ข้อหารือเกี่ยวกับการมอบอานาจในการดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
หลังจากที่ ก.พ. ได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดหลักเกณฑ์เรื่องการมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐ /ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ได้มีส่วนราชการ
หารือปัญหาเรื่องดังกล่าวมายังสานักงาน ก.พ. ดังนี้
ส่วนราชการ ก. หารื อว่า กรณีผู้ บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มอบอ านาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดั บ ต้ น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกรณีที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕ กาหนดให้การดาเนินการทางวินัยเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ ใครจะเป็นผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ดังกล่าวซึ่งถูก
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ระหว่างอธิบดีซึ่งเป็นผู้ บังคับบัญชาผู้มี อานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กับผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอานาจจากส่วนราชการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ส่วนราชการ ข. หารือว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคาสั่งโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
มอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดสานักงานแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส่วนราชการ ข. และต่อมารองผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้นั้นว่ากระทาผิดวินัย โดยระบุในคาสั่งว่าอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ส่วนราชการ ข. ได้หารือว่า คาสั่งมอบ
อานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
ดังกล่าวข้างต้น ชอบด้วยกฎหมายและยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ และหากคาสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
และยั งมีผ ลใช้บั งคับ อยู่ แต่ในคาสั่ งระบุไว้แต่ เพียงกว้างๆ ว่า “การดาเนินการทางวินัย ” โดยไม่ได้ระบุ
รายละเอียดของอานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายดังเช่นที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๐ /ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓๒ ดังนี้ คาสั่งที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรา ๙๐ วรรคสาม อานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บงั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดก็ได้
ข้อ ๔ อานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวด ๗ การดาเนินการทางวินัย ที่จะมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาระดับต่าลงไปปฏิบัติแทนในเรื่องดังต่อไปนี้
๔. การสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นตามมาตรา ๙ ประกอบกับกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง

๒
สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทาผิดวินัย จะชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (“อ.ก.พ. วินัยฯ”) ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาข้อหารือของส่วนราชการ ก. แล้ว มีความเห็น
เป็น ๒ ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายที่ เห็นว่า เดิม อ.ก.พ. วินัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๒ เคยมีมติว่า อธิบดีส ามารถมอบอานาจการดาเนินการทางวินัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องจากขณะนั้น ก.พ.
ยั ง มิ ไ ด้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย ตามมาตรา ๙๐
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ แต่เมื่อ ก.พ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์
การมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐ /ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว จึงเป็นเรื่องเฉพาะ
ต่างจากการมอบอานาจทั่วไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และมีผ ลใช้บั งคับ ตั้งแต่วัน ที่ ตุล าคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ประกอบกับ กฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห าร
ราชการแผ่น ดิน กาหนดว่า หากมีกรณีกาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ก็ต้องเป็นไปตามนั้น
ดังนั้น ข้อหารือนี้จึงเป็นกรณีที่อธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยในกรณีผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นถูกกล่าวหา
ว่ากระทาผิดวินัย ซึ่งหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยกาหนดว่า ผู้รับ
มอบหมายต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้มอบหมายอานาจหน้าที่ซึ่งเป็น ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดี อธิบดีจึงไม่สามารถมอบอานาจการดาเนินการทางวินัย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ส่วนฝ่ายที่ ๒ เห็นว่า การมอบอานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐ /ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย เป็นการ
กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สามารถมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
๔.๒ การสืบสวนทางวินัย การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษหรืองดโทษ และการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. ตามมาตรา ๙๒ มาตรา
๙๖ และมาตรา ๐๓ ประกอบกับกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษหรืองดโทษ การดาเนินการในกรณีที่เป็นความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้ง
การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญพิจารณา การสั่งหรือปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. สามัญ และการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. ตามมาตรา
๙๓ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๐๓ ประกอบกับกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ การสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และการดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณา ตามมาตรา ๐ ประกอบกับกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ การมีคาสั่งใหม่เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ หรือลงโทษ ตามมาตรา ๐๕ ประกอบกับกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง

๓
ดาเนินการทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ากว่าดาเนินการแทนได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นกรมหรือกระทรวง
เดียวกัน แต่เมื่อเป็นกรณีต่างกรมหรือต่างกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้บังคับบัญชาระดับต่ากว่า
อธิบดี จึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม และหลักเกณฑ์ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว
กรณีตามข้อหารือนี้อธิบดีจึงสามารถมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการทางวินัยแทนได้ โดยอาศัย
อานาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนข้อหารือของส่วนราชการ ข. นั้น อ.ก.พ. วินัยฯ เห็นว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับการมอบหมายอานาจหน้าที่
การดาเนินการทางวินัย ซึ่ง อ.ก.พ. วินัยฯ มีความเห็นแตกต่างกันทานองเดียวกับข้อหารือของส่วนราชการ ก.
จึงมีมติส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ (“อ.ก.พ. กฎหมายฯ”) พิจารณา
ต่อไป
อ.ก.พ. กฎหมายฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๔
พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
. ตามข้อหารือของส่วนราชการ ก. อ.ก.พ. กฎหมายฯ เห็นว่า การมอบอานาจของอธิบดี
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕
จึงต้องเป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิน ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดเป็น
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งมีอ านาจดาเนิ น การทางวินัย แก่ข้ าราชการพลเรือ นสามัญประเภทอ านวยการระดับต้ น
ในจังหวัด ต้องพิจารณาว่าอธิบดีได้มอบอานาจการดาเนินการทางวินัยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ กล่าวคือ ถ้าอธิบดีได้มอบอานาจการดาเนินการดาเนินการทางวินัย
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมี
อานาจในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอานวยการระดับต้น ได้ แต่ถ้าอธิบดี
มิไ ด้ ม อบอ านาจเรื่ อ งดัง กล่ า วให้ แก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อธิ บ ดี เ ท่ านั้ น จะเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจ
ดาเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐
๒. ตามข้อหารือของส่วนราชการ ข. อ.ก.พ. กฎหมายฯ เห็นว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ( ) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ มอบอานาจการดาเนินการทางวินัยให้ แก่ผู้ บังคับบัญชาระดับต่าลงไปปฏิบัติแทน
ถือเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น จึงไม่อาจนาเรื่องของการมอบอานาจ
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาใช้ได้ ดังนั้น กรณีที่หารือ อ.ก.พ. กฎหมายฯ จึงเห็นควรให้ดาเนินการแก้ ไขคาสั่งที่ออกภายหลังจากที่
ก.พ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การมอบอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยไปแล้ว โดยเปลี่ยนการอ้างอิง
กฎหมายที่ใช้ในการออกคาสั่ งจาก “พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐” เป็น “มาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

๔
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ ประกอบหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐ /ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย”
ข้อหารือดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาในทางปฏิบัติของส่วนราชการเกี่ยวกับการมอบ
อานาจการดาเนินการทางวินัย เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สาคัญ ๒ ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็น บทบัญญัติเฉพาะ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไป ดังนั้น ส่วนราชการจึงควรต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน
เพื่อให้การมอบอานาจเรื่องการดาเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างถูกต้อง
______________________________
โดย นางสาวดารณี น่วมนา
นิติกรชานาญการ
สานักกฎหมาย สานักงาน ก.พ.

