
รายงานผลการศึกษา
โครงการจดัท าคู่มือการรักษาวินัย

ข้าราชการพลเรือน
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหงและคณะ 
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วตัถุประสงคก์ารจดัท าคู่มือการรกัษาวินัย 

1. มีเครือ่งมือในการประเมินเพื่อคน้หาความตอ้งการจ  าเป็นในการสง่เสริม

พฒันาและการรกัษาวินยัของขา้ราชการในหน่วยงานราชการ 

2. มีรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจดักิจกรรมของหน่วยงานราชการที่เป็น

แบบอยา่งที่ดีทีส่ามารถน าไปปรบัใชใ้นการดาเนินการรกัษาวินัยขา้ราชการ

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3. มีแนวทางการด าเนินการตามบทบาทหนา้ที่ในการส่งเสริมพฒันาและการ

รกัษาวินยัขา้ราชการของผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผู ้

ปฎิบตังิานดา้นการรกัษาวินยัขา้ราชการ 
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กรอบ

แนวคิด

ในการ

ด าเนิน

งาน



การศึกษาวิเคราะหอ์งคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัการรกัษาวินยั                                          

ขา้ราชการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ

1.  คณะกรรมการอยัการและส านักงานอยัการสูงสุด
2.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

3.  ส านักงานบริหารงานบุคคล รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
4.  ส านักงานต ารวจ รัฐเวอร์จิเนียตะวนัตก สหรัฐอเมริกา
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แนวทางการ

จดักิจกรรม

การพฒันา 

และการรกัษา

วินยัของ

ขา้ราชการ                                                    

ทั้งในประเทศ

และ

ตา่งประเทศ

• ค่าตอบแทนและ          
ผลประโยชน์
• โอกาสก้าวหน้า
• สภาพการท างาน 
• ภาระความรับผิดชอบงาน
• การนิเทศงานและการฝึกอบรม
• เพื่อนร่วมงาน

• บรรยากาศของมวลมิตร         
ที่ร่วมกันท างานคล้ายอยู่       
ในครอบครัว
• มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ
• การให้ความเอาใจใส่เอื้ออาทร
• พยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิด     
ความรู้สึกแตกต่างกัน         
ทางสถานภาพ

• เป็นแบบอย่างที่ดี
• ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
• เป็นกันเองและเป็นที่ยอมรับ
• เปิดตัว สื่อสารและคอยช่วยเหลือ   

สนับสนุน เสียสละ
• รักษาผลประโยชน์ของ   
• ผู้ใต้บังคับบัญชา

วัฒนธรรม
องค์การแบบ
เครือญาติ

• นโยบาย
• กิจกรรมโครงการ
• เสริมสร้าง รักษาวินัย
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเสริมสร้างการรักษา
วินัยและลดการกระท าผิดวินัย
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การลงโทษการกระท าความผิด

ผู้น าใช้อ านาจ
อย่างเมตตา

นโยบาย
องค์การ

สร้าง
แรงจูงใจ ใน
การท างาน



องคค์วามรูจ้ากตา่งประเทศกบัการรกัษาวินยัขา้ราชการไทย
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ผลการส ารวจประเมนิปัจจัยและพฤตกิรรมการรักษาวนัิยข้าราชการพลเรือน
จากจ านวนข้อค าถาม 65 ข้อ เป็นแบบ rating 5 ระดบั

 ส ารวจทศันคติ/ความคิดเห็นกบัผูมี้บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการรกัษาวินยัขา้ราชการใน

สว่นราชการ 4 แห่ง (รวมจ านวน 78 คน) ไดแ้ก่ 1) กรมราชฑณัฑ์ 2) กรมเช้ือเพลิง

ธรรมชาต ิ3) ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั และ 4) กรมการขนสง่ทางบก

ผลการส ารวจพบว่า

- ในภาพรวม ขา้ราชการมีระดบัคะแนนพฤตกิรรมรกัษาวินยัอยูใ่นระดบั ไม่เส่ียงเเลยง      

มากท่ีสุด(รอ้ยละ 73.1) จงึมีพฤติกรรมการปฏิบตัตินในการรกัษาวินยัอยู่ใน

ระดบัสูงมาก รองลงมาคืออยูใ่นระดบั เส่ียงเนอ้ยง (รอ้ยละ 26.9) ดงันั้น 

จงึควรเนน้กิจกรรมสง่เสริม พฒันาและจงูใจใหก้ารรกัษาวินยัคงอยูแ่ละตอ่เน่ืองเป็นหลกั   



วิเคราะหปั์จจยัสนบัสนุนการรกัษาวินยั 
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หน่วยงานตน้แบบ 4 หน่วยงาน

ล าดบั หน่วยงาน การสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร การประชุมกลุม่ผูป้ฏิบตังิาน

1. กรมราชทณัฑ ์

กระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทพัวนานต ์

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

กลุ่มวินยัและเสริมสรา้งสมรรถนภาพขา้ราชการ 

กองการเจา้หนา้ท่ี (จ  านวน12คน)

2. กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

กระทรวงพลงังาน

นายสุริยนัต์ อภิรกัษส์ตัยากุล

รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

ฝ่ายนิตกิารวินยัและฝ่ายช่วยอ านวยการ

กองการเจา้หนา้ท่ี (จ  านวน 10 คน)

3. ส านักงานปลดั

กระทรวงการคลงั

นายอ านวย ปรีมนวงศ์

รองปลดักระทรวงการคลงั

และ นายนรินทร ์พงศข์จร

ผูอ้  านวยการส่วนบริหาร

อตัราก าลงั และรกัษาการแทน 

ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนบริหารอตัราก าลงัและส่วนบริหารงาน

บุคคล (จ  านวน 11 คน)

4. กรมการขนส่งทางบก

กระทรวงคมนาคม

นายจรุิตม์ วิศาลจติร

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กลุ่มงานวินยัและเสริมสรา้งคุณธรรม 

กองการเจา้หนา้ท่ี (จ  านวน 18 คน)
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รองอธิบดีกรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม

บทบาทของผูบ้งัคบับญัชา

1.การใหค้วามเป็นธรรมและเป็นตน้แบบท่ีดีใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2.การเปิดใจและใหค้วามใกลช้ดักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

3.การมีทกัษะบริหารเพื่อลดกิเลสและความโลภของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

การส่งเสรมิการรกัษาวินยัขา้ราชการ

1.เน้นสามคัคี การปกครองแบบ “ครอบครวั”

2.ส่งเสริมความกา้วหนา้และความสุขใหก้บัครอบครวัขา้ราชการ
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รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาตกิระทรวงพลงังาน

บทบาทของผูบ้งัคบับญัชา

1. การเป็นผูต่้อตา้นการกระท าผิดวนัิยทุกรูปแบบ

2. บทบาทในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีดี

3. บทบาทในการลดแรงกดดนัจากอ านาจภายนอกเพ่ือความเป็นธรรมาภิบาล

การส่งเสรมิการรกัษาวินยัขา้ราชการ

1. ส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการในดา้นองคค์วามรู ้คุณธรรม และระเบียบวนัิย

2. ส่งเสริมความรกัความผูกพนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน

3. วฒันธรรมองคก์รท่ียดึถือวินัยจนกลายเป็นวถีิชีวติในการปฏิบัติงาน
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รองปลดักระทรวงการคลงั

บทบาทของผูบ้งัคบับญัชา

1. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างานและการรกัษาวนัิย
2.บทบาทในการคน้หาสาเหตุท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรกัษาวินัยและ         

แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน

การสง่เสริมการรกัษาวินยัขา้ราชการ

1. สรา้ง “คุณธรรมอตัลกัษณ”์ เพ่ือใหค้นในองคก์รยดึปฏิบติั

2. การยกยอ่งช่ืนชม “คนดี” เพ่ือสรา้งบุคคลตน้แบบดา้นการรกัษาวนัิย

3. การนอ้มน าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบติั                      

และด าเนินชีวติ
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รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

บทบาทของผูบ้งัคบับญัชา

1. ใหค้วามส าคญัและความเขม้งวดกวดขนัในเร่ืองวินัยขา้ราชการ
2. สรา้งวฒันธรรมและค่านิยมองคก์รท่ีดี
3. การสรา้งมาตรฐานในการด าเนินงาน เพ่ือลดการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสิน
การสง่เสริมการรกัษาวินยัขา้ราชการ

1. การสรา้งแบบอยา่งท่ีดีในทุกระดบั
2. การเน้นใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจ เพ่ือป้องกนัการทุจริต
3. การส่ือสารกนัในทุกระดบั เพ่ือลดปัญหาจากการท างาน และป้องกนั
การท าผิดวนัิย
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กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุติธรรม
ปัจจยัสรา้งวินยัในทางบงัคบั

การใหมี้ความรู ้ การใหมี้ความกลวั การใหมี้ความละอาย

- ส่งเสริมใหข้า้ราชการมี

ความ เรื่องการรกัษาวนัิย

และมกีารติดตามผลการ

ส่งเสริมทุก 6 เดือน

- อบรมดา้นการ

ด าเนินการทางวนัิยแก่

ขา้ราชการทณัฑสถาน      

ปีละ 1 ครั้ง

- มีกฎหมายดา้นวนัิยของ

หน่วยงานตนเอง ซ่ึงมีขอบเขต

การลงโทษท่ีรุนแรง

- รูปแบบการปกครองก่ึงทหาร 

มีสายการบงัคบับญัชาเขม้งวด

- การตรวจสอบการท างานจาก

องคก์รภายนอก เช่น องคก์ร

สิทธิมนุษยชน

- ผูบ้งัคบับญัชาเป็น

แบบอยา่งท่ีดีดา้นรกัษาวนัิย

- ผูบ้งัคบับญัชาวา่กล่าว 

ตกัเตือนผูท่ี้มีพฤติกรรมสุ่ม

เส่ียงหรือท าผิดวนัิย

- สรา้งความภาคภูมิใจใน

การแต่งกายเครื่องแบบ

ท่ีถูกระเบียบ
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กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุติธรรม
ปัจจยัสรา้งวินยัในทางเสริมสรา้ง

การใหมี้คุณธรรม การใหมี้จติส านึก การใหท้  าตามค่านิยม

- โครงการปฏิบติัธรรม  

“ราชธรรมราชทณัฑ”์

- การปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

- โครงการสปัดาหร์ณรงคส์่งเสริม

คุณธรรม

- โครงการสรรหาขา้ราชการเพ่ือ

เชิดชูเกียรติและมอบ

“เข็มพธ ามรงคท์องค า”

- การใหม้ีจิตส านึกความ

พอเพียงในโครงการ “ผูคุ้ม

พอเพียง”

- โครงการ “๙ ตามรอยพอ่”

- การส่งเสริมใหค้รอบครวั

ขา้ราชการมีความเป็นอยูท่ี่ดี

- กิจกรรม CSR เช่น ปลกูป่า

ชายเลน

- จิตวญิญาณของการเป็น                  

“ผูคุ้มมืออาชีพ”

- ค่านิยมท่ีช่วยเหลือกนัแบบ

พีน่้องครอบครวัเดียวกนั
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน
ปัจจยัสรา้งวินยัในทางบงัคบั

1. การใหมี้ความรู ้ 2. การใหมี้ความกลวั 3. การใหมี้ความละอาย

- การสง่เสริมโดยใหทุ้น

อบรมในตา่งประเทศเพื่อ

พฒันางาน สรา้งขวญั

- มีการสื่อสารเพื่อ

เผยแพรค่วามรู ้ ดา้น

วินยัและคณุธรรม

- ระบบ Check & 

Balance ตรวจสอบ

การท างานว่าลา่ชา้

ขั้นตอนใด

- ระบบ G-office ใช้

เทคโนโลยคีวบคมุ

วินยั

- ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

สรา้งวฒันธรรมการรกัษาวินัย 

ใหข้า้ราชการละอายถา้ท าผิด

- สรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รที่ดี ให้

ขา้ราชการมีความภาคภูมิใจใน

หน่วยงานของตน

- ป้องกนัการกระท าผิดดว้ยวาจา 

ตกัเตือนหรือพดูใหฉุ้กคิด
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน

ปัจจยัสรา้งวินยัในทางเสริมสรา้ง

1. การใหมี้คณุธรรม 2. การใหมี้จติส านึก 3. การใหท้ าตามค่านิยม

- การพดูถึงกนัในเชิง

บวก ยกยอ่งช่ืนชม

- โครงการสง่เสริม

คณุธรรมจริยธรรม

- กิจกรรม Lunch 

Talk เช่น เสียงตาม

สาย หรือ KM 

- การคด้เลือกบุคลากร

เพื่อคดัเลือกขา้ราชการ

ดีเดน่ระดบักระทรวง

- โครงการสรา้งจติส านึก

ใหเ้ป็นขา้ราชการของ

แผ่นดิน

- เนน้ความเป็นมืออาชีพ

- การท างานประสานประโยชน ์

มุ่งมัน่ เตม็ใจ โปรง่ใส รบัผิดชอบ

- เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้และ

อิสระทางความคิด

- กิจกรรมสานสมัพนัธ ์เช่น 

Happy Hour, Friday

- กิจกรรมสนัทนาการเพื่อสามคัคี
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ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
ปัจจยัสรา้งวินยัในทางบงัคบั

การใหมี้ความรู ้ การใหมี้ความกลวั การใหมี้ความละอาย

- การอบรมใหค้วามรูโ้ดย

วิทยากรของหน่วยงาน

- ขา้ราชการสามารถติดตอ่

สอบถามเรือ่งวินยักบั

ผูเ้ช่ียวชาญไดต้ลอดเวลา

- จดัท าเอกสารเผยแพร ่

ขอ้บงัคบัดา้นวินยัและ

กรณีศึกษา หนงัสือเวียน

- การคน้หาสาเหตทุี่เป็นอุปสรรค

ในการท างาน โดยการจดั

ประชุม 3 ครั้งตอ่ปี

- เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ

ตรวจสอบขั้นตอนและ                                 

การท างานได้

- เปิดช่องทางรอ้งทุกข์

- ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมือ

ควบคุมวินยัการเขา้ออกงาน

- ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งที่

ดีท  าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ละอายหากกระท าผิด

- การแตง่กายเครือ่งแบบ

ขา้ราชการท าใหภ้าคภมิูใจ

และเกิดความละอายหากท า

ผิด เพราะไม่ตอ้งการใหเ้สื่อม

เสียเกียรตขิา้ราชการ 
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ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั

ปัจจยัสรา้งวินยัในทางเสริมสรา้ง

1.การให้มีคุณธรรม 2.การให้มีจติส านึก 3.การให้ท าตามค่านิยม

- โครงการ “โรงเรียน
คุณธรรม”

- การจดักจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรม เช่น ท าบุญ        
ตักบาตรฟังธรรม

- กจิกรรมเยีย่มชมโครงการ
ในพระราชด าริ “เศรษฐกจิ
พอเพยีง”

- ยกย่องมอบรางวลัให้แก่ผู้ท า
ความด ีเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
และ รักษาข้าราชการทีด่ใีห้
คงอยู่ในองค์กร

- สร้าง “อตัลกัษณ์คุณธรรม” 
ได้แก่ ความรับผดิชอบ ความ
เสียสละ และความสามัคคี

- กจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
เช่น การเล่นโยคะ วาดภาพ 
ร้องเพลงเต้นลลีาศ
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กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ปัจจยัสรา้งวินยัในทางบงัคบั

1. การใหมี้ความรู ้ 2. การใหมี้ความกลวั 3. การใหมี้ความละอาย

- จดัท ามาตรฐานการรกัษาวินยั

ของกรมการขนสง่ทางบก

- การจดัท าคู่มือสง่เสริม

คณุธรรมจริยธรรม

- การเผยแพร่ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

พรอ้มกรณีศึกษาแก่ขา้ราชการ

- การตดิตอ่สื่อสารผ่าน Line

เพื่อรายงานปัญหา ช่วยกนั

แกไ้ขปัญหา และเรียนรูเ้รื่องวินยั

- การใชเ้ทคโนโลยแีละระบบ

ออนไลนช่์วยในการปฏิบตังิาน 

และลดดลุยพินิจของเจา้หนา้ที่

- หวัหนา้และเพื่อนรว่มงานหมัน่

ตรวจตราและสงัเกต

พฤตกิรรม

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน การสแกนภายใน

- การเป็นแบบอยา่งที่ดีของ

ผูบ้งัคบับญัชาให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ

ศรทัธา

- การเผยแพร่กรณีตวัอยา่งที่ท  า

ผิดวินยั ท าใหห้น่วยงานแตล่ะ

จงัหวดัเรง่ป้องกนัไม่ให้

ขา้ราชการกระท าผิด เสีย

ช่ือเสียงหน่วยงานของตน 
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กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ปัจจยัสรา้งวินยัในทางเสริมสรา้ง

การใหมี้คุณธรรม การใหมี้จติส านึก การใหท้ าตามค่านิยม

- กิจกรรมจริยธรรม

สญัจร

- กิจกรรมใหค้วามรู ้

เรื่อง ผลประโยชน์

ทบัซอ้น

- กิจกรรมสง่เสริมแนวทาง       

การด าเนินชีวิตตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

-การจงูใจใหมี้วินยัโดยให้

รางวลัและยกยอ่ง                

ผูป้ระพฤตดิี สรา้งขวญั

ก าลงัใจใหมี้การรกัษาวินยั

อยา่งตอ่เน่ือง

- ค่านิยมหลกับริการดี มีคณุธรรม

น าสูก่ารพฒันา

- กิจกรรมสรา้งความรกัใครผ่กูพนั 

ผูบ้ริหารที่เกษียณอายุราชการมา

ช่วยสอนงาน แกไ้ขปัญหา และให้

ก าลงัใจกบัผูท่ี้ปฏิบตังิานในปัจจบุนั
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รูปแบบของการรกัษาวินัยขา้ราชการ

รูปแบบของการรกัษาวินยั

ขา้ราชการแบ่งเป็น 3 ดา้น

ไดแ้ก่

1.  การเสริมสรา้งและ
การพฒันาใหข้า้ราชการ             

มีวินยั

2.  การป้องกนัมิให ้  
ขา้ราชการท าผิดวินยั

3.  การด าเนินการทางวินยั
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รูปแบบและกระบวนการในการรกัษาวินัย

1. ด้านการเสริมสร้างและพฒันาให้ข้าราชการมีวนัิย
1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชา

1)  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
2)  การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน
3) การสร้างแรงจูงใจ
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รูปแบบและกระบวนการในการรกัษาวินัย

1. ดา้นการเสรมิสรา้งและพฒันาใหข้า้ราชการมีวินยั

ผูป้ฏิบตังิานดา้นวินยั (ผูร้บัผิดชอบงานดา้นทรพัยากรบุคคล)

1) Enrichment: การเพิ่มพนูสัง่สมความรูด้า้นวนัิย

2) Enlargement: การขยายผลใหทุ้กระดบัตระหนักถึงการรกัษาวนัิย

3) Empowerment: การใหพ้ลงัอ านาจในดา้นการสนับสนุน การสรา้ง 

แรงจงูใจใหข้า้ราชการรกัษาวนัิย

4) Engagement: การผูกพนักบัองคก์ร ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีค่านิยมและ

วฒันธรรมท่ีดีงามร่วมกนั
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รูปแบบและกระบวนการในการรกัษาวินยั

2. ดา้นการป้องกนัมิใหข้า้ราชการกระท าผิดวินัย

2.1 การป้องกนัจากหน่วยงานภายนอกและประชาชนผูใ้ชบ้ริการ

2.2 การป้องกนัโดย จากผูบ้งัคบับญัชา

2.3  การป้องกนัโดย จากผูป้ฏิบติังานดา้นวนัิย

2.4 การป้องกนัโดย จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน

2.5  การป้องกนัโดย การมีวนัิยในตนเอง
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รูปแบบและกระบวนการในการรกัษาวินัย

3. ดา้นการด าเนินการทางวินัย ควรค านึงถึงหลกัตา่งๆ ดงัน้ี

3.1 หลกันิตธิรรม: พิจารณาตามตวับทกฎหมาย

3.2 หลกัมโนธรรม: ค านึงถึงความเป็นจริงและความถูกตอ้ง                

เหมาะสมตามเหตผุล

3.3  หลกัความเป็นธรรม: การด าเนินการทางวินัยตอ้งมี   

ความเทา่เทียมกนั
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สรุปแผนพฒันาขา้ราชการดา้นการรกัษาวินยั
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แผนพฒันาขา้ราชการในดา้นการรกัษาวินัย (ตอ่)
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ปัจจยัสรา้งวินยั: 1 การใหมี้ความรู ้

 การส่งเสริมใหข้า้ราชการมีความรูเ้ร่ืองการรกัษาวนัิยตั้งแต่เร่ิมบรรจุเขา้ท างาน ซ่ึงผูเ้ชี่ยวชาญในดา้น

วนัิยของหน่วยงานเป็นวทิยากรเอง

 การส่งเสริมความรูเ้ร่ืองวนัิยควรจดัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจสอดแทรกในการใหค้วามรูใ้นหลกัสูตรต่างๆ 

และใหข้า้ราชการสามารถติดต่อสอบถามเร่ืองเกี่ยวกบัเร่ืองวนัิยแก่ขา้ราชการไดต้ลอดเวลา

 การเผยแพร่มาตรฐานการรกัษาวนัิย โดยการจดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้บงัคบัดา้นระเบียบวนัิยพรอ้มทั้ง

ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 

 การติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งหน่วยงานผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ เชน่ ไลน์ เฟซบุก๊ เพื่อรายงานปัญหา     

หาแนวทางการแกไ้ข และแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ร่ืองการกระท าผิดวนัิย
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ปัจจยัสรา้งวินยั: 2 การใหมี้ความกลวั

 ส าหรบับางหน่วยงานอาจมีกฎหมายดา้นวินัยของตนเองเฉพาะ เพื่อก าหนดความผิดและบทลงโทษ             

ท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานของตน

 การถูกตรวจสอบการท างานจากหน่วยงานภายนอกหรือประชาชน โดยใหส้ามารถตรวจสอบได ้และ         

เปิดชอ่งทางการรอ้งเรียนเกี่ยวกบัความประพฤติมิชอบของขา้ราชการในทุกชอ่งทางการส่ือสาร เช่น 

สายด่วน ศูนยร์บัเร่ืองราวรอ้งทุกข ์อีเมลข์องผูบ้ริหารหน่วยงาน 

 การใชร้ะบบเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการควบคุมวินัย และระบบออนไลน์ในการใหบ้ริการแกป่ระชาชน 

เพื่อลดปัญหาการใชดุ้ลยพินิจของขา้ราชการในการท างาน ท าใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ

 การตั้งคณะการการตรวจสอบภายใน และการตรวจตราการท างานกนัในส่วนงานและนอกส่วนงาน หรือ    

การ “สแกนภายใน” 

 ผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏิบติังานดา้นวินัยมีความเขม้งวดกวดขนัเร่ืองวินัยขา้ราชการ มีการด าเนินการทางวินัย

แกผู่ท่ี้ฝ่าฝืนและกระท าความผิดทางวินัยอยา่งจริงจงั
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ปัจจยัสรา้งวินยั: 3 การใหมี้ความละอาย

 การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูบ้งัคบับญัชาในดา้นการรกัษาวนัิย จะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาศรทัธา         

และถือเป็นแบบอยา่ง โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีมีวฒันธรรมของการรกัษาวนัิย จะท าใหข้า้ราชการ    

รูสึ้กละอายต่อการท าผิด

 การสรา้งความภาคภูมิใจในการเป็น “ขา้ราชการ” แต่งกายเครื่องแบบขา้ราชการ ท าใหรู้สึ้กละอาย   

เมื่อจะท าความผิด เน่ืองจากท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติของความเป็นขา้ราชการ

 การสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหป้ระจกัษ์แก่หน่วยงานภายนอกและสาธารณะ ซ่ึงจะท าใหข้า้ราชการ          

ในหน่วยงานรูสึ้กละอายถา้ท าผิดจากภาพลกัษณท่ี์ดีเหล่าน้ัน เชน่ ภาพลกัษณว์า่เป็น “องคก์ร         

แหง่คุณธรรม” หรือ “หน่วยงานท่ีมุง่ใหบ้ริการ” 

 การเผยแพร่การกระท าความผิดทางวนัิยเป็นกรณีตวัอยา่ง โดยเปิดเผยหน่วยงานหรือสว่นงาน

ท่ีขา้ราชการผูน้ั้นสงักดั ท าใหห้น่วยงานจะตอ้งเรง่ป้องกนัการกระท าผิดวนัิย เพื่อไมใ่หเ้ส่ือมเสีย   

ชื่อเสียงแก่หน่วยงานของตน และท าใหข้า้ราชการรูสึ้กละอายใจท่ีจะท าผิดต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั
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ปัจจยัสรา้งวินยั: 4 การใหมี้คุณธรรม

 การจดัโครงการและกิจกรรมท่ีนอ้มน าธรรมะมาเป็นพื้ นฐานการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติ เชน่ 

โครงการปฏิบติัธรรม การปฏิญาณตนเป็น “พุทธมามกะ” โครงการรณรงคส์่งเสริมคุณธรรม กิจกรรม

บรรยายธรรม การเผยแพร่ธรรมะผ่านเสียงตามสายหรือเวบ็ไซตห์น่วยงาน กิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั 
กิจกรรมท าบุญตกับาตร เป็นตน้

 การส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะในดา้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ขา้ราชการ เพื่อด าเนินกิจกรรม

และโครงการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งมงีบประมาณท่ีจดักิจกรรมดงักล่าวใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

 การร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกและชุมชนในการส่งเสริมขา้ราชการใหม้ีคุณธรรม เชน่ วดัในบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัหน่วยงาน  กรมอื่นๆ ในกระทรวงเดียวกนัเพื่อประชาสมัพนัธแ์ละจดักิจกรรมสรา้งเสริม

คุณธรรมใหข้ยายผลในวงกวา้ง
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ปัจจยัสรา้งวินยั: 5 การใหมี้จติส านึก

 การนอ้มน าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพยีง” มาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติ

 การปลูกจิตส านึก “ขา้ราชการของแผ่นดิน” เพื่อใหร้กัศกัด์ิศรีและภาคภูมิใจในความเป็นขา้ราชการ 

 การสรา้งแรงจใูจใหข้า้ราชการรกัษาวินัย โดยการคดัเลือกขา้ราชการดีเด่น ยกยอ่งและมอบรางวลัใหแ้ก่

ผูท่ี้ท าความดีและมีการรกัษาวนัิย 

 กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) เพื่อท าประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวม เชน่ การปลูกป่าชายเลน 
การชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตุอุทกภยั 
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ปัจจยัสรา้งวินยั: 6 การใหท้ าตามค่านิยม

 การก าหนดอตัลกัษณข์องหน่วยงาน ซ่ึงตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนไดร้่วมกนัคิด                 

แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมใหข้า้ราชการในหน่วยงานมคุีณลกัษณะและพฤติกรรมอนัพึงประสงค ์

 กิจกรรมสานสมัพนัธส์รา้งความรกัความผูกพนัของขา้ราชการในหน่วยงาน เชน่ กิจกรรมนันทนาการ 

การเล่นกีฬาสีรว่มกนั การเชิญผูท่ี้เกษียณอายุราชการใหก้ลบัมาชว่ยสอนงานและใหก้ าลงัใจกบั

ผูป้ฏิบติังานปัจจุบนั 

 การสรา้งค่านิยมรกัองคก์ร โดยหน่วยงานสามารถจดัโครงการสวสัดิการแก่ขา้ราชการในดา้น           

การสนับสนุนค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง การรกัษาพยาบาล การส่งเสริมอาชีพ     

ดว้ยการฝึกอบรมวชิาชีพ รวมทั้งกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ
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