สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย
โดยนายสุขสันต์ นิลผาย ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1. ความหมายของวินัย
การมีวินัยเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร อันจะส่งผลให้
เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคม ได้แก่ การประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสังคม ซึ่งคาว่า “วินัย” ตามพจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึ ง ระเบี ย บ แบบแผนและข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ปฏิ บั ติ และตรงกั บ
ภาษาอั ง กฤษว่า Discipline หมายถึ ง เครื่อ งควบคุม พฤติก รรมของคน ดัง นั้ น วิ นั ยจึง หมายถึง กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์
2. การรักษาวินัย
หมายถึง การที่ ข้า ราชการปฏิ บั ติ ตามข้อ ก าหนดทางวินั ย ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติอ ย่ างเคร่ง ครั ด
ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทาผิด ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการทาง
วินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้นนอกจากเกิดจากตัวข้าราชการเองที่จะต้อง
เรียนรู้ สานึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนา
ให้ข้าราชการมีวินัยด้วย
3. ข้อกาหนดเรื่องวินัย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชากรพลเรือนสามัญ ต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้
1. วินัยประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ การปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
4. วินัยต่อประชาชน ได้แก่ ให้การต้อนรับอานวยความสะดวกให้เป็นธรรม ไม่กลั่นแกล้ง ดู
หมิ่น เหยียดหยามประชาชน
5. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่ การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
6. วินัยต่อตนเอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง ไม่กระทาการใดๆให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง

3. การรักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
ของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(4) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้า ที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(2) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
(4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(5) ต้อ งไม่ก ระทาการหรือยอมให้ผู้อื่น กระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสีย
ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน

(6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(7) ต้ องไม่ กระท าการอย่ างใดที่ เป็ นการกลั่ นแกล้ ง กดขี่ หรื อข่ มเหงกั นในการปฏิ บั ติ
ราชการ
(8) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
3. การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(1) ปฏิบัติห รือละเว้น การปฏิบัติห น้าที่ร าชการโดยมิช อบเพื่อ ให้เกิดความเสีย หาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(2) ละทิ้งหรือ ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการโดยไม่มีเ หตุผ ลอัน สมควรเป็น เหตุใ ห้เ สีย หาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(6) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1 หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตาม ข้อ 2 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. บทลงโทษทางวินัย
โทษทางวินัยสาหรับข้าราชการมี 5 สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ซึ่งถือเป็นโทษไม่
ร้ายแรง โทษปลดออก ไล่ออก เป็นโทษวินัยร้ายแรง และโทษปลดออกยังมีสิทธิ์ได้รับบาเหน็จบานาญ

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย
โดยนางสาวสุภาพร แหวะสอน ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
หลักสูต ร วินัยและการรัก ษาวินัย เป็น การเรียนรู้วินัย และแนวทางการรักษาวินัยสาหรับผู้ป ฏิบั ติ
ราชการ จุดมุ่งหมายและความสาคัญของวินัย เพื่อให้การปฏิบัติราชการดาเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวังของประชาชนและสังคม สรุปเป็นข้อๆ ดังนี้
- ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
- การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินล่อหรือขาดการเอาใจ
ใส่ระมัดระวัง ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
- กรณีข้าราชการเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ, เมาสุราเสียราชการ, เมาสุราในที่ชุมชนจน
เกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง หน้าที่ราชการ ควรลงโทษปลดออก หรือไล่
ออก
- กรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการตลอดจนเงินอื่นใดที่ทางราชการให้สิทธิขอ
เบิก จ่ายได้ โดยท าการขอเบิ กเป็ น เท็จ (ไม่ ตรงกับ ความจริง ) ด้วยเจตนาทุ จริตฉ้ อโกงเงินทาง
ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- โทษทางวินัย มี 5 สถาน ได้แก่ 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดเงินเดือน 4. ปลดออก 5.
ไล่ออก
- ข้าราชการต้องรักษาจรรยาข้าราชการที่ส่วยราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่
ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่
ถูกต้อง ความซื่อสัตว์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการมุ่งผลสมฤทธิ์ของงาน
- ความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ประกอบด้วย ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบุงคับต่างๆ ของสังคมไทยรวมทังหลักจรรยาข้าราชการ
เหนือประโยชน์ส่วนตน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ของตนบุคคลอื่นอย่าง
เท่าเทียมกัน ต้องสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์ต่อองค์กร
และส่วนรวม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานโดยคานึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนเป็นหลัก

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย
โดยนางสาวอินทุอร สินธุชาติ ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สรุปสาระสาคัญ
ความหมายของการรักษาวินัย การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางวินัย ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกันไม่ฝ่าฝืนหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทาความผิด ผู้บังคับบัญชาต้องมี
การดาเนินการทางวินัยทันทีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ ดีนอกจากข้าราชการต้องเรียนรู้
สานึกตระหนักในหน้าที่แล้วผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มีวินัยด้วย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย
โดยกระทาการหรือไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ
เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
4) ต้อ งปฏิ บั ติต ามคาสั่ งของผู้ บัง คั บบั ญ ชาซึ่ง สั่ง ในหน้ าที่ ราชการโดยชอบด้ วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่ งนั้นจะทาให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้ติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
9) ต้ องวางตนเป็ นกลางทางการเมื องในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการและในการปฏิ บั ติ การอื่ น ที่
เกี่ยวข้อ งกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบีย บของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย
10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็น
การรายงานเท็จด้วย

2) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอั น เป็ น การกระท าการข้ ามผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสีย ความเที่ยง
ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
7) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
8) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
3. การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
2) ละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้าที่ร าชการโดยไม่มีเหตุผ ลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
6) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
7) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด 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. ข้อกาหนดวินัย มีด้วยกันดังนี้
1) วินัยต่อประเทศชาติ
2) วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
3) วินัยต่อผู้ร่วมงาน
4) วินัยต่อประชาชน

5) วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่วินัยต่อตนเอง
การนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย
2) นาความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
อย่างเคร่งครัด
3) สามารถนาความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัยไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และประเทศชาติต่อไป

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย
โดยนายวชิระ จันคง ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1. การพัฒนาความรู้ฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียนรู้วินัยและแนวทางการรักษาวินัยสาหรับผู้ปฏิบัติราชการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ผู้เรียนในเรื่องการรักษาวินัย สรุปจุดมุ่งหมายและความสาคัญ ของวินัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการดาเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวัง
ของประชาชนและสังคม
2. เนือ้ หาและหัวข้อวิชาของการพัฒนาความรู้ฯ มีดังนี้
2.1 ความหมายและความสาคัญของวินัย เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนดังที่กล่าว
มาในความหมายของ วินัยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้นระเบียบวินัยจึงเป็นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่ง
การฝึกทางวินัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีนิสัยประจาใจดี คือ ให้มีความเคารพมีมารยาทและความประพฤติอัน
ดีงาม มีความเห็นอกเห็นใจกันมีความร่วมมือซึ่งกัน ส่งเสริมความสาเร็จความก้าวหน้าในการทางาน
2.๒ สาเหตุที่ก่อให้เกิดการทาความผิดทางวินัย เกิดจาก ๒ สาเหตุ จากภายใน คือไม่เข้าใจ ตามใจ
ไม่ใส่ใจ จาใจ จงใจ จากภายนอก คือ อบายมุข เช่น ขวัญ ไม่ดี ความจาเป็นในการครองชีพปล่อยปละละเลย
ของผู้บังคับบัญชา โอกาสเปิดช่องล่อใจ
2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
2.4 ข้อกาหนดวินัย สามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ลักษณะ วินัยต่อประเทศชาติ วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
วินัยต่อผู้ร่วมงาน วินัยต่อตนเอง วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่ วินัยต่อประชาชน
2.5 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ละทิ้ง หรือทอดทิ้ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุเสียหายร้ายแรง ละทิ้งราชการติดต่อกัน 15 วัน การกระทาอันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดูหมิ่น เหยียดยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
การกระทาผิดอาญาได้รับโทษจาคุก เช่น เมาแล้วขับสั่งจาคุก 4 เดือน
2.6 ทาทางวินัย ข้อราชการ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก พนักงานราชการ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดเงินค่าตอบแทน ไล่ออก ลูกจ้างประจา ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ปลด
ออก ไล่ออก
2.7 ข้าราชการที่ดีเก่งและประสบความสาเร็จ การครองตน คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรงต่อ
เวลารับ ผิดชอบหน้าที่ หมั่นศึกษาหาความรู้ในการงาน ศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดไม่ก่อหนี้ การครองคน คือมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน รักเคารพและให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา มีคุณธรรม เมตตาธรรมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงาน ให้การบริการ ใส่ใจกับส่วนราชการอื่นและประชาชนทั่วไป การครองงาน คือ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความพรากเพียร การคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ต่อตนเอง ได้แก่
สามารถศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนาไปใช้อย่าง
ถูกต้อง ชั ดเจน จนสามารถทาให้ งานในหน้ าที่ ที่รับ ผิดชอบประสบความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ สามารถ
ตรวจสอบวิธีการทางานได้อย่างโปร่งใส
4. แนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ฯครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงาน มีดังนี้
ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางราชการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และนามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน
5. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนาความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ต้องศึ กษากฎระเบี ยบ ข้อ บังคั บ ของงานแต่ ละงานให้ชั ดเจนก่ อนลงมื อปฏิ บัติ เพราะกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับแต่ละงานมีลักษณะที่แตกต่างกันในเนื้อหาของงานนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพราดในการทางาน
6. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อ ส่งเสริมให้สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

