ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และป้ องกันมิให้
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั
เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเสริ มสร้าง และพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั
และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั
๒. หนังสื อ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด
ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชามี ห น้า ที่ เ สริ มสร้ า งและพัฒ นาให้ ผู ้อ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี วิ นัย และป้ องกัน มิ ใ ห้ ผู ้อ ยู่
ใต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่ออนุ วตั ให้เป็ นไปตามมาตรา ๘๗ ดังกล่าว ก.พ. จึ งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสริ มสร้าง และพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑
ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้จดั ทําหนังสื อ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการเสริ มสร้างวินยั
และป้ องกัน การกระทํา ผิ ด วิ นัย ซึ่ งประกอบด้ว ย องค์ค วามรู ้ ที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาวิ จ ัย การสั ม มนา
ผูท้ รงคุณวุฒิ ตัวอย่าง และกรณี ศึกษา โดยประมวลไว้อย่างเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้น ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๒
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและ
จังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

สํานักมาตรฐานวินยั
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิ การ ก.พ.

สําเนาถูกต้อง
(นายเกริ กเกียรติ์ เอกพจน์)
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เสริมสร้ างและพัฒนาให้ ผ้ ูอยู่ใต้ บังคับบัญชามีวนิ ัย
และป้องกันมิให้ ผ้ ูอยู่ใต้ บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
(แนบท้ายหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

เพื่ออนุ วตั ให้เป็ นไปตามมาตรา ๘๗ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเสริ มสร้างและพัฒนา
ให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวนิ ยั และป้ องกันมิให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ไว้ ดังนี้
๑ ให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับกรม และผูว้ า่ ราชการจังหวัด ดําเนินการดังนี้
๑.๑ กําหนดเรื่ องการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และ
ป้ องกันมิให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ไว้ในยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาข้าราชการ
พลเรื อนสามัญของส่ วนราชการโดยกําหนดให้มีแผนการสร้ างผูน้ าํ ทุกระดับอย่า งเป็ นระบบ
และต่อ เนื ่ อ ง เพื ่อ เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งผู น้ ํา ที ่ เ ป็ นต้น แบบที ่ ด ี ใ นหน่ ว ยงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จัดทําระบบข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ใน
องค์กรรวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
๑.๒ ให้มีการกําหนดเป้ าหมาย กํากับดูแล ส่ งเสริ ม สนับสนุน และติดตามผล
การดําเนินการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และป้ องกันมิให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชากระทําผิดวินยั เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ ผลในเชิงบูรณาการ
๑.๓ จัดให้มีการประชุมร่ วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา กับผูแ้ ทนข้าราชการ
ในสังกัดในการกําหนดองค์ความรู้ และแนวทางในการเสริ มสร้ างและพัฒนาให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับ
บัญชามี วินัยและป้ องกันมิ ให้ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ อาจศึ กษาจากเอกสาร
หนังสื อ และสื่ อประกอบที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําขึ้น ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย ๒ เพื่อนําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกันภายในกรอบเวลาที่กาํ หนด

๒
๑.๔ กําหนดบทบาทและหน้าที่ ของผูบ้ งั คับบัญชาให้มีพฤติ กรรมในการ
บริ ห ารและการเป็ นผูน้ าํ ที่ เ ป็ นต้น แบบที่ ดี การกํา กับ ดูแ ลผูอ้ ยู่ใ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั โดยการสอดแทรกหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไว้ในการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
ที่ ก.พ. กําหนดซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตาม ๑.๑ และการฝึ กอบรมข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ผูอ้ ยู่ร ะหว่างการทดลองปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ร าชการตามหลัก สู ตรที่ ก.พ. กํา หนดตามมาตรา ๕๙
วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งการฝึ กอบรม
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูป้ ฏิบตั ิการหรื อผูม้ ีประสบการณ์ตลอดจนผูท้ าํ หน้าที่บริ หารด้วย
๒. ให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ เสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั
และป้ องกัน มิ ใ ห้ผูอ้ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชากระทํา ผิ ด วิ นัย ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม นับ ตั้ง แต่ ก าร
สนับสนุ นให้ได้รับการพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ เปิ ดโอกาสให้มีการนําองค์ความรู ้ที่เกี่ ยวข้อง
มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน และการติ ดตามประเมิ นผลอย่างต่ อเนื่ อง ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้
ผูอ้ ยู่ใ ต้บ งั คับ บัญ ชาพัฒ นาตนเองเพื่อ ให้เ ป็ นข้าราชการที่ ดี มี วินัย และดํารงชี วิตตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
๓. ให้ส่วนราชการแจ้งผลการดําเนิ นการ ตาม ๑.๓ ให้สํานักงาน ก.พ.ทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
๔. ให้สํานักงาน ก.พ. ให้คาํ ปรึ กษา ส่ งเสริ ม สนับสนุ นส่ วนราชการ ในการ
ฝึ กอบรมทั้งหลักสู ตรการเสริ มสร้ างวินัยโดยตรง และการสอดแทรกหัวข้อวิชาที่ เกี่ ยวข้อง
ไว้ในหลักสู ตรต่าง ๆ จัดประชุมสัมมนาประจําปี ระหว่างหัวหน้าส่ วนราชการและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามี วินัยและป้ องกันมิ ให้ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
กระทํา ผิด วิน ัย เพื่อ รั บ ฟั ง ความคิด เห็ น แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ้ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งาน ตลอดจนการทํา หน้า ที่ เ ป็ นศูน ย์ก ลางในด้า นวิช าการ การฝึ กอบรม สัม มนา
การเป็ นแหล่ง รวบรวมกรณี ศึ ก ษา สื่ อ แนวทางการเสริ ม สร้ า งวิน ัย และป้ องกัน การกระทํา
ผิดวินัย รวมทั้งข้อมูลทางสถิ ติเกี่ ยวกับการกระทําผิดวินยั ของส่ วนราชการต่าง ๆ

๓
๕. ให้สาํ นักงาน ก.พ. สรุ ปรายงานประจําปี ในภาพรวมของส่ วนราชการในการ
เสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทํา
ผิดวินยั เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเผยแพร่ วธิ ีการเสริ มสร้างวินยั และป้ องกันการกระทํา
ผิ ด วิ นัย ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมให้ เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์แ ก่ ส าธารณชน ยกย่ อ งกรณี ที่ เ ป็ นแบบอย่า งที่ ดี
พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันและนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

