินัย 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการ ดังต่อไปนี ้
  1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       (1)  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
       (2)  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
ของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
       (3)  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความต้ังใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
       (4)  ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นจะท าให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
       (5)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
       (6)  ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
       (7)  ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
       (8)  ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 
ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
       (9)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย 
       (10)  ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน
มิให้เส่ือมเสีย 

  2.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการอนัเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
       (2)  ต้องไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
       (3)  ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
       (4)  ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
       (5)  ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย
ความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 



 

       (6)  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
       (7)  ต้องไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ 
       (8)  ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
       (9)  ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

  3.  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
       (1)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 
       (2)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง 
       (3)  ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
       (4)  กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
       (5)  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
       (6)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
       (7)  ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1 หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตาม ข้อ 2 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 
4. บทลงโทษทางวินัย 

    โทษทางวินัยส าหรับข้าราชการมี 5 สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ซึ่งถือเป็นโทษไม่
ร้ายแรง โทษปลดออก ไล่ออก เป็นโทษวินัยร้ายแรง และโทษปลดออกยังมีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย 

 
โดยนางสาวสุภาพร  แหวะสอน ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย เป็นการเรียนรู้วินัยและแนวทางการรักษาวินัยส าหรับผู้ปฏิบัติ
ราชการ จุดมุ่งหมายและความส าคัญของวินัย เพื่อให้การปฏิบัติราชการด าเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวังของประชาชนและสังคม สรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 

- ข้าราชการละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

- การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินล่อหรือขาดการเอาใจ
ใส่ระมัดระวัง ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

- กรณีข้าราชการเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ, เมาสุราเสียราชการ, เมาสุราในท่ีชุมชนจน
เกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ควรลงโทษปลดออก หรือไล่
ออก 

- กรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการตลอดจนเงินอื่นใดท่ีทางราชการให้สิทธิขอ
เบิกจ่ายได้ โดยท าการขอเบิกเป็นเท็จ (ไม่ตรงกับความจริง) ด้วยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินทาง
ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

- โทษทางวินัย มี 5 สถาน ได้แก่ 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดเงินเดือน 4. ปลดออก 5. 
ไล่ออก 

- ข้าราชการต้องรักษาจรรยาข้าราชการท่ีส่วยราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ี
ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการยึดมั่นและยืนหยัดท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง ความซื่อสัตว์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการมุ่งผลสมฤทธิ์ของงาน 

- ความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ ประกอบด้วย ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบุงคับต่างๆ ของสังคมไทยรวมทังหลักจรรยาข้าราชการ
เหนือประโยชน์ส่วนตน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนบุคคลอื่นอย่าง
เท่าเทียมกัน ต้องสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์ต่อองค์กร
และส่วนรวม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานโดยค านึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 
 
 



 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย 

 
โดยนางสาวอินทุอร สินธุชาติ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

สถานีพัฒนาท่ีดินหนองคาย ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
สรุปสาระส าคัญ 

ความหมายของการรักษาวินัย การท่ีข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกันไม่ฝ่าฝืนหลีกเล่ียง หากพบว่ามีการกระท าความผิด ผู้บังคับบัญชาต้องมี
การด าเนินการทางวินัยทันทีเพื่อไม่ให้เป็นเย่ียงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยท่ีดีนอกจากข้าราชการต้องเรียนรู้
ส านึกตระหนักในหน้าท่ีแล้วผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มีวินัยด้วย 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย
โดยกระท าการหรือไม่กระท าการ ดังต่อไปนี ้

 
 1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี ้

1) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
2) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความต้ังใจ อุตสาหะ 

เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
4) ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
8) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้ติดต่อ

ราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่น ท่ี

เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย 

10) ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย 
 
 2.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
  1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็น
การรายงานเท็จด้วย 



 

  2) ต้องไม่ปฏิบั ติหน้าท่ีราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
  3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
  4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
  5) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียง
ธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
  6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
  8) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
 
 3.  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เปน็ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 
 2) ละทิ้งหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
 3) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 4) กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 6) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
 7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1 หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
ตาม ข้อ 2 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 
 4.  โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี้ 

1)  ภาคทัณฑ์ 
2)  ตัดเงินเดือน 
3)  ลดเงินเดือน 
4)  ปลดออก 
5)  ไล่ออก 

 
 5. ข้อก าหนดวินัย มีด้วยกันดังนี้ 

1)  วินัยต่อประเทศชาติ 
2) วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
3) วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
4) วินัยต่อประชาชน 



 

5) วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ีวินัยต่อตนเอง 
 

        การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
              1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
              2) น าความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
อย่างเคร่งครัด 

3) สามารถน าความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัยไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย 

 
โดยนายวชิระ จันคง ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  

สถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
1. การพัฒนาความรู้ฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
             เรียนรู้วินัยและแนวทางการรักษาวินัยส าหรับผู้ปฏิบัติราชการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ผู้เรียนในเรื่องการรักษาวินัย  สรุปจุดมุ่งหมายและความส าคัญของวินัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการด าเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวัง
ของประชาชนและสังคม 
 

2. เนือ้หาและหัวข้อวิชาของการพัฒนาความรู้ฯ มีดังนี้  
 2.1 ความหมายและความส าคัญของวินัย เป็นข้อปฏิบัติท่ีใช้ควบคุมความประพฤติของคนดังท่ีกล่าว
มาในความหมายของ วินัยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้นระเบียบวินัยจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง 
การฝึกทางวินัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีนิสัยประจ าใจดี คือ ให้มีความเคารพมีมารยาทและความประพฤติอัน
ดีงาม มีความเห็นอกเห็นใจกันมีความร่วมมือซึ่งกัน ส่งเสริมความส าเร็จความก้าวหน้าในการท างาน  

2.๒ สาเหตุท่ีก่อให้เกิดการท าความผิดทางวินัย เกิดจาก ๒ สาเหตุ จากภายใน คือไม่เข้าใจ ตามใจ  
ไม่ใส่ใจ จ าใจ จงใจ จากภายนอก คือ อบายมุข เช่น ขวัญไม่ดี ความจ าเป็นในการครองชีพปล่อยปละละเลย
ของผู้บังคับบัญชา โอกาสเปิดช่องล่อใจ 

2.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 

2.4 ข้อก าหนดวินัย  สามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ลักษณะ วินัยต่อประเทศชาติ วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
วินัยต่อผู้ร่วมงาน วินัยต่อตนเอง วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี วินัยต่อประชาชน    

2.5 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต ละท้ิง หรือทอดท้ิง  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุเสียหายร้ายแรง ละท้ิงราชการติดต่อกัน 15 วัน การกระท าอันได้ช่ือว่าเป็นผู้
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ดูหมิ่น เหยียดยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
การกระท าผิดอาญาได้รับโทษจ าคุก เช่น เมาแล้วขับส่ังจ าคุก  4 เดือน  

2.6 ท าทางวินัย ข้อราชการ ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก พนักงานราชการ 
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดเงินค่าตอบแทน ไล่ออก ลูกจ้างประจ า ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ปลด
ออก ไล่ออก  

2.7 ข้าราชการท่ีดีเก่งและประสบความส าเร็จ การครองตน คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรงต่อ
เวลารับผิดชอบหน้าท่ี หมั่นศึกษาหาความรู้ในการงาน ศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดไม่ก่อหนี้ การครองคน คือมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน รักเคารพและให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา มีคุณธรรม เมตตาธรรมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงาน ให้การบริการ ใส่ใจกับส่วนราชการอื่นและประชาชนท่ัวไป การครองงาน คือ
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความพรากเพียร การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

 

 
 
 



 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ต่อตนเอง ได้แก่  
          สามารถศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท างานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วน าไปใช้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน จนสามารถท าให้งานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถ
ตรวจสอบวิธีการท างานได้อย่างโปร่งใส 
 

4. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ฯคร้ังนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงาน  มีดังนี้  
          ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางราชการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และน ามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามข้ันตอน 
 

5. ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
          ต้องศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับของงานแต่ละงานให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติ เพราะกฎระเบียบ 
ข้อบังคับแต่ละงานมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในเนื้อหาของงานนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพราดในการท างาน 
 

6. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล  
 


