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สรุปบทเรียนที่ได้จากการพฒันาความรู้ 

หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(LDD e–Traning) ของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปได้ดังนี้ 

หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชการการปฏิบัติราชการด าเนินไปด้วยดี  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวังของประชาชนและสังคม  โดยมี
วัตถุประสงค์ของการอบรมดังนี้ 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการรักษาวินัย  และ  
2. สรุปจุดมุ่งหมายและความส าคัญของวินัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เน้ือหารายวิชาของหลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 หัวข้อดังนี ้
หัวข้อที่ 1 ความหมายและความส าคัญของวินัย 
หัวข้อที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย 
หัวข้อที่ 3 ข้อก าหนดวินัย 
หัวข้อที่ 4 โทษของการกระท าผิดวินัย 
 
ความหมายและความส าคัญของวินัย วินัย (Discipline) หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้

เป็นไปตามระเบียบแบบแผน นอกจากนี้ ยังหมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยตามที่ก าหนดไว้ในกฏหมาย เช่น ก าหนดให้ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รักษาความลับของทางราชการ และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัยตามที่กฏหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระท าความผิด ผู้บังคับบัญชาต้อง
ด าเนินการทางวินัย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากข้าราชการที่ต้องเรียนรู้ และ
ตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างและส่งเสริม เป็นตัวอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ข้าราชการ
มีวินัยด้วย 

ความส าคัญของวินัย  ความส าคัญของวินัยต่อส่วนรวม จะท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความ
เจริญก้าวหน้า บริการประชาชนด้วยความผาสุก เกิดความสงบเรียบร้อยต่อระบบราชการ ในขณะที่
ความส าคัญของวินัยต่อเจ้าหน้ารัฐ วินัยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคคลก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา   
ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมความส าเร็จความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ และการด ารงชีวิต 
 ในขณะที่สาเหตุที่ท าให้เกิดการกระท าผิดทางวินัย มีสาเหตุทั้งภายในและภายนอก สาเหตุจากภายใน
เกิดจากการไม่เข้าใจ ตามใจ ไม่ใส่ใจ ล่อใจ จ าใจ ตั้งใจ และสาเหตุจากภายนอก เกิดจากอบายมุข ตัวอย่างไม่ดี 
ขวัญไม่ดี ความจ าเป็นในการครองชีพ การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา โอกาสเปิดช่องล่อใจ ทั้งนี้ การ
ไม่เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเป็นสาเหตุล าดับต้นๆ ที่ท าให้เกิดการกระท าผิดทางวินัย 
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ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย 
1. ข้าราชการ 

1.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
1.2  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  

2. ลูกจ้างประจ า 
2.1  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
2.2  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
2.3  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  

3. พนักงานราชการ 
3.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
3.3  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการด าเนินการทางวินัย 
3.3 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 

2559   
3.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
3.5  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  

4. จ้างเหมาและบริการ 
4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสัญญาจ้าง 
 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กล่าวถึงข้อก าหนดวินัยไว้ดังนี ้
1. วินัยต่อประเทศชาติ  
 มาตรา 81 ก าหนดให้ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ เพราะฉะนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความเลื่อมใสสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อให้งานราชการด าเนินงานไปได้ หากผิดวินัยในข้อนี้ ยังรวมไปถึง
การขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการโพสต์ Facebook การเขียนบทความต่างๆ 
ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้กระทบหรือไปออกความเห็นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย  

2. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
 มาตรา 82 (4) ก าหนดให้ต้องการปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยค าสั่งของผู้บังคับบัญชาจะเป็นค าสั่งด้วยวาจาหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือ กระท าการโดยวิธีอื่นได้ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาสั่งเรา และต้องสั่งในหน้าที่
ราชการ อาจจะไม่ใช่หน้าที่การก าหนดต าแหน่ง แต่เป็นหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเราและต้องอยู่ในงาน
ราชการ และเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการต้องมีเจตนาที่จะไม่ด าเนินการตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งว่า ในวันอาทิตย์ขอให้มาช่วยปฏิบัติราชการด่วน แต่
ข้าราชการคนที่ได้รับค าสั่งไม่ไปปฏิบัติงาน กรณีนี้ถือเป็นการขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา เพราะข้าราชการทุกคน 
เป็นข้าราชการตลอด 24 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งงานเวลาดึก หรือเสาร์อาทิตย์ 
ข้าราชการต้องปฏิบัติตาม ถ้าเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีตัวอย่าง เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ซื้อกระดาษ A4 และเจ้าหน้าที่ทราบอยู่แล้วว่ายังมีกระดาษอยู่ในสต็อก แต่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้จัดซื้อ
กระดาษ A4 มาเพิ่ม กรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ต้องท าเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง โดยระบุว่า การ
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จัดซื้อกระดาษจะเกิดความเสียหายอะไรบ้าง ถือเป็นการแสดงความบริสุทธ์ิใจของเจ้าหน้าที่ ว่าราชการจะ
เสียหายหากผู้บังคับบัญชายืนยันจะสั่งให้จัดซื้อกระดาษ A4 

 มาตรา 83 (1) การรายงานเท็จ การรายงานเท็จมีทั้งการรายงานด้วยวาจา หนังสือ การ
บอกเล่า หรือท ารายงานที่เป็นการเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง (ไม่รายงานตามความจริง) 
หรือการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ต้องมีการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างทางการ  

 มาตรา 83 (2) การกระท าข้ามผู้บังคับบัญชา มีจุดมุ่งหมายคือ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติราชการ ตัวอย่างเช่น กลุ่มงาน
วินัย ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ มีล าดับข้ันของการบังคับบัญชาคือ ผู้อ านวยการ
กลุ่มวินัย ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป คือ รองอธิบดีด้านบริหาร และอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมาตราดังกล่าวนี้ก าหนดว่า ต้องไม่ปฏิบัติราชการข้าม
ผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น มีเรื่องร้องเรียนจากนิติกร ร้องเรียนผอ.กลุ่มวินัยว่า ไม่มีความเป็นธรรมต่อนิติกร 
นิติกรจึงร้องเรียนไปยัง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ การร้องเรียนดังกล่าวไม่ใช่การปฏิบัติราชการ จึงสามารถ  
กระท าได้ และไม่เป็นการปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชา  

 อย่างไรก็ตาม มาตราดังกล่าวมีข้อยกเว้นคือ ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนสั่งให้กระท าและได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษช่ัวคราว เช่น นิติกรของกลุ่มวินัยมีความสามารถแปลภาษาอังกฤษได้ ได้รับค าสั่งจากอธิบดี
ให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษ นิติกรจึงแปลภาษาอังกฤษ และน าเอกสารไปเสนออธิบดี กรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
ด าเนินการข้ามผู้บังคับบัญชา  
 3. วินัยต่อผู้ร่วมงาน   

 มาตรา 82 (7) ก าหนดให้ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้งานราชการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตัวอย่างเช่น มีการทะเลาวิวาทในที่ท างานระหว่าง
ข้าราชการ หรือการทะเลาวิวาทกันในบ้านพักข้าราชการ 

 มาตรา 83 (7) ก าหนดให้ ต้องไม่กลั่นแกล้ง กดข่ี ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ  
การกลั่นแกล้ง คือ ใช้อุบายต่างๆ ใส่ความเพื่อนร่วมงาน หรือใส่ความผู้บังคับบัญชา หรือการกดข่ี  
ข่มเหงให้อยู่ในอ านาจของตน หมายถึง การรังแก แกล้งให้เดือดร้อน  

 มาตรา 83 (8) ก าหนดให้ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศที่ก าหนดใน
กฎ ก.พ. (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553) โดยค าว่า 
เพศ มีความหมายรวมถึง เพศชาย เพศหญิงและเพศสภาพอื่นๆ และมีลักษณะการกระท าต่อข้าราชการหรือ 
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ในสถานที่ราชการและนอกสถานที่ราชการ และผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอม หรือท าให้
เดือดร้อนร าคาญ   

4. วินัยต่อประชาชน 
    มาตรา 82 (8) ก าหนดให้ข้าราชการต้องให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก (การให้ความ

สะดวกคือ ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว  เข้าถึงง่าย เช่น การให้บริการในรูปแบบ Application) ให้
ความเป็นธรรม (การให้ความเป็นธรรม หมายถึง การไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้บริการตามล าดับคิว) ให้การ
สงเคราะห์ต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สร้างความเลื่อมใส
ศรัทธาให้เกิดข้ึนกับประชาชนผู้มาติดต่อ ท าให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม สะดวกสบาย  

    มาตรา 83 (9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อ (ประชาชน 
มีความหมายรวมถึง เพื่อนข้าราชการในหน่วยงานที่มาติดต่อขอรับบริการ)    
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5. วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
 มาตรา 82 (1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คือ ไม่คดโกง ตั้งใจดี  ชอบ

ธรรม ไม่ล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น หากมีเกษตรกรมารับบริการวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่รับเงิน
จากเกษตรกร โดยบอกว่าจะดูแลให้บริการก่อน ถือเป็นความทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการใช้
อ านาจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 มาตรา 82 (2) ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ มติ 
ครม. นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของราชการ ตัวอย่างเช่น การน ารถหลวงไปจอดไว้ที่บ้านของ
ตนเอง หรือน าไปใช้ส่วนตัว แล้วการจัดฝึกอบรมเท็จโดยไม่มีผู้เข้าอบรมแล้วมาเบิกค่าอบรม  หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุ ซึ่งมีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบเป็นจ านวนมาก ทั้งการตรวจรับการจ้างและการควบคุมงาน   

มาตรา 82 (3) ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
ตัวอย่างเช่น ท าธุระส่วนตัวในเวลาราชการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท าโครงการวิจัยมีหน้าที่ต้องริเริ่ม ต้องเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา แต่น่ังรอเวลาเป็นเดือน ไม่ท างานวิจัย โดยให้เหตุผลว่า ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งให้ท าวิจัย  

มาตรา 82 (5) ก าหนดให้ต้องอุทิศเวลา ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ โดยมี
ความหมายดังนี้ ละทิ้ง คือ ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ทอดทิ้ง คือ อยู่แต่ไม่สนใจท างาน ตัวอย่างเช่น การขอ
อนุญาตลาป่วย ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ลาป่วย แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลาป่วย ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่
ราชการ 

มาตรา 82 (6) ก าหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของทางราชการ ตัวอย่างเช่น 
ข้าราชการมีหน้าที่สอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ แต่น าข้อสอบไปเปิดเผย ถือเป็นความลับของทางราชการ 

มาตรา 82 (9) ก าหนดว่า ข้าราชการต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ระมัดระวังการออก
ความเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคม 

6. วินัยต่อตนเอง  
 มาตรา 82 (10) ก าหนดให้ต้องรักษาช่ือเสียงของตนเอง รักษาเกียรติศักดิ์ของอ านาจหน้าที่

ของตนเองไม่ให้เสื่อมเสีย ตัวอย่างเช่น ข้าราชการชายทอดทิ้งภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ส่งเสียเลี้ยง
ดูบุตร หรือการเมาสุราแล้วมีเสียงดัง กรณีนี้เป็นการไม่รักษาเกียรติการเป็นหน้าที่ราชการ 

ข้อก าหนดทางวินัย 
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 ว่าด้วยความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ไว้ดังนี้  
(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบโดยทุจริต 
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นเหตุเสียหายร้ายแรง 
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อคราวเดียวกันเกิน 15 วัน โดยไม่เหตุอันสมควร ส าหรับ

ข้าราชการ 15 วัน พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า 7 วัน เป็นการนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ด้วย 

(4) กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวร้ายแรง ตัวอย่างเช่น การเบิกค่าเลี้ยงเท็จ การ
ทุจริตการสอบเพื่อเลื่อนต าแหน่ง การเล่นการพนันที่กฎหมายห้าม การเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติ
หรือเสพของมึนเมาจนท าให้ราชการเสียหาย 

 (5) การดหูมิ่นเหยียดหยาม  
   (6) การกระท าผิดอาญา ต้องเป็นโทษที่มีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก หรือไม่ใช่ความผิด

ลหุโทษ 
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(7) ละเว้นหรือการกระท าอื่นใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
มาตรา 83 เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 

  (8) ละเว้นการกระท าที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. 
 
โทษของการกระท าผิดวินัย 
ข้าราชการ มีโทษทางวินัย 5 สถาน ดังนี ้
1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
พนักงานราชการ มีโทษทางวินัย 4 สถาน ดังนี ้
1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินค่าจ้าง 
3. ลดเงินค่าจ้าง 
4. ไล่ออก 
ลกูจ้างประจ า มีโทษทางวินัย 4 สถาน ดังนี ้
1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดค่าจ้าง 
3. ลดค่าจ้าง 
4. ไล่ออก 
การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
1. ไดร้ับความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ กฎหมายและระเบียบ

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งตัวอย่างการกระท าผิดวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  

2. ปลูกจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ด ี
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมงานในหน่วยงานของตนเองได้ เพื่อลดการ

กระท าผิดวินัย 


