
 โครงการอบรมสัมมนา 
 

 เร่ือง “แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย” 

“แนวทางเสริมสร้างพัฒนาเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย” 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  
๒. ผู้ประสานงาน นายสัญลภัสม์  น่วมศิริ  
๓. หลักการและเหตุผล 

  

 องค์กรประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย “การดําเนินการทางวินัย” ในบริบทของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มต้ังแต่การถูกกล่าวหาหรือ ร้องเรียน การสืบสวนสอบสวน การพิจารณาความผิด 
การกําหนดโทษ ตลอดจนถึงการลงโทษตามความร้ายแรง แห่งกรณีรวมท้ังระหว่างการสอบสวน อาจมีการสั่ง
พักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟัง ผลการสอบสวนหรือพิจารณาได้ โดยให้ผู้บังคับ 
บัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือ หัวหน้าส่วน ราชการ สั่งการ โดยอาศัยอํานาจตามกฎ ก.พ. แต่
อาจไม่ใช่ทุกท่านท่ีจะทราบว่าในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเรื่องเก่ียวกับวินัยน้ัน ยังมีเรื่อง “การรักษา
วินัย” ด้วย ซ่ึงท่ีมาของคํา ว่า “การรักษาวินัย” ปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีบัญญัติระเบียบข้าราชการเก่ียวกับกระบวนการรักษาวินัยของข้าราชการ พลเรือนสามัญไว้ ใน
มาตรา ๘๐ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยเห็นได้ว่า การรักษาวินัยของ
ข้าราชการจะเกิดข้ึนได้“ผู้บังคับบัญชา” ถือว่ามีบทบาทสําคัญท่ีจะเป็นผู้เสริมสร้าง พัฒนา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีวินัย และป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยการศึกษาสาเหตุของการกระทํา ผิดวินัยและป้องกัน การกระทํา ผิดวินัย
และ จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) พบว่า ผู้บังคับ 
บัญชา ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยของข้าราชการ ละเลยการตรวจสอบ ควบคุม และกํากับ
ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดการกระทําผิด และจากการจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีการของ ว ๔๓/๒๕๕๓ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
๑๐๑๑/ ว ๔๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้   
บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย) พบว่าผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่มีการ  
ดําเนินการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทํา   
ผิดวินัยตามหน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองจากไม่
ทราบเรื่อง ไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ จึงไม่ได้กําหนดแนวทางหรือนโยบาย หรือมอบหมายการดําเนินงาน
ให้แก่ผู้ใดหรือหน่วยงานใด เป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว นอกจากน้ีมติคณะรัฐมนตรีท่ีเคยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในความ



เสียหายและให้ลงโทษทางวินัยแก่ ผู้บังคับบัญชา หากเกิดกรณีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําทุจริต หรือปฏิบัติ
ราชการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบของทางราชการอันเน่ืองมาจากการปล่อยปละละเลยไม่
ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และแม้ภายหลังจะมีการตรา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงข้ึนมาบังคับใช้ก็ไม่มีการกําหนด เรื่องความรับผิดของผู้บังคับบัญชาอยู่ในกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างชัดเจน ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สํานักงาน ก.พ. จึงได้ เสนอเรื่องน้ีต่อคณะกรรมการ ก.พ. เพ่ือให้
เห็นชอบท่ีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี และเพ่ือให้มีมติในการกําชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชา 
 ปัจจุบัน มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการกําชับให้ผู้บังคับบัญชารักษา       
วินัยของ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการ
รักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยต้องเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้               
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทําผิดวินัยและการท่ีผู้บังคับบัญชาละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว มิได้ทําให้การ
รักษาวินัยข้าราชการดีข้ึน ให้ถือว่าการท่ีการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีข้ึน ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ 
เพราะมิได้เสริมสร้างและ พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิให้ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    
กระทํา ผิดวินัย ซ่ึงผู้บังคับบัญชา อาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย และต่อมาสํานักงาน ก.พ. ได้ออกเป็น
หนังสือเวียน ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในเรื่องเดียวกัน เพ่ือแจ้งให้กระทรวงกรม 
และจังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป 

 

๔. วัตถุประสงค ์ 

 ๔.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ องค์ประกอบสําคัญของการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

๔.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความมีวินัย และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  
๔.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
 

 ๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

๖. วิทยากร 
 นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์   ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

 

 

 



๗. หัวข้อการอบรม 
๑. ความหมายและความสําคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย และป้องกัน   
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
๒. แนวทางในการปฏิบัติตามการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย และป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
๓. ปัญหาท่ีพบในหน่วยงาน และปัญหาในการปฏิบัติตามการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้
มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
๔. สรุปหัวข้อ และเสนอการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

  

๘. วัน เวลา และสถานท่ี 

ประชุมชี้แจงแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาฯ  วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา (ให้ระยะเวลาในการศึกษา
ข้อมูลด้วยตนเอง ระยะเวลา ๓๐ วัน) 

ประชุมรายงานผลแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาฯ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัยในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ๒. บุคลากรได้พัฒนาทักษะในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ด้านวินัย ซ่ือตรงสุจริต 

๓. บุคลากรสามารถนําประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

๔. บุคลากรเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

๕. บุคลากรได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผู้เสนอโครงการ               
         ( นายสัญลภัสม์  น่วมศิริ) 
             นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ             
             ( นางอรุณี  บัวเทศ ) 
       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ             
           ( นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ) 
              ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
 
 
      
  
 
 
 
 
 

 


