(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559)
ผิดวินัย ... เพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ ไม่ นั่งโต๊ ะทํางานให้ แล้วเสร็จ
ข้าราชการถือเป็ นอาชีพที่ตอ้ งดํารงสถานะอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยนอกจากจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว ยังต้ องรั กษาวินัยอย่ างเคร่ งครั ดโดยไม่ กระทําการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามและต้ องปฏิ บัติตนตามระเบียบ
ของทางราชการ หากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามย่อมเป็ นการกระทําผิดวินยั และต้องรับโทษทางวินยั ตามที่กฎหมายกําหนด
แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาโทษทางวินัยว่ าเป็ นความผิดวินัยระดับใด ย่ อมขึน้ อยู่กับการกระทํา
หรื อพฤติการณ์ ของข้ าราชการและบทบัญญัติของกฎหมายที่กาํ หนดความผิดและบทลงโทษไว้ ซึ่ งผูม้ ีอาํ นาจย่อมไม่อาจ
ใช้อาํ นาจลงโทษทางวินยั เกินกว่าหรื อนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว้ได้
ดังเช่นคดีปกครองที่นาํ มาเสนอในฉบับนี้ เป็ นกรณี ที่ขา้ ราชการมาลงชื่ อในสมุดลงเวลาปฏิ บัติราชการ
แต่ ไม่ อยู่ที่โต๊ ะทํางานและไม่ ปฏิ บัติงานตามที่ ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็ จ และต่อมาถูกลงโทษทางวินัยอย่ างร้ ายแรง
ไล่ออกจากราชการ เนื่ องจาก (1) ขัดคําสั่งหรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย และ (2) ไม่ถือและปฏิบตั ิตามระเบียบและแบบธรรมเนี ยมของทางราชการ และละทิ้งหรื อทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี มีวา่ ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งนิติกร ระดับ 5 ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี (ผูถ้ กู ฟ้ องคดี) ให้ยกร่ างเทศบัญญัติของเทศบาลให้เป็ นปัจจุบนั และรับผิดชอบงานคดีเกี่ยวกับการค้างชําระ
ภาษีอากร โดยกําหนดให้รายงานความคืบหน้าทุกเดือน แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็ จ
และไม่รายงานความคืบหน้างานคดี ผูถ้ กู ฟ้ องคดีจึงให้ผฟู้ ้ องคดีส่งมอบงานคืน และตรวจสอบจึงพบว่า ผูฟ้ ้ องคดีมีพฤติกรรม
มาลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบตั ิราชการในตอนเช้าและในเวลากลับ แต่ไม่อยูป่ ฏิบตั ิงานที่โต๊ะทํางาน โดยในตอนเช้า
ส่ วนมากจะนั่งพูดคุ ยกับผูอ้ าํ นวยการ ตอนสายไปคุ ยกับพนักงานขับรถยนต์บา้ ง ไปห้องสมุ ดบ้าง ตอนเที่ ยงจะไป
รับประทานอาหารกับภรรยา และกลับเข้าสํานักงานเทศบาล
ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้นาํ คดีมายื่นฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
ไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการดังกล่าว
พฤติกรรมดังกล่ าวถือเป็ นการกระทําความผิดทางวินัยอย่ างร้ ายแรงหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การที่ผ้ ูฟ้องคดีได้ รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ รับผิดชอบ
แต่ กลับละเลยไม่ เอาใจใส่ ในงานดังกล่าว และมาลงชื่อปฏิบตั ิงานแต่ไม่ปฏิบตั ิงาน เป็ นเหตุให้ ไม่ อาจปฏิ บัติงานที่ ได้ รับ
มอบหมายให้ สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ ถือเป็ นการขัดคําสั่งหรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
แต่การที่ผฟู้ ้ องคดีไม่ดาํ เนิ นการยกร่ างเทศบัญญัติตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็ จนั้น มีผลเพียง
ทําให้เทศบาลจะต้องบังคับใช้เทศบัญญัติที่ไม่เป็ นปั จจุ บนั เท่านั้น แต่ไม่ถึงกับทําให้เกิ ดผลเสี ยหายอย่างร้ ายแรงแก่
เทศบาล ส่ วนงานติดตามคดีการค้างชําระภาษีอากร ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้เรี ยกงานดังกล่าวคืน ดังนั้น จึงยังไม่ปรากฏว่างานในหน้าที่
ที่ผฟู้ ้ องคดีได้รับมอบหมายได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง กรณี จึงไม่ อาจถือได้ ว่าการขัดคําสั่ งหรือการหลีกเลีย่ งไม่ ปฏิบัติ
ตามคําสั่ งของผู้บังคับบัญชาเป็ นเหตุให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ราชการอย่ างร้ ายแรงตามข้อ 9 วรรคสอง ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 แต่อย่างใด
สําหรับการมาลงชื่อในสมุดลงชื่ อปฏิบัติราชการ โดยไม่ อยู่ที่โต๊ ะทํางาน แต่ จะอยู่ในบริ เวณสํ านักงาน
หรื อในบริ เวณที่สามารถติดตามได้ น้ัน ถือเป็ นการละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้ าที่ราชการโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร ซึ่ งเป็ น
การกระทําผิดวินัยอย่ างไม่ ร้ายแรง และมิได้เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการ ประกอบกับไม่เข้าลักษณะ
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เป็ นการละทิ้งหน้าที่ ราชการติดต่อในคราวเดี ยวกันเป็ นเวลาเกิ นกว่าสิ บห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อ 13
วรรคสอง ของประกาศฉบับเดียวกัน
พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นความผิดฐานไม่ถือและปฏิบตั ิตามระเบียบและแบบธรรมเนี ยมของ
ทางราชการ อันเป็ นความผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีอาํ นาจตามกฎหมายในการพิจารณากําหนดโทษทางวินยั
อย่างไม่ร้ายแรงได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้น การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการอันเป็ นโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง
จึงเป็ นการใช้อาํ นาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 789/2558)
คดีน้ ีเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า การที่ผบู้ งั คับบัญชาได้มอบหมายงานอย่างหนึ่ งอย่างใด
ให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชารับผิดชอบ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะต้องปฏิบตั ิงานด้วยความอุตสาหะและเอาใจใส่ เพื่อให้การปฏิบตั ิ
ราชการมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ คดีน้ ี ยงั เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับผูม้ ีอาํ นาจ
ออกคําสั่งทางปกครองว่า นอกจากจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีอาํ นาจหน้าที่แล้ว การใช้อาํ นาจนั้นจะต้องอยูภ่ ายใน
ขอบเขตที่กฎหมายให้อาํ นาจไว้เท่านั้น ดังเช่นกรณี ที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของลักษณะการกระทํา
ที่เป็ นความผิดวินยั ไว้ การพิจารณาลงโทษทางวินยั จะต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด การใช้อาํ นาจพิจารณา
โทษทางวินยั เกินกว่าหรื อนอกเหนื อไปจากการกระทําความผิดที่กฎหมายกําหนดอาจเข้าข่ายเป็ นการใช้อาํ นาจโดยมีอคติ
ลําเอียงหรื อกลัน่ แกล้งได้ครับ !
นายปกครอง

