
การรักษาวนัิยข้าราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
: ความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ของผู้บังคับบัญชา 

 
“การด าเนินการทางวินัย” ในบริบทของการบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ิมตั้งแต่การถูกกล่าวหาหรือ

ร้องเรียน การสืบสวนสอบสวน การพิจารณาความผดิ การก าหนดโทษ ตลอดจนถึงการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งกรณี รวมทั้งระหวา่งการสอบสวน อาจมีการสั่งพกัราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟัง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาได้ โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือ หัวหน้าส่วน
ราชการ สั่งการ โดยอาศยัอ านาจตามกฎ ก.พ. แต่อาจไม่ใช่ทุกท่านท่ีจะทราบว่าในการบริหารทรัพยากรบุคคล           
ในเร่ืองเก่ียวกับวินัยนั้ น ยงัมีเร่ือง “การรักษาวินัย” ด้วย ซ่ึงท่ีมาของค าว่า “การรักษาวินัย” ปรากฏอยู่ใน
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีบญัญติัเก่ียวกบักระบวนการรักษาวินัยของขา้ราชการ          
พลเรือนสามญัไว ้ในมาตรา 80 1 มาตรา 73 2 มาตรา 87 3  มาตรา 90 4 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  โดยเห็นไดว้่า
การรักษาวินัยของขา้ราชการจะเกิดข้ึนได้  “ผูบ้งัคบับญัชา”  ถือว่ามีบทบาทส าคญัท่ีจะเป็นผูเ้สริมสร้าง พฒันา                 
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มีวนิยั และป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั   

อย่างไรก็ตามจากงานวิจยัการศึกษาสาเหตุของการกระท าผิดวินยัและป้องกนัการกระท าผิดวินยัและ
จริยธรรมของขา้ราชการพลเรือน โดยร่วมกบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชา
ส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญักบัการรักษาวนิยัของขา้ราชการ ละเลยการตรวจสอบ ควบคุม และก ากบัดูแลผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชา ส่งผลให้เกิดการกระท าผิด  และจากการจดัการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการปฏิบติัตาม              
กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลกัเกณฑ์วิธีการของ ว 43/2553 (หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ ว 43 ลงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินยั และป้องกนัมิให ้ 
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั) พบว่าผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินการเสริมสร้างและพฒันาให ้              
                                                           
1 มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย โดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนีโ้ดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
2 มาตรา 73 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเท่ียงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตน
เป็นข้าราชการท่ีดี 
3 มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด 
4 มาตรา 90 เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีท่ีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ด  าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นีโ้ดยเร็ว ด้วยความยติุธรรมและปราศจากอคติ   

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่
สุจริต ให้ถือว่าผู้ น้ันกระท าผิดวินัย”  
 



ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามีวินยั และไม่ป้องกนัมิให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยัตามหนา้ท่ีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 
87 แห่งพระราชบญัญติัข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เน่ืองจากไม่ทราบเร่ือง ไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ              
จึงไม่ได้ก าหนดแนวทางหรือนโยบาย หรือมอบหมายการด า เนินงานให้แก่ผู ้ใดหรือหน่วยงานใด                              
เป็นผู ้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว    
นอกจากน้ีมติคณะรัฐมนตรีท่ีเคยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาร่วมรับผดิชอบในความเสียหาย และให้ลงโทษทางวินยัแก่
ผูบ้งัคบับญัชา หากเกิดกรณีผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าทุจริต หรือปฏิบติัราชการไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบของทางราชการ อนัเน่ืองมาจากการปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบติังานของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา ไดถู้กยกเลิกไปแลว้  และแมภ้ายหลงัจะมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงข้ึนมาบงัคบัใช ้ก็ไม่มีการก าหนด
เร่ืองความรับผดิของผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นกฎหมายดงักล่าวอยา่งชดัเจน  ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  ส านกังาน ก.พ. จึงได้
เสนอเร่ืองน้ีต่อคณะกรรมการ ก.พ. เพื่อให้เห็นชอบท่ีจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้มีมติในการก าชบัให้
ผูบ้งัคบับญัชารักษาวนิยัของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา   

ปัจจุบนั มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 เร่ืองการก าชบัให้ผูบ้งัคบับญัชารักษาวินยัของ             
ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัย                   
ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา โดยตอ้งเสริมสร้าง พฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั และป้องกนัมิให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
กระท าผดิวนิยั และการท่ีผูบ้งัคบับญัชาละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  มิไดท้  าให้การรักษาวินยัขา้ราชการดีข้ึน ให้
ถือว่าการท่ีการรักษาวินัยของขา้ราชการมิไดดี้ข้ึน ผูบ้งัคบับญัชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและ
พฒันาให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามีวินยั และมิให้ป้องกนัมิให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชา
อาจตอ้งรับผิดทางวินยัดว้ย และต่อมาส านกังาน ก.พ. ไดอ้อกเป็นหนงัสือเวียน ท่ี นร 1011/ว 12 ลงวนัท่ี 21 
สิงหาคม 2556 ในเร่ืองเดียวกนั เพื่อแจง้ให้กระทรวง กรม และจงัหวดัทราบและถือปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

Q : ผู้บังคับบัญชาจะสามารถรักษาวินัยข้าราชการท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ได้อย่างไร   

A : ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งมีบทบาทและหนา้ท่ีในการรักษาวินยัขา้ราชการ ตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 5  

1. ตอ้งรักษาวินยัของตนเอง (มาตรา 80)  เช่นเดียวกบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นแบบอยา่งให้ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาปฏิบติัตาม 

                                                           
5 ประวีณ ณ นคร, “ร่างหนงัสือคู่มือผูบ้งัคบับญัชาในการรักษาวินยัของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา”, ส านกังาน ก.พ. , ๒๕๕๖, หนา้ ๘-๙.  



 2. ต้องปฏิบัติต่อผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาด ารงตนเป็นขา้ราชการท่ีดี (มาตรา 73)  เพื่อให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาศรัทธา เช่ือถือ และ
ปฏิบติัตาม และไม่ให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาคบัขอ้งใจ เสียขวญั และหมดก าลงัใจและตอ้งเสริมสร้างแรงจูงใจให ้         
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาด ารงตนเป็นขา้ราชการท่ีดี เพื่อใหป้ฏิบติังานดีและมีวนิยั 

 3. ตอ้งเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยัและป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผิด
วนิยั (มาตรา 87)  

 4. ต้องก ากับดูแลให้ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ท่ีกระท าผิดวินัย (มาตรา 90)  หากผูบ้ ังคบับัญชานั้นไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย ก็ต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี   

ขา้งตน้เป็นเพียงกรอบของการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น  ยงัไม่ไดเ้ป็นการเจาะจง
รายละเอียดแนวทางปฏิบติั หรือวธีิการแต่อยา่งใด  ดงันั้นการเสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินยั 
และป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั จึงนบัเป็นเร่ืองทา้ทายใหม่ของผูบ้งัคบับญัชาให้ตอ้งพิจารณา
แลว้วา่ นโยบายขององคก์รในเร่ืองการรักษาวินยัควรจะออกมาในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ค่านิยม วฒันธรรม และพฤติกรรมของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความแตกต่างกนัตั้งแต่เพศ อายุ สายงาน และ
ระดบัต าแหน่ง ใหเ้กิดความเขา้ใจ ยอมรับ และปฏิบติัตามได ้ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการรักษาวินยัของขา้ราชการและ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีไดอ้ยา่งแทจ้ริง.  
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