ความรับผิด

ของผู้บังคับบัญชา
กรณีผู้ใต้บังคับบัญชากระท�ำผิด

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ปัญหา

การทุจริตด้านการเงินในองค์กรเอกชนเป็นปัญหา
ที่พบบ่อยมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บังคับ
บัญชาไม่ระมัดระวัง ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมก�ำกับดู และตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สบช่องเห็นโอกาสในการกระท�ำทุจริตได้ อันส่งผลให้เกิดความเสีย
หายต่อองค์กร โดยเมื่อมีการท�ำการทุจริต และก่อให้เกิดความเสีย
หายผู้กระท�ำการทุจริตจะถูกด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งการ
ลงโทษทางวินัย และการด�ำเนินการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ทางละเมิด รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อด�ำเนินคดีอาญา
และไม่เพียงแต่ผู้กระท�ำทุจริตเท่านั้นที่ถูกด�ำเนินการตามกฎหมาย
ผู้บังคับบัญชาของผู้กระท�ำทุจริตก็อาจถูกลงโทษทางวินัย และถูก
เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิดได้ หากปรากฏว่าไม่ระมัดระวัง
ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดู และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้
บังคับบัญชาผู้กระท�ำทุจริต
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ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พฤติการณ์ถอื ได้วา่ เป็นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยประมาทเลินเล่อ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จึงถูกลงโทษทางวินัย และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
หน่วยงานด้วย ส�ำหรับการลงโทษทางวินัย ผู้บังคับบัญชาที่บกพร่อง
ในหน้าทีล่ ะเลย ขาดการควบคุม ก�ำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจนเป็นเหตุให้มกี ารกระท�ำทุจริต อันถือว่า
เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ และประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่จึงถูกลงโทษทางวินัยด้วย บริษัทหรือเอกชนที่เป็นนายจ้าง
จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งก�ำหนดว่า พนักงานต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์
และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือน
ด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน ปลดออก แต่หาก
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแล้วถือว่าเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ซึง่ มีโทษชัน้ ไล่ออก
จากงานสถานเดียว ดังนัน้ พนักงานซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ด ปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อาจถูกด�ำเนินการและลงโทษทางวินัยตาม
ข้อบังคับดังกล่าว
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ส�ำหรับความรับผิดทางละเมิดในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ย่อม
ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมงาน รวมถึงระบบ
งานที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา หากได้มีการตรวจสอบอย่าง
เพียงพอแล้ว ย่อมจะต้องทราบถึงความผิดปกติในการบันทึกข้อมูล
ในระบบ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบตั หิ น้าที่
อันเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ
เป็นเหตุให้บริษทั หรือนายจ้างได้รบั ความเสียหาย บริษทั หรือนายจ้าง
จึงมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหาย และเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ได้ ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา
119 (3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รบั ความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงต้องปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเอาใจใส่กำ� กับ
ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ การไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไปจนกลายเป็น
การละเลยหรือไม่ระมัดระวังก�ำกับดูแล อาจเปิดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชากระท�ำการทุจริต และก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมา
จากการกระท�ำของผูบ้ งั คับบัญชาด้วย ฉะนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงมิอาจ
ปฏิเสธความรับผิดได้
ค�ำพิพากษาศาลฎีกา 4625/2559 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความ
ว่าโจทก์เป็นผู้จัดการภาค มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขาย ซึง่ ตามใบก�ำหนดภารกิจหน้าที่ ข้อ 8 ก�ำหนดให้การป้องกัน และ
ติดตามการทุจริตต่อหน้าทีข่ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็นหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ส�ำคัญของโจทก์โดยตรง การที่นายชาญชัยผู้ใต้บังคับ
บัญชาของโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
จ�ำเลย แม้โจทก์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำของนายชาญชัย
ดังกล่าว แต่การทีโ่ จทก์ซงึ่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาไม่สามารถควบคุมก�ำกับ
ดูแลการท�ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้อย่างทั่วถึง จนท�ำให้
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นายชาญชัยสามารถน�ำชื่อร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้าของจ�ำเลยมาใช้
การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าที่เป็นไปอย่างผิดปกติ อันเป็นช่องทางให้
นายชาญชัยทุจริตต่อหน้าที่ ท�ำให้จ�ำเลยได้รับความเสียหายจ�ำนวน
มาก จึงเป็นกรณีที่โจทก์มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหน้าที่
ที่ก�ำหนดไว้ในใบก�ำหนดภารกิจหน้าที่ เป็นการกระท�ำอันไม่สมแก่
การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต จ�ำเลย
ไม่จำ� ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสี่ ประกอบประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และมีเหตุให้จ�ำเลยไม่ไว้
วางใจให้โจทก์ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี ต่อไป เป็นการเลิกจ้างทีม่ เี หตุอนั สมควร
จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษาให้จ�ำเลยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างทีไ่ ม่เป็นธรรมแก่โจทก์นนั้ ไม่ตอ้ งด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจ�ำเลยข้อนี้ฟังขึ้น
บทสรุปส่งท้าย พนักงานบริษทั หรือลูกจ้างต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ และต้อง
ไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็น
ความผิดวินัยมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วย
ลายลักษณ์อักษร พักงาน หรือปลดออกโดยจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมาย หากการประมาทเลินเล่อในหน้าทีเ่ ป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก่นายจ้างอย่างร้ายแรงแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้าย
แรงซึ่งมีโทษปลดออกจากงานสถานเดียว ดังนั้นพนักงานที่เป็น
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาก็อาจถูกด�ำเนินการ และ
TPA
ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานนั้น
news

