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จุลสารขาวสวนเสริมสรางวินยั ฉบับนี้ขอนำเสนอความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอยาง
การกระทำผิดวินัย ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมไดที่เว็บไซตของสวนเสริมสรางวินัย สำนักบริหารกลาง
กรณีตัวอยางการกระทำความผิดวินัย
ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้
สวนที่ 1 ลางานตองทำตามระเบียบ
ในช วงนี้...หลาย ๆ ทานที่ลางานและจองตั๋วหรือวางแผนเดินทางไปท องเที่ยวหรือทำธุ ระ
ที่ตางประเทศไวแลว ก็อาจตองยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากปญ หาการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ในหลาย ๆ ประเทศ นอกเหนือจากจีน ก็มีฮองกง ใตหวัน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร เวียดนาม บางหนวยงานก็ได มี
ประกาศหามเจาหนาที่หรือพนักงานออกเดินทางไปตางประเทศแลว
พูดถึงการลางานไปเที่ยวพักผอน หรือ ไมวาจะเปนการลากิจ ลาปวย หรือลาอื่น ๆ และไมวาจะเปน
ขาราชการหรือเอกชนก็ไมอาจที่จะลาตามอำเภอใจได หากแตตองปฏิบัติตามระเบียบการลาของทางหนวยงานทั้งสิ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ขาราชการ” เนื่องจากการลาไมถูกตองตามระเบียบ อาจกระทบถึงความมั่นคงของหนาที่
การงาน ดีไมดี...ถึงขั้นตองพนจากตำแหนงเลยทีเดียว
เชนคดีปกครองที่นำมาฝากในฉบับนี้ ถือเปนตัวอยางที่ใหพึงระมั ดระวังเกี่ยวกับการลาและ
การขาดงาน เพราะการขาดราชการหรือการขาดงานติดตอกันเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ที่อาจหลุดจากตำแหนงไดงาย ๆ
คดีที่วา...เปนกรณีของขาราชการครูรายหนึ่งที่ขาดราชการเปนเวลานาน ในระหวางที่มีปญหาหนี้สิน
และถูกตามทวงหนี้ แตตอมาไดใหเหตุผลอันสมควร ผูอำนวยการโรงเรียนจึงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ภายหลังการสืบสวนคณะกรรมฯ รายงานผลวาไมสามารถติดตอผูฟองคดีได และจากพยานบุคคลตาง ๆ ใหถอยคำวา
ไมมีผูใดพบเห็นผูฟองคดี อีกทั้งจากหลักฐานที่มีผูรองเรียนวาผูฟองคดีกระทำการฉอโกงเงินและมีการดำเนินคดี
ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมมาปฏิบัติราชการเกินกวา 15 วัน จึงเชื่อไดวามีสาเหตุมาจากปญหาหนี้สินและคดีฉอโกง
จึงตองหลบหนีการติดตามทวงหนี้จากเจาหนี้และเจาหนาที่ตำรวจในคดีฉอโกง พฤติการณจึงเปนการละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันควร จึงเปนความผิดวินัยรายแรง จึงเปนความผิด
วินยั รายแรง และตอมา ศึกษาธิการจังหวัดไดพิจารณาความเห็นแลวไดมีคำสั่งไลผูฟอ งคดีออกจากราชการ
ผูฟองคดีเห็นวาคำสั่งลงโทษไลออกจากราชการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากตนปวย
เปนโรคซึมเศราอยางรุนแรง จึงอุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อไมไดรับแจงผลการพิจารณาจึงนำคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ

สวนที่ 2...
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คดีนี้...จึงมีป ระเด็ นที่ศาลพิ จ ารณาวา การที่ ศึกษาธิ การจังหวั ดมี ค ำสั่งลงโทษไลผู ฟอ งคดี
ออกจากราชการ เปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ?
โดยมีปญหาที่ตองพิจารณาใหไดวามกอนวา ผูฟองคดีขาดราชการติดตอกันคราวเดียวเกินกวา 15 วัน
โดยไมมีเหตุอันควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมมาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม ?
ศาลปกครองสูงสุดทานพิจารณาวา ผูฟองคดีไดมายื่น ใบลาป วยย อนหลัง พรอมใบลาออก
หลังจากที่ไดขาดราชการไปแลว จำนวน 52 วัน โดยใหเหตุผลวาเนื่องจากปวยมีอาการซึมเศราอยางรุนแรง
พรอมแนบใบรับรองแพทยมาดวย แตเมื่อพิจารณาความเห็นของแพทยผูตรวจซึ่งบันทึกวา ผูฟองคดีไดรับการตรวจ
รักษาอาการเครียดซึมเศราเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 แตผูฟองคดีขาดราชการตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ใบรับรองแพทยดังกลาวจึงไมอาจใชเปนหลักฐานยืนยันวาผูฟองคดีเจ็บปวยจนตองอยูในความดูแลรักษาของแพทย
และไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเปน
วันที่ยื่นใบลาปวย
อีกทั้ง ผูฟองคดีมีการเจ็บปวยจากโรคซึมเศราที่ตองรักษาตัวตอเนื่องตั้งแตป 2552 ยอมตองรูได
ลวงหนาจึงสามารถยื่นใบลาปวยภายในกำหนดเวลาตามที่ระเบียบกำหนดไว ทั้งอาการของโรคดังกลาวมิใช
กรณีฉุกเฉินที่จะทำใหไมสามารถยื่นใบลาปวยได พฤติการณที่ผูฟองคดีละเลยปลอยใหเวลาลวงเลยถึง 52 วัน
จึงไดยื่นใบลาปวยพรอมใบลาออกจากราชการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ ทั้งการลาปวยและลาออก
ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงจากการสืบสวนวา ผูฟองคดีมีหมายจับในคดีฉอโกงและถูกติดตาม
ทวงหนี้ซึ่งเปนการขาดราชการที่อยูระหวางการถูกดำเนินคดีและถูกติดตามทวงหนี้จากเจาหนี้ จึงเปนกรณีที่ผู
ฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันในคราวเดียวกันเกินกวา 15 วัน แลวไมกลับมาปฏิบัติหนาที่อีกเลย โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทำ
ผิดวินัยอยางรายแรง และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง การที่ศึกษาธิการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไลผูฟอง
คดีออกจากราชการ ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงชอบดวยกฎหมายแลว
(รายละเอียดอานไดในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.201/2562 และสามารถสืบคน
บทความยอนหลังไดที่ www.admincourt.go.th/ เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง)
คดีนี้...นับเปนอุทาหรณเตือนใจขาราชการหรือพนักงานเกี่ยวกับการลาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
ของหนวยงาน กรณีการขาดราชการติดตอในคราวเดียวกัน 15 วัน มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา “มีเหตุผล
อันสมควรหรือไม” คือถึงขนาดที่ไมสามารถมาทำงานหรือลางานตามระเบียบไดหรือไม ซึ่งจะตองมีการสืบสวน
สอบสวนพยานหลักฐานตาง ๆ โดยตามระเบียบของทางราชการแลว การลาปวยจะตองลากอนหรือในวันที่ปวย
หากมีความจำเปน ใหจัดสงใบลาวันแรกที่มาทำงานได หรือในกรณีที่ผูปวยไมสามารถลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวตองเสนอใบลาโดยเร็ว การลาปวยตั้งแต 30 วัน ขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย
สำหรับรายละเอียดการลาตองศึกษาตามระเบียบของหนวยงานแตละแหง
อยางไรก็ตาม กรณีนี้...ศาลทานยังมีความเห็นวาผูฟองคดีควรเขามาชี้แจงเหตุผลกับผูบังคับบัญชา
ในระหวางที่เกิดปญหาสวนตัวขึ้น และยื่นใบลาตามระเบียบ มิใชท้งิ ราชการหายไปถึง 52 วัน ซึ่งแสดงถึงความจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบนั่นเอง
นอกจากนี้ การบริหารการเงินที่ดี มีความพอเพียง จะเปนเกราะคุมกั นที่ ดีในการดเนิน ชีวิ ต
ของทุ ก อาชี พ เพราะหากหลงผิ ด เพี ย งครั้ง เดี ย ว เช น คดี นี้ ก็ ป ดชี วิ ต ข า ราชการครูที่ ได สั่ ง สมความรู แ ละ
ประสบการณมา..ซึ่งนาเสียดาย
แตชีวิตก็ตองเดินตอไป เริ่มตนใหมและถือเปนบทเรียนในการดำเนินชีวิตดวยความระมัดระวังตอไป
สวนที่ 3...

-3สวนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการลาขาราชการครู
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนใหแก
ทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได
การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
มาตรา 99 เมื่อไดดำเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 98 แลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา
มิไดกระทำผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทำผิดวินัยใหดำเนินการตามมาตรา 100 และในกรณีที่กระทำผิด
วินยั อยางรายแรง ตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุอันควรลดหยอนผอนโทษ หามมิใหลงโทษต่ำกวาปลดออก
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549
ขอ 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ในกรณีดังตอไปนี้
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งผูบังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 100 วรรคสี่ หรือมาตรา 104 (1)
โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได
(1) กระทำความผิดอาญาจนไดรบั โทษจำคุกหรือโทษที่หนักกวาจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ใหจำคุกหรือใหลงโทษที่หนักกวาจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน และผูบังคับบัญชา
ไดดำเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
(3) กระทำผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำ
รับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคำรับสารภาพเปนหนังสือ
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(อางอิง : จากเว็บไซตศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th/ เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง)

