สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
หัวข้อการพัฒนา

วินัยและการรักษาวินัย

สรุปสาระสาคัญ
วินัยและการรักษาวินัย ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงจาเป็นต้องเรียนรู้แนวทาง
และวิ ธีก ารปฏิ บั ติร าชการ มีค วามศรั ทธาในอาชีพ ปฏิ บัติ งานเพื่ อประโยชน์ ส่ ว นรวมตามความคาดหวั งของ
ประชาชนและสังคม มีความสุจริตขยันอดทน รับผิดชอบ เป็นธรรม มุ่งหวังที่จะทางานให้บรรลุผล รู้จักการทางาน
ร่วมกับประชาชยอย่างเป็นมิตร
วินัย (Discipline) หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน เช่น กาหนดให้
ข้าราชการต้องซื่ อสัตย์ สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน และนอกจากนี้ วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า
สามารถจะควบคุ ม ตนเองให้ อ ยู่ ใ นกรอบของวิ นั ย ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 คือการควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามแบบแผน
การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าผืน หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทาความผิด ผู้บังคับบัญชาต้อง
ดาเนินการทางวินัยทันทีเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากตัวข้าราชการเองที่จะต้อง
เรียนรู้ สานึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้
ข้าราชการมีวินัยด้วย
ความสาคัญของวินัย
1. ความสาคัญของวินัยต่อส่วนรวม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานราชการให้งานสาเร็จลุล่วงได้ดี เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ เพื่อความผาสุกของประชาชน และเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของวงราชการ
2. ความสาคัญของวินัยต่อตนเอง วินัยที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นที่น่าเลื่อมใส
ศรัทธา ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยส่งเสริมความสาเร็จและ
ความก้าวหน้าในการทางานและการดาเนินชีวิต
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย
1. สาเหตุจากภายใน ประกอบด้วย ไม่เข้าใจ ตามใจ ไม่ใส่ใจ ล่อใจ จาใจ และตั้งใจ
2. สาเหตุจากภายนอก ประกอบด้วย อบายมุข ตัวอย่างไม่ดี ความจาเป็นในการครองชีพปล่อยปละ
ละเลยของผู้บังคับบัญชา และโอกาสเปิดช่องล่อใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย
1. ข้าราชการ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ลูก จ้า งประจา ประกอบด้ว ย ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

2. พนักงานราชการ ประกอบด้วย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
3. จ้างเหมาบริการ ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,สัญญาจ้าง
ข้อกาหนดวินัย 6 ข้อ ประกอบด้วย
1. วินัยต่อประเทศชาติ
ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ (มาตร 81) มีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการ ตามมาตรา 36 ก.(3)
และถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 110(3) วินัยต่อผู้บังคับบัญชาวินัยต่อผู้ร่วมงาน
วินัยต่อตนเอง วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่และวินัยต่อประชาชน
2. วินัยต่อผู้2บังคับบัญชา การปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา มาตรา 82(4)
2.1 มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
2.2 สั่งในหน้าที่ราชการ
2.3 เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.4 มีเจตนา
3. วินัยต่อประชาชน ตามมาตร 82 (8)
3.1 ต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
3.2 ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
4. วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน
4.1 สุภาพเรียบร้อย ช่วยกันปฏิบัติราชการ รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
4.2 ไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติงาน
5. วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่
5.1 ตามมาตรา 82
5.1.1 ต้องปฏิบัติติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
5.1.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ค.ร.ม. นโยบายของรัฐ และ
ระเบียบแบบแผน
5.1.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รักษาประโยชน์ของทางราชการ
5.1.4 ต้องอุทิศเวลา ละทิ้ง โดยไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
5.1.5 ต้องรักษาความลับของทางราชการ
5.1.6 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
5.2 ตามมาตรา 83
5.2.1 ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์แก่ตนเอง
5.2.2 ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5.2.3 ต้องไม่กระทาการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ

5.2.4 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
5.2.5 ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
5.2.6 ละทิ้ง หรือทอดทิ้ง โดยไม่มีเหตุสมควร
5.2.7 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุสมควร
6. วินัยต่อตนเอง ต้องรักษาชื่อเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตนมิให้
เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82(10)
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ (มาตรา 85)
1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. ละทิ้ง หรือ ทอดทิ้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุเสียหายร้ายแรง
3. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
4. กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
5. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
6. กระทาความผิดอาญาได้รับโทษจาคุก เช่น เมาแล้วขับ ถูกตารวจจับรับสารภาพ ศาลสั่งจาคุก 4 เดือน
สารภาพลดโทษ จาคุก2 เดือน
7. ละเว้ น หรื อ กระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ ปฏิบัติ ตามมาตรา 82 หรือฝ่ าฝื นข้ อห้ า มตาม
มาตรา 83 เป็นเหตุให้ข้าราชการเสียหายร้ายแรง
8. ละเว้นการกระทาการใด ๆ ที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.
โทษทางวินัย
1. โทษทางวินัยของข้าราชการ มี 5 สถาน ได้แก่
1.1 ภาคทัณฑ์
1.2 ตัดเงินเดือน
1.3 ลดเงินเดือน
1.4 ปลดออก
1.5 ไล่ออก
หมายเหตุ : ข้อ 1-3 โทษไม่ร้ายแรง, ข้อ 4-5 โทษร้ายแรง
2. โทษทางวินัยของลูกจ้างประจา มี 5 สถาน ได้แก่
2.1 ภาคทัณฑ์
2.2 ตัดเงินเดือน
2.3 ลดเงินเดือน
2.4 ปลดออก
2.5 ไล่ออก
หมายเหตุ : ข้อ 1-3 โทษไม่ร้ายแรง, ข้อ 4-5 โทษร้ายแรง

3. โทษทางวินัยของพนักงานราชการ มี 4 สถานได้แก่
3.1 ภาคทัณฑ์
3.2 ตัดค่าตอบแทน
3.3 ลดค่าตอบแทน
3.4 ไล่ออก
คุณธรรม จริยธรรม สาหรับข้าราชการที่ดี ประกอบด้วย 3 หลักการ
1. หลักการครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตนประกอบไปด้วย
คุณธรรม ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
1.1 การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ
1.2 การประหยัดและเก็บออม
1.3 การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
1.4 การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
1.5 การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. หลักการครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพั นธ์กับผู้อื่นสามารถจูงใจให้
เกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน
2.2 ความสามารถในการร่วมทางานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือให้บริการผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์
2.3 การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2.4 การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน
3. หลักการครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.2 ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน
3.4 ความพากเพียรในการทางาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ
3.5 การคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน
ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติดังนี้
1. ทางานอย่างรู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
2. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง
3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด
4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
5. รับฟังความเห็นของผู้อื่นและเคารพความคิดที่แตกต่าง
6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร

7. มีความสุจริตและความกตัญญู
8. พึ่งพาตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
9. รักประชาชน
10. เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ
1. กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลัก
วิชาและจรรยาวิชาชีพไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
2. ซื้อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจาหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อ
การพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
4. ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ในการบริ ก ารประชาชนด้ว ยความเสมอภาคไม่ เลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง ในการ
ให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้าใน เมตตา เอื้อเฟื้อ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด ทางานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและ
ส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทางานโดยยึด
ผลลัพธ์เป็นหลัก
ประโยชน์ที่ได้รับจาการพัฒนาความรู้
1. มีความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ตามมาของการทาผิดวินัย
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและแนวทางการรักษาวินัย สาหรับในการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประชาชน
3. ทราบถึงการเป็นข้าราชการที่ดีต้องทางานอย่างผู้รู้ จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความ
อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด มุ่งประโยชน์คนส่วน
ใหญ่เป็นหลัก และรับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร มีความ
สุจริต และความกตัญญู พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง รักประชาชน และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
4. ทาให้เกิดความศรัทธาในอาชีพที่ปฏิบัติงาน ต้องทางานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือก
ปฏิบัติ เรียนรู้ถึงโทษของการผิดวินัย ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจในการทางานไม่ให้กระทาผิดวินัย
5. ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด

