วินัย : สไตล์ กรีซ

หลายฉบับที่ผา่ นมาผูอ้ ่านหลายท่านคงพอจะทราบว่า การกระทาใดที่ถือว่าเป็ นการกระทาผิด
วินัย และโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ นฉบับ ปั จจุ บ นั ของไทยมี อ ะไรบ้า ง
(โทษทางวินัยที 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงิ นเดื อน ลดเงิ นเดื อน ปลดออก และไล่ ออก1) แต่เคยสงสัยกัน
หรื อไม่ว่า ความผิดวินัย และโทษทางวินัย สาหรั บ ข้า ราชการในประเทศอื่ นๆ เป็ นอย่า งไรบ้าง เหมื อนหรื อ
แตกต่างกับประเทศไทยหรื อไม่ ผูเ้ ขียนเองก็เกิดความสงสัยแล้วพยายามหาข้อมูลเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ
หลายประเทศด้วยกัน แต่มีประเทศหนึ่ งที่ผเู้ ขียนสนใจมากเป็ นพิเศษ เพราะปั จจุบนั ประเทศนี้ เป็ นที่รู้จกั ไป
ทัว่ โลกในฐานะที่ประสบปั ญหาทางด้านการเงินถึงขนาดมีข่าวว่าต้องให้ขา้ ราชการประจาออกจากตาแหน่งทั้งๆ
ที่ไม่ได้มีการกระทาผิดแต่อย่างใดเพื่อเป็ นการลดรายจ่ายของรัฐ รวมถึงยังมีการลดเงินเดือนข้าราชการลงอีก
ด้วย ด้วยเหตุน้ ี ผเู ้ ขียนจึงได้ลองศึกษาค้นคว้ากฎหมายเรื่ องการกระทาผิดวินยั และโทษทางวินยั ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบี ย บข้า ราชการของประเทศกรี ซ (Greece)

และนาตัวอย่า งบางเรื่ องมาให้ไ ด้อ่า นกัน เป็ นความรู้

ในฉบับนี้
ประเทศกรีซ มี Code of Civil Servants (Law 2683/1999)2 ซึ่ งเปรี ยบได้กบั กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนของประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 8 ส่ วน เรี ยงลาดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษจาก A
ถึง H (Part A – Part H) โดยบทบัญญัติเรื่ องวินยั ปรากฏอยูใ่ นส่ วน E (Part E – Disciplinary Law) มาตรา 106 ถึง
มาตรา 147 แต่ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงเพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 107 และมาตรา 109
มาตรา 107 เป็ นมาตราที่ ก าหนดว่าการกระท าใดเป็ นความผิดวินัย โดยวรรค 1 ก าหนดไว้
21 กรณี เช่ น กระทาการที่ แสดงออกถึ งการไม่ยอมรั บในรั ฐธรรมนู ญหรื อไม่จงรั กภักดี ต่อประเทศชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การไม่รักษาความลับของทางราชการ การฝ่ าฝื นหน้าที่ในการรักษาความลับ
ของทางราชการตามมาตรา 26 การแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมต่ อประชาชนหรื อไม่ ใ ห้ก ารสงเคราะห์

1
2

มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ที่มา http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038291.pdf

2
แก่ ประชาชนผูต้ ิ ดต่อราชการภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม เป็ นต้น และวรรค 2 กาหนดให้หมายถึ งกรณี ที่ มี
บทบัญญัติอื่นกาหนดว่าการกระทาใดเป็ นความผิดวินยั ด้วย
มาตรา 109 ก าหนดโทษทางวินัย ไว้ 6 สถาน คื อ ภาคทัณ ฑ์ ตัด เงิ น เดื อ นไม่ เ กิ น 3 เดื อ น
ไม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งเป็ นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ลดตาแหน่ งลง 1 ระดับ พักราชการเป็ นระยะเวลา
ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยไม่ได้รับเงินเดือน และปลดออกจากราชการ ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจจะสั่งลงโทษปลดออก
จากราชการซึ่ งเป็ นโทษที่รุนแรงที่สุด ได้ก็ต่อเมื่อข้าราชการกระทาผิดวินยั ตามกรณี ที่กาหนดไว้ในมาตรา 109
วรรค 2 ได้แก่
1. ฝ่ าฝื นมาตรา 107 วรรค 1 (a) ซึ่ งก็คือกระทาการที่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญ
หรื อไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายอื่น
3. ยอมรั บผลประโยชน์ใ ดๆ จากบุ คคลที่ เข้ามาติ ดต่อราชการหรื อจะเข้ามาติ ดต่อราชการที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
4. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อในขณะที่
มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
5. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
6. ละทิ้ งหน้า ที่ ราชการติ ดต่ อในคราวเดี ย วกันเป็ นเวลาเกิ นกว่า 22 วัน โดยไม่ มีเหตุ ผ ลอัน
สมควร หรื อละทิ้งหน้าที่ราชการหลายคราวรวมกันเป็ นเวลาเกินกว่า 30 วัน ภายในเวลา 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
7. ขัดคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาอย่างร้ายแรง
8. เข้าร่ วมหรื อให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมการประมูลที่จดั โดยคณะกรรมการที่ตนหรื อส่ วนราชการที่
ตนสังกัดมีส่วนร่ วมดาเนินการ
9. ปฏิ เ สธที่ จ ะเข้า รั บ การตรวจร่ า งกายโดยคณะกรรมการแพทย์ ตามมาตรา 59 วรรค 8
ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการขอใช้สิทธิ ลาพักฟื้ น (Convalescence Leave)

3
นอกจากกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ผูม้ ีอานาจจะสั่งลงโทษปลดข้าราชการที่กระทาผิดวินยั กรณี
อื่นออกจากราชการได้ภายใต้เงื่อนไขประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนการกระทาผิด
วินยั ครั้งนี้ ข้าราชการผูน้ ้ นั เคยถูกลงโทษที่หนักกว่าโทษตัดเงินเดือน 1 เดือน เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง หรื อ
(2) ในช่ วงเวลา 1 ปี ก่อนการกระทาผิดวินัยครั้งนี้ ข้าราชการผูน้ ้ นั เคยถูกลงโทษที่ หนักกว่าโทษตัดเงิ นเดือน
1 เดือน สาหรับความผิดวินยั กรณี เดียวกัน
จากบทบัญญัติมาตรา 107 และมาตรา 109 ของ Code of Civil Servants (Law 2683/1999) และ
บทบัญญัติเรื่ องวินยั ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตดังนี้
1. มาตรา 107 ของ Code of Civil Servants (Law 2683/1999) จะกาหนดว่าการกระทาใด
เป็ นความผิดวินยั บ้าง แต่มิได้แบ่งเป็ นหมวดหมู่ชดั เจนว่าเรื่ องไหนเป็ นการไม่ปฏิ บตั ิตามข้อปฏิ บตั ิหรื อเป็ น
การฝ่ าฝื นข้อห้ามตามกฎหมาย ในขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มีการแบ่งแยก
ข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามไว้เป็ นคนละมาตราอย่างชัดเจน และกาหนดไว้ในข้อ 84 ว่า ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ไม่
ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิหรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามดังกล่าวถือเป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจ
สั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 สามารถใช้ดุล พินิจในการสั่ งลงโทษข้าราชการผูก้ ระท าผิดวินัยได้ โดยกรณี ที่ เป็ น
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิ นเดื อน หรื อลดเงิ นเดื อน ตามควรแก่กรณี ให้
เหมาะสมกับความผิด (มาตรา 95 วรรคหนึ่ ง) และกรณี ที่ เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงตามที่ กาหนดไว้ใ น
มาตรา 85 อาจสั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตามความร้ ายแรงแห่ งกรณี ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนจะนามา
ประกอบการพิ จารณา ลดโทษก็ ไ ด้ แต่ ห้า มมิ ใ ห้ล ดโทษลงต่ า กว่า ปลดออก (มาตรา 97 วรรคหนึ่ ง ) แต่ ใ น
Code of Civil Servants (Law 2683/1999) มิได้กาหนดว่าการกระทาใดเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มีเพียงมาตรา 109 วรรคสาม ที่ กาหนดกรณี ความผิดและเงื่ อนไขที่ผมู ้ ีอานาจสามารถสั่งลงโทษปลดออกจาก
ราชการได้ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงดุลพินิจที่ ค่อนข้างจากัดของผูม้ ีอานาจในการที่จะสั่งลงโทษสถานที่หนักที่สุด
แก่ขา้ ราชการผูก้ ระทาผิดวินยั
3. ทั้ง กฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ นของประเทศไทยและประเทศกรี ซ ต่ า งก็
กาหนดให้การละทิ้งหน้าที่ราชการเป็ นการกระทาผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รับโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง แต่กฎหมาย
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ของสองประเทศนี้ กาหนดเรื่ องระยะเวลาและองค์ประกอบความผิด ไว้ต่างกัน กล่ า วคื อ มาตรา 85 (3) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กาหนดว่า การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรื อโดยมีพฤติการณ์ อนั แสดงถึ งความจงใจไม่ปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง แต่มาตรา 109 วรรคสอง f) ของ Code of Civil Servants
(Law 2683/1999) กาหนดว่า การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 22 วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรื อการละทิ้งหน้าที่ราชการหลายคราวรวมกันเป็ นเวลาเกินกว่า 30 วัน ภายในเวลา 1 ปี โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็ นการกระทาผิดวินยั ที่ผมู ้ ีอานาจสามารถสั่งลงโทษปลดออกจากราชการได้
ข้างต้นถือเป็ นข้อมูลบางส่ วนที่ผเู ้ ขียนได้ศึกษาและนามาเพื่อให้เห็ นว่าในเรื่ องวินยั ข้าราชการ
นั้น แต่ละประเทศอาจมี การกาหนดที่เหมื อนหรื อแตกต่างกันในบางเรื่ อง ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สังคม และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการร่ างกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนยังคง
เห็ น ว่า วัต ถุ ป ระสงค์ป ระการหนึ่ ง ของการก าหนดโทษทางวินัย ของแต่ ล ะประเทศที่ น่ า จะเหมื อ นกัน ก็ คื อ
เพื่อให้วนิ ยั มีสภาพบังคับ และข้าราชการมีความเกรงกลัวต่อโทษทางวินยั ที่จะได้รับ จึงไม่กระทาผิดวินยั
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