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ชื่อ-นามสกุล นายอภิชาติ กฤตธนเวท ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2                            
หัวข้อการพัฒนา เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย                                                                       
วิธีการพัฒนา อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์                                            
วันทีพ่ัฒนา 9-10 มีนาคม 2564 สถานที ่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2            
หน่วยงานที่จัดอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน   
สรุปสาระส าคัญ    

 วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน เช่น ก าหนดให้ข้าราชการ
ต้องซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาความลับทางราชการ ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
และรักษาชื่อเสียงของตน เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเองให้อยู่ใน
กรอบของวินัยตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 ความหมายของการรักษาวินัย 

การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระท าความผิด ผู้บังคับบัญชาต้อง
ด าเนินการทางวินัยทันที เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากตัวข้าราชการเองที่
จะต้องเรียนรู้ ส านึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และ
พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วยจุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ 

 

วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการ และรักษาประโยชน์ของราชการ 
2. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการด้วยลักษณะของวินัย 

 

บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย 
2. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
3. ด าเนินการทางวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

 
 

ความส าคัญของวินัย  
ความส าคัญของวินัยต่อส่วนรวม 
1. เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของงานราชการ 



2. เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ 
3. เพ่ือความผาสุกของประชาชน 

 

ความส าคัญของวินัยต่อตนเอง 
1. วินัยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคลให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา 
2. วินัยช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3. วินัยช่วยส่งเสริมความส าเร็จและความก้าวหน้าในการท างาน และการด าเนินชีวิต 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย   
ข้าราชการ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
 

ลูกจ้างประจ า 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
 

พนักงานราชการ 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการด าเนินการทางวินัยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
 

จ้างเหมาบริการ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาจ้าง 

 

ข้อก าหนดวินัย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง

กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยแยกเป็นกลุ่ม
การรักษาวินัยดังนี้ 
  1.  วินัยต่อประเทศชาติ ข้าราชการต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  2. วินัยต่อประชาชน ข้าราชการต้องต้อนรับ ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน ข้าราชการต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้าย
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                   



 3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ข้าราชการต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา การขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการต้องไม่รายงาน
เท็จต่อผู้บังคับบัญชา ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่กระท าข้ามผู้บังคับบัญชา 
  4. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ข้าราชการต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
  5. วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

    - ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
    - ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

-.ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

- ข้าราชการต้องอุทิศเวลาของตนเองให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
- ข้าราชการต้องรักษาความลับทางราชการ 
- ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการต้องไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยง

ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  6. วินัยต่อตนเอง ข้าราชการต้องรักษาชื่อเสียงของตนเอง และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการมิให้เสื่อมเสีย 
 

โทษทางวินัย 
โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี 5 สถาน คือ 
โทษทางวินัยสถานที่ 1-3 ความผิดอย่างไม่ร้ายแรง  
1..ภาคทัณฑ์ เป็นโทษส าหรับกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับ

จะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
2..ตัดเงินเดือน เป็นการลงโทษตัดเงินเดือนเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและเป็นจ านวนเดือน 

เช่น ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 2 เดือน เมื่อพ้นเวลา 2 เดือนแล้วก็จะได้รับเงินเดือนตามปกติ 
3..ลดเงินเดือน เป็นการลงโทษโดยการลดเงินเดือนเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ เช่น ลดเงินเดือน 2 % 

หรือ    4 % ของอัตราเงินเดือนผู้กระท าผิด 
  โทษทางวินัยสถานที่ 4-5 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

4..ปลดออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยได้บ าเหน็จบ านาญ 
5..ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยไม่ได้รับบ าเหน็จ บ านาญdเสมือนผู้นั้นลาออกจาก

ราชการ 
 
 



          การลงโทษทางวินัย 
การลงโทษเป็นมาตรการอันหนึ่งที่ใช้ในการรักษาวินัย ซึ่งเป็นมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิด 

โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
1. เพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน 
2. เพ่ือรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของข้าราชการ 
3. เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
4. เพ่ือรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อราชการ 
 

คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
อาชีพ “ข้าราชการ” ในทุกชาติทุกสังคมถูกคาดหวังจากประชาชนในชาติว่าจะประพฤติตนอย่าง

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละยึดมั่นความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ข้าราชการ
จึงจ าเป็นต้องมีคุณธรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงในการท างาน ซึ่งหมายถึงการเป็นคนดีและคนเก่งไป
พร้อมกัน 

 

ความหมายคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรม หมายถึงสิ่งที่บุคคลเห็นว่าดีงามมากมีประโยชน์มาก เช่นความเอ้ือเฟ้ือ ความอดทน ความ

ขยันขันแข็ง ความซือ่สัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การมีระเบียบวินัยเป็นต้น 
จริยธรรม คือประมวลความประพฤติหรือธรรมที่ควรประพฤติให้สอดคล้องกับความถูกต้องดีงามตาม

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ นั้น ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ 
๑. หลักการครองตน เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพเรียบร้อย และมีคุณธรรมประจ าใจ 
๒. หลักการครองงาน จะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน อดทน ขยันหมั่นเพียร ดูแล

เอาใจใส่ และแกไ้ขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๓. หลักการครองคน รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และประชาชนที่มา

ติดต่อราชการ 
๔. หลักธรรมาภิบาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี ต้องยึดหลักความถูกต้อง เหมาะสม 

กระท าการด้วยความบริสุทธิ์ใจและยุติธรรม 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ประการ 
  ๑. ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
  ๒. ต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
   ๓. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   ๔. ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   ๕. ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
   ๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัย
ที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
   ๗. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วง
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