(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 23 มิถนุ ายน 2555)
ละทิง้ หน้ าทีร่ าชการ ... ศาลสั่งให้ เป็ น “คนสาบสู ญ !”
เจ้าหน้าที่ ของรัฐหรื อข้าราชการต้องดารงตนให้อยู่ในระเบี ยบวินัยและแนวปฏิ บตั ิ ของการเป็ น
ข้าราชการที่ ดี ซึ่ งแม้เจ้าหน้าที่ หรื อข้าราชการจะมีสิทธิ ลาป่ วย ลากิ จ หรื อลาพักผ่อนได้ก็ตาม แต่การใช้สิทธิ ในการ
ลางานบ่อยๆ หรื อเกินกว่าที่ระเบียบของทางราชการได้กาหนดไว้ยอ่ มก่อให้เกิดผลกระทบตามมาไม่มากก็นอ้ ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ขา้ ราชการไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบี ยบและหายไปจากที่ อยูโ่ ดยไม่มีผพู ้ บเห็ น
อีกเลย จนกระทัง่ ศาลมีคาสั่งให้เป็ น “คนสาบสู ญ” จะถือว่า “ละทิง้ หน้ าที่ราชการ” เป็ นเวลาเกินกว่าสิ บห้าวัน อันถือ
เป็ นความผิดทางวินัยอย่ างร้ ายแรงหรือไม่ ? หากเป็ นความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง ผูม้ ีอานาจย่อมออกคาสั่งไล่ออก
จากราชการได้ และนัน่ ก็หมายความว่าสิ ทธิต่างๆ ที่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั หรื อทายาทโดยธรรมของข้าราชการผูน้ ้ นั พึงได้รับ
จากทางราชการจะถูกระงับไปด้วย
ดังเช่นคดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่ กนั ฟังในวันนี้ ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ส. ซึ่ ง เป็ น
ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐได้นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองว่าคาสั่งของผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1)
ที่ลงโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการ เนื่ องจากละทิง้ หน้ าที่ราชการและจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยไม่ มเี หตุผลอันสมควร ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 27 เมษายน 2541 โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็ นการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกิ นกว่าสิ บห้าวัน อันเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 นั้นไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
เนื่องจากระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2541 นาย ส. ยังมีชีวติ อยู่ และหลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อให้ติดตามหาตัวนาย ส. อีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคาสัง่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ให้ นาย ส. เป็ น
คนสาบสู ญ และผู้ฟ้องคดีได้ นาคาสั่ งศาลจังหวัดไปยื่นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขให้ พิจารณาแก้ ไขคาสั่ งลงโทษ
นาย ส. แต่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดและ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2) ยืนยันคาสัง่ ลงโทษทางวินยั นาย ส.
ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่ งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ ไล่ นาย ส. ออกจาก
ราชการ
คดี น้ ี มี ข้ อ กฎหมายส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง คื อ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ว่ าด้ วยกรณีความผิดที่ปรากฏชั ดแจ้ ง ข้ อ 4 กาหนดว่า
“ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงในกรณี ต่อไปนี้ ถื อเป็ นกรณี ความผิดที่ ปรากฏชัดแจ้ง
ซึ่ งผู ้บัง คับ บัญ ชาจะด าเนิ น การทางวิ นัย ตามมาตรา 104 วรรคสอง หรื อ มาตรา 109 โดยไม่ ส อบสวนหรื อ งด
การสอบสวนก็ได้ ... (2) ละทิ้ งหน้าที่ ราชการติดต่อในคราวเดี ยวกันเป็ นเวลาเกิ นสิ บห้าวัน และผูบ้ ังคับบัญชาได้
ดาเนิ นการสื บสวนแล้วเห็ นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรื อมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบ
ของทางราชการ ...”
คาสั่ ง ไล่ นาย ส. ออกจากราชการฐานละทิ ้งหน้ าที่ ราชการติ ดต่ อ กันเป็ นเวลาเกิ น สิ บห้ าวันนั้ น
ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า แม้ ร ะหว่ า งวั น ที่ 1 - 6 เมษายน 2541 นาย ส. ยั ง มี ชี วิ ต อยู่
แต่ ก็ไม่ ปรากฏว่ าได้ ยื่นใบลาหรื อแจ้ งเหตุให้ ผู้บังคับบัญชาได้ ทราบทั้งที่สามารถกระทาได้ จึ งถือได้ว่านาย ส. จงใจ
ขาดราชการ อีกทั้งการที่ ศาลจังหวัดมี คาสั่งให้นาย ส. เป็ นคนสาบสู ญ ก็เป็ นกรณี ที่ระบุว่านาย ส. เป็ นคนสาบสู ญ
(ตามมาตรา 61 ประกอบมาตรา 62 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ซึ่ งให้ ถือว่ าถึงแก่ ความตายเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลา 5 ปี ในกรณี ปกติ และ 2 ปี ในกรณี มีเหตุพิเศษ) เท่านั้น เมื่อไม่ ปรากฏหลักฐานว่ านาย ส. ได้ ถึงแก่ ความตาย
จึงต้ องถือว่ านาย ส. ยังมีชีวิตอยู่จนวันที่ 27 เมษายน 2541 โดยไม่ ไปปฏิบัติราชการเกินกว่ าสิ บห้ าวัน (วันที่ 1 - 27
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เมษายน 2541) และมิได้ ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลาราชการของตนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ ทางราชการกาหนด
ดังนั้น จึ งเป็ นกรณี ที่นาย ส. ได้ละทิ้ งหน้าที่ ราชการในคราวเดี ยวกันเป็ นเวลาเกิ นกว่าสิ บห้าวัน และผูบ้ ังคับบัญชา
ได้ดาเนิ น การสื บสวนแล้วเห็ นว่าไม่ มีเหตุ อนั ควรหรื อมี พฤติ การณ์ อนั แสดงถึ งความจงใจไม่ ปฏิ บัติตามระเบี ย บ
ของทางราชการ อันเป็ นความผิดที่ปรากฏชั ดแจ้ งตามข้ อ 4 ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 และเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา 92 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และแม้จะได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แต่บันทึก
ประจาวันเป็ นเพียงหลักฐานที่จะยืนยันว่ านาย ส. ได้ ไปจากภู มิลาเนาหรื อถิ่นที่ อยูโ่ ดยไม่ มีผู้ใดพบเห็น แต่ ก็มิได้ เป็ น
หลักฐานทีจ่ ะพิสูจน์ หรือทาให้ ศาลฟังได้ ว่านาย ส. ได้ เสี ยชีวิตไปแล้ วตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน 2541 ที่จะมีผลทาให้คาสั่ง
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด
ดังนั้น คาสั่ งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ลงโทษไล่ นาย ส. ออกจากราชการจึ งเป็ นคาสั่งที่ ชอบด้ วย
กฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 4/2555)
คดีน้ ี เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับข้ าราชการซึ่ งมีสิทธิ ในการลาราชการ ไม่วา่ จะเป็ นการลาป่ วย ลากิ จ
หรื อลาพัก ผ่ อ น จะต้ อ งศึ ก ษากฎหรื อ ระเบี ย บของทางราชการให้ ดี ไม่ ป ระพฤติ ต นฝ่ าฝื นต่ อ ระเบี ย บวิ นั ย
ที่ ท างราชการได้กาหนดขึ้ น การที่ ขา้ ราชการ (บางคน) จงใจ (ตั้งใจ) ละทิ้งหน้ า ที่ร าชการเกิ น กว่าสิ บห้าวันเพื่ อ
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม (แม้ต่อมาศาลจะมีคาสัง่ ให้เป็ นคนสาบสูญ) ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะความเป็ นข้าราชการ
ของผูท้ ี่ละทิ้งหน้าที่เท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลกระทบต่ อสิทธิทพี่ งึ มีพงึ ได้ ตามกฎหมายอีกหลายประการ ยิง่ กว่านั้น ยังทาให้
ทางราชการหรื อหน่วยงานของรัฐต้องสู ญเสี ยบุคลากรในการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรื อประโยชน์ของ
ประเทศชาติอีกด้วยครับ !
นายปกครอง

