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แบบรายงานผลการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
รอบการประเมินที่ 1/2564 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สรุปสาระสําคัญ เรียนรู้วินัยและแนวทางการรักษาวินัยสําหรับผู้ปฏิบัติราชการ จุดมุ่งหมายและ
ความสําคัญของวินัย เพ่ือให้การปฏิบัติราชการดําเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวังของประชาชนและสังคม 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้        
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเร่ืองการรักษาวินัย 
2. สรุปจุดมุ่งหมายและความสําคัญของวินัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

วินัย (ตามคู่มือการดําเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551) 
หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน นอกจากน้ียังหมายถึง ลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่แสดงออกว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 

 

 การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง 

การรักษาวินัยที่ดีน้ัน นอกจากตัวข้าราชการเองจะต้องเรียนรู้ สํานึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว 
ผู้บังคับบัญชาต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยด้วย หากพบว่ามี
การกระทําความผิดผู้บังคับบัญชาต้องดําเนินการทางวินัยทันที เพ่ือมิให้เป็นเย่ียงอย่างแก่ผู้อ่ืน 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องรักษาวินัย
โดยกระทําการหรือไม่กระทําการ ดังต่อไปน้ี 
 1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
(2)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(3)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความต้ังใจ อุตสาหะ

เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(4)  ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งน้ัน และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(5)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

 

LDD e-Training 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   

สถานีพัฒนาท่ีดินอ่างทอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
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กองการเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน โดย มาลินี  คุณะดิลก จําปาทอง ผอ.กลุ่มวินัย 
กองการเจ้าหน้าที่ 

นางสาวบุญตา  ทิพนําภา  

วินัยและการรักษาวินัย   
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(6)  ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(7)  ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(8)  ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
(9)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย 

(10)  ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย 

 

2.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทําการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
(1)  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่า

เป็นการรายงานเท็จด้วย 
(2)  ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
(3)  ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อ่ืน 
(4)  ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(5)  ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยง

ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(6)  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(7)  ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
(8)  ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(9)  ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

 

3.  การกระทาํผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นความผดิวินยัอย่างรา้ยแรง 
(1)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
(2)  ละทิ ้งหรือทอดทิ ้งหน้าที ่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง 
(3)  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขตฤกษ์ด้วย) โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

(4)  กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เช่น การเบิกค่ายเบ้ียเลี้ยงเท็จ การ
เสพของมีนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ตามปกติ และทําให้ราชการเสียหาย เป็นต้น 

(5)  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
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(6)  กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

(7)  ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(8) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และ
มาตรา 82 (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   

การดําเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการทั้งหลายที่กระทําเป็นวิธีการตามกฎหมายทั่วไป หรือ
ตามหลักเกณฑ์ เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ได้แก่ การสืบสวน การสอบสวน การต้ังเรื่อง
กล่าวหาการให้ พักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 

การพิจารณาความผิด และโทษทางวินัย 
1. ข้าราชการโทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก 
2. ลูกจ้างประจําโทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ปลดออก และไล่ออก 
3. พนักงานราชการโทษทางวินัยมี 4 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดเงินค่าตอบแทน

และไล่ออก 
 (ทั้งนี้โทษวินัยอย่างร้ายแรง มี 2 สถาน คือ ปลดออก กับไล่ออก) 

 

การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 
- อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคําสั่ง 
- เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วผู้อุทรธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อ 

ศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
 

 


