การรักษาวินัยข้ าราชการของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา
: ความท้ าทายใหม่ ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ของผู้บังคับบัญชา
“การดาเนิ นการทางวินัย ” ในบริ บทของการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารถู ก กล่ า วหาหรื อ
ร้องเรี ยน การสื บสวนสอบสวน การพิจารณาความผิด การกาหนดโทษ ตลอดจนถึงการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งกรณี รวมทั้งระหว่างการสอบสวน อาจมีการสั่งพักราชการหรื อการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟั ง
ผลการสอบสวนหรื อพิจารณาได้ โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 หรื อ หัวหน้าส่ วน
ราชการ สั่งการ โดยอาศัยอานาจตามกฎ ก.พ. แต่อาจไม่ใช่ ทุกท่านที่จะทราบว่าในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ วิ นัย นั้น ยัง มี เ รื่ อ ง “การรั ก ษาวินัย ” ด้วย ซึ่ งที่ มาของค าว่า “การรั กษาวิ นัย ” ปรากฏอยู่ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ที่บญ
ั ญัติเกี่ ยวกับกระบวนการรั กษาวินัยของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญไว้ ในมาตรา 80 1 มาตรา 73 2 มาตรา 87 3 มาตรา 90 4 แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว โดยเห็นได้ว่า
การรักษาวินัยของข้าราชการจะเกิ ดขึ้ นได้ “ผูบ้ งั คับบัญชา” ถื อว่ามีบทบาทสาคัญที่จะเป็ นผูเ้ สริ มสร้ าง พัฒนา
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา มีวนิ ยั และป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั
อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั การศึกษาสาเหตุของการกระทาผิดวินยั และป้ องกันการกระทาผิดวินยั และ
จริ ยธรรมของข้าราชการพลเรื อน โดยร่ วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชา
ส่ วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับการรักษาวินยั ของข้าราชการ ละเลยการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลผูอ้ ยูใ่ ต้
บัง คับ บัญชา ส่ ง ผลให้เกิ ดการกระท าผิด และจากการจัดการสัมมนารั บฟั งความคิ ดเห็ นในการปฏิ บตั ิ ตาม
กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีการของ ว 43/2553 (หนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ ว 43 ลงวันที่ 30
กันยายน 2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และป้ องกันมิให้
ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ) พบว่าผูบ้ งั คับบัญชาส่ วนใหญ่ไม่มีการดาเนิ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาให้
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มาตรา 80 ข้ าราชการพลเรื อนสามัญต้ องรั กษาวินัย โดยกระทาการหรื อไม่ กระทาการตามที่บัญญัติไว้ ในหมวดนีโ้ ดยเคร่ งครั ดอยู่เสมอ
มาตรา 73 ผู้บังคับบัญชาต้ องปฏิ บัติตนต่ อผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาอย่ างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ อู ยู่ใต้ บังคับบัญชาดารงตน
เป็ นข้ าราชการที่ดี
3
มาตรา 87 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชามีหน้ าที่เสริ มสร้ างและพัฒนาให้ ผ้ อู ยู่ใต้ บังคับบัญชามีวินัย และป้ องกันมิให้ ผ้ อู ยู่ใต้ บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี ้ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
4
มาตรา 90 เมื่อมี การกล่ าวหาหรื อมีกรณี ที่เป็ นที่ สงสั ยว่ าข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ใดกระทาผิ ดวิ นั ย ให้ ผ้ ูบังคับบัญชามี หน้ าที่ ต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ ว และให้ ผ้ บู ังคับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติ
นีโ้ ดยเร็ ว ด้ วยความยุติธรรมและปราศจากอคติ
ผู้บังคับบัญชาหรื อผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 ผู้ใดละเลยไม่ ปฏิ บัติหน้ าที่ ตามวรรคหนึ่ ง หรื อปฏิ บัติหน้ าที่ โดยไม่
สุจริ ต ให้ ถือว่ าผู้นั้นกระทาผิดวินัย”
2

ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามีวินยั และไม่ป้องกันมิให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ตามหน้าที่ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา
87 แห่ งพระราชบัญญัติข ้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 เนื่ องจากไม่ ท ราบเรื่ อง ไม่ เ ข้า ใจแนวทางการปฏิ บ ัติ
จึ ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดแนวทางหรื อนโยบาย หรื อมอบหมายการด าเนิ น งานให้ แ ก่ ผู ้ใ ดหรื อหน่ ว ยงานใด
เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชัด เจน รวมถึ ง ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นเรื่ องดัง กล่ า ว
นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรี ที่เคยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาร่ วมรับผิดชอบในความเสี ยหาย และให้ลงโทษทางวินยั แก่
ผูบ้ งั คับบัญชา หากเกิ ดกรณี ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทาทุจริ ต หรื อปฏิ บตั ิราชการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ หรื อ
ระเบียบของทางราชการ อันเนื่ องมาจากการปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชา ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และแม้ภายหลังจะมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงขึ้นมาบังคับใช้ ก็ไม่มีการกาหนด
เรื่ องความรับผิดของผูบ้ งั คับบัญชาอยูใ่ นกฎหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น สานักงาน ก.พ. จึงได้
เสนอเรื่ องนี้ต่อคณะกรรมการ ก.พ. เพื่อให้เห็นชอบที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้มีมติในการกาชับให้
ผูบ้ งั คับบัญชารักษาวินยั ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ปั จจุบนั มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 เรื่ องการกาชับให้ผบู ้ งั คับบัญชารักษาวินยั ของ
ผูอ้ ยู่ใ ต้บ งั คับบัญชา โดยก าหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชามี หน้าที่ และความรั บผิดชอบตามกฎหมายในการรั กษาวินัย
ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา โดยต้องเสริ มสร้าง พัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวนิ ยั และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
กระทาผิดวินยั และการที่ผบู ้ งั คับบัญชาละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว มิได้ทาให้การรักษาวินยั ข้าราชการดีข้ ึน ให้
ถื อว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิ ได้ดีข้ ึน ผูบ้ งั คับบัญชามี ส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริ มสร้ างและ
พัฒนาให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามีวินยั และมิให้ป้องกันมิให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชา
อาจต้องรับผิดทางวินยั ด้วย และต่อมาสานักงาน ก.พ. ได้ออกเป็ นหนังสื อเวียน ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21
สิ งหาคม 2556 ในเรื่ องเดียวกัน เพื่อแจ้งให้กระทรวง กรม และจังหวัดทราบและถือปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
Q : ผู้บังคับบัญชาจะสามารถรั กษาวินัยข้ าราชการที่อยู่ภายใต้ การบังคับบัญชา ได้ อย่ างไร
A : ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการรักษาวินยั ข้าราชการ ตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 5
1. ต้องรักษาวินยั ของตนเอง (มาตรา 80) เช่นเดียวกับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผอู ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาปฏิบตั ิตาม
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ประวีณ ณ นคร, “ร่ างหนังสื อคู่มือผูบ้ งั คับบัญชาในการรักษาวินยั ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา”, สานักงาน ก.พ. , ๒๕๕๖, หน้า ๘-๙.

2. ต้อ งปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูอ้ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาอย่า งมี คุ ณ ธรรมและเที่ ย งธรรม และเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาดารงตนเป็ นข้าราชการที่ดี (มาตรา 73) เพื่อให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาศรัทธา เชื่ อถื อ และ
ปฏิบตั ิตาม และไม่ให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาคับข้องใจ เสี ยขวัญ และหมดกาลังใจและต้องเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาดารงตนเป็ นข้าราชการที่ดี เพื่อให้ปฏิบตั ิงานดีและมีวนิ ยั
3. ต้องเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวนิ ยั และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิด
วินยั (มาตรา 87)
4. ต้อ งก ากับ ดู แ ลให้ ผู ้อ ยู่ ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี วิ นัย และด าเนิ น การทางวิ นัย แก่ ผู ้อ ยู่ ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
ที่ ก ระท าผิด วินัย (มาตรา 90) หากผูบ้ ัง คับ บัญ ชานั้น ไม่ มี อานาจด าเนิ น การทางวิ นัย ก็ ต้อ งรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ข้างต้นเป็ นเพียงกรอบของการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาเท่านั้น ยังไม่ได้เป็ นการเจาะจง
รายละเอียดแนวทางปฏิบตั ิ หรื อวิธีการแต่อย่างใด ดังนั้นการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั
และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั จึงนับเป็ นเรื่ องท้าทายใหม่ของผูบ้ งั คับบัญชาให้ตอ้ งพิจารณา
แล้วว่า นโยบายขององค์กรในเรื่ องการรักษาวินยั ควรจะออกมาในรู ปแบบใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ค่านิ ยม วัฒนธรรม และพฤติ กรรมของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่เพศ อายุ สายงาน และ
ระดับตาแหน่ง ให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตั ิตามได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรักษาวินยั ของข้าราชการและ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี ได้อย่างแท้จริ ง.

ศรัณยา เทียนเสรี ผูเ้ ขียน
จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ เรี ยบเรี ยง

