รายงานสรุปการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ LDD e-training
ชื่อหลักสูตร
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน
จานวนเวลาที่เรียน
ผู้บรรยาย

: วินัยและการรักษาวินัย
: 27 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
: 2 ชั่วโมง
: นางมาลินี คุณะดิลก จาปาทอง ผู้อานวยการกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู้วินัยและแนวทางการรักษาวินัยสาหรับผู้ปฏิบัติราชการ จุดมุ่งหมายและความสาคัญของวินัย
เพื่อให้การปฏิบัติราชการดาเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความ
คาดหวังของประชาชนและสังคม
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการรักษาวินัย
2. สรุปจุดมุ่งหมายและความสาคัญของวินัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เนื้อหารายวิชา
1.ความหมายของวินัยและความสาคัญของวินัย
1.1 ความหมายของวินัย
“วิ นั ย ” หมายถึ ง การควบคุ ม ความประพฤติ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บแบบแผน เช่ น ก าหนดให้
ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เป็นต้น
นอกจากนี้วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติก รรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเองให้อยู่ใน
กรอบของวินัยตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
“การรักษาวินัย” หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝา่ ฝืน หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทาความผิด ผู้บังคับบัญชาต้อง
ดาเนินการทางวินัยทันทีเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากตัวข้าราชการเองที่
จะต้องเรียนรู้ สานึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และ
พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วย
1.2 ความสาคัญของวินัย
1) ความสาคัญของวินัยต่อส่วนรวม
- เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานราชการ ให้งานสาเร็จลุล่วงได้ดี
- เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ
- เพื่อความผาสุกของประชาชน
- เพื่อความสงบเรียบร้อยของทางราชการ
2) ความสาคัญของวินัยต่อตนเอง
- วินัยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา

- วินัยช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- วินัยช่วยส่งเสริมความสาเร็จและความก้าวหน้าในการทางาน และการดาเนินชีวิต
1.3 สาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย
ภายใน
• ไม่เข้าใจ
• ตามใจ
• ไม่ใส่ใจ
• ล่อใจ
• จาใจ
• ตั้งใจ

ภายนอก
•
•
•
•
•
•

อบายมุข
ตัวอย่างไม่ดี
ขวัญไม่ดี
ความจาเป็นในการครองชีพ
การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา
โอกาสเปิดช่องล่อใจ

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย
1) ข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
2) ลูกจ้างประจา
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
3) พนักงานราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2559
- ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
4) จ้างเหมาบริการ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, สัญญาจ้าง
3.ข้อกาหนดวินัย
วินยั ต่อประเทศชาติ

วินยั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา

วินยั ต่อผูร้ ่ วมงาน

วินยั ต่อตนเอง

วินยั ต่อตาแหน่งหน้าที่

วินยั ต่อประชาชน

3.1 วินัยต่อประเทศชาติ
- ต้องสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ นประมุขด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ (มาตรา 81) เพื่อให้งานราชการดาเนินงานไปได้ ด้วยแนวทางเดียวกัน หากผิดวินัยข้อนี้จะถือว่า
เป็ นผู้ขาดคุณ สมบั ติทั่ วไปที่ จะเข้ารับ ราชการ (มาตรา 36ก.(3)) จะถูกสั่งให้ ออกจากราชการเพราะขาด
คุณสมบัติทั่วไป (มาตรา 110(3))
3.2 วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
- ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา (มาตรา 82(4)) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ดาเนินการตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา โดยคาสั่งของผู้บังคับบัญชาจะเป็นคาสั่งด้วยวาจาก็ได้ หรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ หรือกระทา
การโดยวิธีอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงคาสั่ง โดยต้องสั่งในหน้าที่ราชการ และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และอยู่ในงานราชการ ซึ่งต้องเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นคาสั่งที่ผิดต่อกฎหมาย หรือสั่งให้กระทาใน
เรื่องส่วนตัว ถ้าหากเห็นว่าคาสั่งนั้นทาให้ ราชการเสียประโยชน์ ให้เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามก็ยังคงต้องปฏิบัติตามต่อไป
- ต้องไม่รายงานเท็จ (มาตรา 83(1)) การที่ผู้บังคับบัญชาจะได้ข้อมูลที่เป็นความเท็จหรือไม่เป็นจริงจะ
ทาให้การบริหารงานหรือการตัดสินใจผิดพลาดได้ โดยมีองค์ประกอบการรายงานเท็จ มีดังนี้
1. มีการรายงาน : การบอกเล่าเรื่องราวที่ไปทาไปรู้ไปเห็น ด้วยวาจา/หนังสือก็ได้
2. เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง : ไม่รายงานตามความเป็นจริง
3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- ต้องไม่กระทาการข้ามผู้บังคับบัญชา (มาตรา 83(2)) จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่ ละระดับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติราชการ โดยต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็น
กระทาการข้ามผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจะสั่งให้ ทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้ง
คราว
3.3 วินัยต่อผู้ร่วมงาน
- ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 83(7)) เพื่อให้
เกิดความเรียบร้อย ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน สามัคคีกัน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และต้ อ งไม่ ก ลั่ น แกล้ ง กดขี่ ข่ ม เหงกั น ในการปฏิ บั ติ ราชการ เช่ น การทะเลาะวิ วาทท าร้ายกั น ระหว่ า ง
ข้าราชการ, ทะเลาะตบตีกันที่บ้านพักราชการจนเรื่องถึงตารวจ
- ต้ อ งไม่ ก ระท าการล่ ว งละเมิ ด / คุ ก คามทางเพศตามที่ ก าหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 83(8))
ตาม กฎ ก พ. ว่าด้วยการกระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ทั้งกระทาต่อ
ข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสถานที่ราชการ และผู้ถูกกระทามิได้
ยินยอม หรือทาให้เดือดร้อนราคาญ ดังนี้
1. สัมผัสที่ส่อไปทางเพศ
2. วาจาที่ส่อไปในทางเพศ
3. อากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ
4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ
5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปทางเพศ

3.4 วินัยต่อประชาชน
- ต้องให้การต้อนรับ ให้ ความสะดวก ให้ ความเป็นธรรม ให้ การสงเคราะห์ ต่อประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน (มาตรา 82(8))
- ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ (มาตรา 83(9))
3.5 วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่คดโกง ไม่ลาเอียง (มาตรา 82(1))
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ค.ร.ม นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผน
(มาตรา 82(2))
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รักษาประโยชน์ของทางราชการ (มาตรา 82(3)) เช่น การไม่นาเวลา
ราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว
- ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ (มาตรา 82(5)) ละทิ้ง คือ
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น มีคาสั่งให้ไปอบรมแต่ไม่ไป ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาลาป่วยแต่ผู้บังคับบัญชา
ไม่อนุญ าตเนื่องจากได้ ทราบความจริงมาว่าไม่ได้ป่วยจริง ทอดทิ้ง คือ อยู่ ที่ทางานแต่ไม่สนใจทางาน เช่น
เล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊ก ในเวลาทางาน
- ต้องรักษาความลับของทางราชการ (มาตรา 82(6))
- ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง (มาตรา 82(9)) การให้ความเห็นต่างๆ ผ่านสื่อ ด้านการเมืองต้องใช้
ความระมัดระวัง
- ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์แ ก่ตนเองหรือผู้อื่น
(มาตรา 83(3)) เช่น ให้พนักงานขับรถยนต์นารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- ต้องไม่ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ราชการ ขาดความรอบคอบ ไม่ระมัดระวังในการทางาน (มาตรา
83(4)) เช่น ผู้อานวยการสถานียอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชานารหัสการเบิกจ่ายของตนไปใช้โดยไม่ตรวจสอบ
- ต้ อ งไม่ ก ระท าการเสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ (มาตรา 83(5)) เช่ น
ให้ผู้รับเหมาเลี้ยงข้าวซึ่งถือเป็นการเสื่อมเกียรติ, การรับเงินเพื่อให้การติดต่อราชการที่รวดเร็ว
- ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท (มาตรา 83(6))
3.6 วินัยต่อตนเอง
- ต้ อ งรั ก ษ าชื่ อ เสี ย งของตน รั ก ษาเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ของต าแหน่ ง หน้ า ที่ ของตนมิ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย
(มาตรา 83(10)) และไม่กระทาการใดซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจ หรือมีเจตนาชั่วที่เกิดจากจิตใจ
- ไม่กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (มาตรา85(4))
4.โทษของการกระทาผิดวินัย
4.1 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา 85)
1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบโดยทุจริต
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 จาคุก 2 เดือน
7) ละเว้นหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83
เป็นเหตุให้ราชการเสียหายร้ายแรง
8) ละเว้นการกระทาการใดๆ ที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.
4.2 โทษทางวินัย
ระดับ/ประเภท
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ข้าราชการ
• ภาคทัณฑ์
• ตัดเงินเดือน
• ลดเงินเดือน

พนักงานราชการ
• ภาคทัณฑ์
• ตัดเงินค่าตอบแทน
• ลดเงินค่าตอบแทน

ลูกจ้างประจา
• ภาคทัณฑ์
• ตัดค่าจ้าง
• ลดค่าจ้าง

ความผิดวินัยร้ายแรง

• ปลดออก
• ไล่ออก

• ไล่ออก

• ไล่ออก

4.3 หลัก 3 ครอง
1) ครองตน หมายถึง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ หมั่นศึกษาความรู้ในการ
งานและศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ต่ อ ยอด พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ไม่ ก่ อ หนี้ อยู่ ในระเบี ย บวิ นั ย ไม่ มั่ ว สุ ม อบายมุ ข
มีคุณธรรม จริยธรรม
2) ครองคน หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน รัก เคารพ ศรัทธา และให้ความร่วมมือ
กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี คุ ณ ธรรม เมตตาธรรม กั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ประสานงาน ให้ ก ารบริ ก าร สะดวก
ใส่ใจ กับส่วนราชการอื่น ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป
๓) ครองงาน หมายถึง รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน มีความพากเพียรในการทางานและผลงานเป็นที่น่าพอใจ คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน
หากมีพื้นฐานการครองตน ครองคน ครองงาน ให้ดี กระบวนการทางานก็จะประสบผลสาเร็จ ทาให้
เกิดความรัก ความศรัทธากับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี เกิดแรงบันดาลใจ
ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

