ขาราชการ กับ “การลา” ตามระเบียบของทางราชการ

จัดทําโดย นางสาวศรัญญา แจงขํา นิติกร
สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว
“ขาราชการ ขาของแผนดิน ตองเปนคนดี คนเกง” เปนคําขวัญที่สํานักงาน ก.พ. ไดเผยแพร&
เพื่อส&งเสริมและสนับสนุนใหขาราชการทุกคนปฏิบัติราชการไปดวยความมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย โปร&งใส
และสรางสรรค ทั้งต&อระบบงานราชการและการปฏิบัติตนเปนขาราชการอันเปนแบบอย&างที่ดีต&อบุคคลผูเปน
ขาราชการดวยกันและต&อประชาชนโดยทั่วไป
การปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดีนั้นนอกจากจะตองปฏิบัติตนปฏิบัติงานไปตามภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุล&วงและมีคุณภาพแลว การรักษาวินัยและปฏิบัติหนาที่ไปตามระเบียบที่ทาง
ราชการไดกําหนดไวก็ถือเปนหนาที่สําคัญที่ขาราชการทุกคนจะตองยึดถือและใส&ใจที่จะปฏิบัติ เช&น ระเบียบใน
เรื่องเกี่ยวกับการลา การเสนอ หรือการจัดส&งใบลานั้น ถือเปนเรื่องใกลตัวและเปนเรื่องที่มีระเบียบกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติอย&างชัดเจน และมีประเด็นที่น&าสนใจทั้งในแง&ของการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตหรือการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลาหรือการขาดราชการโดย
มิไดลา จนกระทั่งมีการดําเนินการทางวินัย และในแง&ของขาราชการทุกคนที่ตองดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการลา
คดีที่ยกมาเปนตัวอย&างดังต&อไปนี้ จะเปนอุทาหรณที่ดี สําหรับขาราชการที่ประสงคจะลาป9วย
ว&าจะตองดําเนินการอย&างไร เพื่อใหถูกตองตามระเบียบ และป:องกันมิใหเกิดป;ญหาบานปลายใหญ&โตจนกระทั่ง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย กระทบกระเทือนสถานะความเปนขาราชการ และเปนอุทาหรณสําหรับ
ผูบังคับบัญชาที่เปนผูใชอํานาจในการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยที่นอกจากจะตองพิจารณาถึงกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ตามที่กฎหมายไดกําหนดไวแลว การพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของอย&างละเอียดรอบคอบ
สมเหตุผล เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง ก็ถือเปนเรื่องสําคัญที่ละเลยไม&ไดเช&นกัน
กรณีแ รก การใชอํานาจออกคํ าสั่งไลขาราชการออกจากราชการโดยไมไดพิจ ารณา
หลักฐานใบรับรองแพทย* ทําใหปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายโดยผิดพลาด
คดีนี้ผูฟ:องคดีเคยเปนขาราชการ แต&ถูกกล&าวหาว&ากระทําผิดวินัยอย&างรายแรง เนื่องจาก
มิไดมาปฏิบัติราชการตั้งแต&วันที่ ๒ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ผูบังคับบัญชาจึงมีคําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และผลจากการสอบสวนเห็นว&า ผูฟ:องคดีขาดราชการเกินกว&าสิบหาวัน ซึ่งแมผูฟ:องคดีจะอางว&าป9วย
โดยนําใบรับรองแพทยมาแสดง แต&แพทยใหปากคําว&าผูป9วยสามารถเดินทางไปในที่ต&างๆ ได จึงย&อมสามารถ
เดินทางมายื่นใบลาตามระเบียบได และใบรับรองแพทยดังกล&าวใหผูฟ:องคดีหยุดพักรักษาตัวเพียงสิบวันเท&านั้น
พฤติการณจึงเปนความผิดวินัยอย&างรายแรง ผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ (ผูบัญชาการตํารวจนครบาล) จึงมีคําสั่งไล&ผูฟ:อง
คดีออกจากราชการ และแมผูฟ:องคดีจะไดยื่นอุทธรณแต&เมื่อผูถูกฟ:องคดีที่ ๒ (นายกรัฐมนตรี) พิจารณาแลวก็มี
คําสั่งยกอุทธรณ ผูฟ:องคดีเห็นว&าตนไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบแลวว&ามีอาการเจ็บป9วยและไดยื่นใบลาป9วย
ตามระเบียบแลว แต&ผูบังคับบัญชาไม&อนุญาตใหผูฟ:องคดีลาป9วย ผูฟ:องคดีจึงเห็นว&าไม&เปนธรรมและนําคดีมา
ฟ:องต&อศาลปกครอง
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟ:องคดีมิไดมาปฏิบัติราชการตั้งแต&วันที่ ๒ ถึง ๒๔
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๔ และไดอางว& า เมื่ อ กลั บ มาปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการตามปกติ ก็ ไดยื่ น ใบลาป9 ว ยแลว
แต&ผูบังคับบัญชาไม&อนุญาต ส&วนผูถูกฟ:องคดีทั้งสองอางว&าผูฟ:องคดีมิไดยื่นใบลาป9วย กรณีเห็นว&า แมผูฟ:องคดี
ไดยื่ น ใบลาป9 ว ยแลว แต& ผู บั ง คั บ บั ญ ชาไม& อ นุ ญ าตการลาหรื อ กรณี ผู ฟ: อ งคดี ไ ม& ไ ดยื่ น ใบลาป9 ว ยก็ ต าม
โดยพฤติการณย&อมถือว&าผูฟ:องคดีไดละทิ้งหนาที่ราชการแลว แต&เมื่อผูฟ:องคดีไดยื่นหลักฐานเกี่ยวกับใบรับรอง
แพทยจํานวนสองฉบับ โดยฉบับแรกใหผูฟ:องคดีหยุดพักผ&อนตั้งแต&วันที่ ๕ ถึง ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ และ
ใบรับรองแพทยฉบับที่สองตั้งแต&วันที่ ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ รวมสิบวัน ดังนั้น การที่ผูฟ:องคดีไม&ไดมา
ปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแต&วันที่ ๕ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ จึงเปนการละทิ้งหนาที่ราชการเพราะเหตุ
เจ็บป9วยโดยมีหลักฐาน คือ ใบรับรองแพทย กรณีจึงรับฟ;งไดว&ามีเหตุผลอันสมควร แต&สําหรับวันที่ ๒ ถึง ๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ รวมเปนสิบสามวันที่ผูฟ:องคดีไม&ไดมาปฏิบัติ
ราชการนั้น แมจะเปนการละทิ้ งหนาที่ ราชการไปโดยไม& มีเหตุผ ลอัน สมควร แต& ก็เปนเวลาไม&เ กิน สิบหาวั น
พฤติการณแห&งการกระทําของผูฟ:องคดี จึงเปนเพียงไม&ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยไม&ไดยื่นใบลา
ป9วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการและไม&อุทิศเวลาของตนใหแก&ราชการโดยละทิ้งหนาที่ราชการ ซึ่งเปนเพียง
ความผิดวินัยอย&างไม&รายแรงตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห&งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท&านั้น ดังนั้น การที่ผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ มีคําสั่งไล&ผูฟ:องคดีออกจากราชการ
จึงเปนคําสั่งที่ไม&ชอบดวยกฎหมาย ทําใหคําสั่งของผูถูกฟ:องคดีที่ ๒ ที่สั่งใหยกอุทธรณไม&ชอบดวยกฎหมายตาม
ไปดวย จึงพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ และใหสั่งใหผูฟ:องคดีกลับเขารับราชการภายใน
สามสิบวันนับแต&วันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๙/๒๕๕๒)
กรณีที่สอง ขาราชการไมปฏิบัติหนาที่ไปตามระเบียบของทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ
เสนอหรือการจัดสงใบลา
ผูฟ:องคดีเปนขาราชการ แต&มิไดมาปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และมิไดยื่น
ใบลาป9วยภายหลังทันทีที่ผูฟ:องคดีมาปฏิบัติราชการ ต&อมาผูถูกฟ:องคดีที่ ๒ (อธิบดีกรมคุมประพฤติ) ไดอนุมัติ
คําสั่งใหผูฟ:องคดีเขารับราชการฝLกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมเพื่อการบริหารราชการยุคใหม& รุ&นที่ ๒
ระหว&างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต&ผูฟ:องคดีมิไดเขารับการอบรมในวันดังกล&าว และมิไดไปปฏิบัติ
ราชการ ทั้งมิไดยื่นใบลาป9วยภายหลังทันทีที่มาปฏิบัติราชการอีกเช&นกัน หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๔๕ ผูฟ:องคดีไดยื่นใบลาป9วยโดยอางว&าหลงลืม แต&เมื่อผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ (หัวหนาสํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาล) ไดรับใบลาป9วยของผูฟ:องคดีไดมีคําสั่งไม&อนุญาต และผูถูกฟ:องคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนขาราชการเฉพาะรายเฉพาะส&วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก&ผูฟ:องคดี เนื่องจากผูฟ:องคดีขาดราชการ
โดยไม&มีเหตุผลอันสมควรและเปนผูไม&อยู&ในหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟ:องคดีเห็นว&าการกระทําดังกล&าวไม&ชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมา
ฟ:องต&อศาลปกครอง
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูฟ:องคดีมิไดมาปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๔๕ และมิไดเสนอใบลาป9วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ แต&กลับเสนอใบลาป9วยภายหลังจากวันแรกที่ผู
ฟ:องคดีมาปฏิบัติราชการหลังการลาป9วยถึง ๔๒ วัน กรณีถือเปนการไม&ปฏิบัติตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบว&าดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดว&า ขาราชการซึ่งประสงค*จะลาป6วยใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะ
เสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได ประกอบกับผูฟ:องคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับ ๖ว และผูบังคับบัญชาไดเคยตักเตือนเปนลายลักษณอักษรใหปฏิบัติตามระเบียบอย&างเคร&งครัดถึงสองครั้ง
จึงถือไดว&าเปนการละเลยต&อหนาที่ที่จะตองเสนอหรือจัดส&งใบลาป9วย การที่ผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ ไม&อนุญาตให
ผูฟ:องคดีลาป9วยจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว และการที่ผูฟ:องคดีไม&เขารับการอบรมตามคําสั่ง
โดยมิไดแจงเหตุขัดของกับทั้งมิไดไปปฏิบัติราชการในวันดังกล&าวโดยมิไดยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ
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โดยอางว&าเปนไขหวัดและหลงลืมนั้น เห็นว&า การที่ขาราชการไดรับอนุมัติหรือไดรับคําสั่งใหไปฝ:กอบรม
ขาราชการผูนั้นมีหนาที่ตองเขารับการฝ:กอบรมตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา หากไม&สามารถเขารับการ
อบรมตามคํ า สั่ งไดตองรายงานเพื่ อชี้ แจงถึ งเหตุ ผ ลหรื อเหตุ ขัด ของใหผู บั งคั บ บั ญ ชาทราบก& อนกํ า หนดวั น
ฝLกอบรมหรือหากมีเหตุจําเปนก็ใหแจงในวันฝLกอบรมหรือภายหลังฝLกอบรมทันทีที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้น
ผูฟ:องคดีจึงมีหนาที่ตองรายงานต&อผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ อย&างชาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันแรกที่ผู
ฟ:องคดีมาปฏิบัติราชการ แต&เมื่อผูฟ:องคดีมิไดรายงานถึงเหตุผลหรือเหตุขัดของที่ไม&สามารถเขารับการฝLกอบรมได
กับทั้งมิไดไปปฏิบัติราชการและมิไดเสนอหรือจัดส&งใบลาตามระเบียบว&าดวยการลาของทางราชการ โดยอางว&า
ป9วยเปนไขหวัดและหลงลืมทั้งที่ทราบระเบียบของทางราชการเปนอย&างดี กรณีถือไดว&าไม&มีเหตุผลสมควรรับฟ;งได
เมื่อการที่ผูถูกฟ:องคดีที่ ๑ ไม&อนุญาตใหผูฟ:องคดีลาป9วยเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
และการที่ผูฟ:องคดีไม&เขาอบรมและมิไดไปปฏิบัติราชการในวันดังกล&าวเปนกรณีที่ไม&มีเหตุผลสมควรรับฟ;งได
จึงถือว&าผูฟ:องคดีขาดราชการในครึ่งปOที่แลวมาและถือเปนผูที่ขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ แห&งพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบดวยขอ ๗ (๔)
ของกฎ ก.พ. ว&าดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และไม&มีเหตุผลเปนกรณีพิเศษที่จะไดเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามขอ ๑๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน การมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟ:องคดี จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๓)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทั้งสองเรื่องขางตนแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการพิจารณา
ออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ ซึ่งแมจะไม&มีกฎหมายกําหนดรูปแบบหรือแนวปฏิบัติใน
เรื่องของการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อใชในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองโดยเฉพาะ
แต&มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห&งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ไดกําหนดถึง
หลักเกณฑในส&วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาขอเท็จจริงว&าเจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
และตองดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย&างที่เกี่ยวของ และเมื่อไดขอเท็จจริงอย&างครบถวนแลว
ผูมีอํานาจหนาที่ก็ตองใชอํานาจอย&างถูกตองภายใตกฎหมายที่ใหอํานาจในเรื่องนั้น หรือหากกฎหมายใหเปน
ดุลพินิจก็จะตองใชโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงเฉพาะกรณีอย&างรอบดาน กล&าวคือ ตองนําขอเท็จจริงหรือป;จจัย
ต&างๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาและปรับเขากับองคประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหาก
ไม&มีการพิจารณาถึงขอเท็จจริงอย&างรอบดานหรือมีการนําขอเท็จจริงที่ไดมาปรับเขากับบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยผิดพลาดก็จะส&งผลใหการใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครองไม&ชอบดวยกฎหมายได ดังเช&น กรณีแรก
ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏชัดว&า ขาราชการมิไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการถึงยี่สิบสามวัน แต&ก็มีใบรับรองแพทยมา
แสดงโดยใหหยุดไดสิบวันซึ่งถือว&ามีเหตุผลสมควรที่ทําใหไม&สามารถมาปฏิบัติหนาที่ได เมื่อปรับขอเท็จจริง
ดังกล&าวกับบทบัญญัติของมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห&งพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา
๘๕ (๓) แห&งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) กรณีจึงถือไม&ไดว&าบุคคลผูนั้นละทิ้ง
หนาที่ราชการโดยไม&มีเหตุผลอันสมควรเกินกว&าสิบหาวัน ดังนั้น เมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดพิจารณาออกคําสั่งว&า
เปนความผิดวินัยอย&างรายแรง จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไม&ชอบดวยกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบต&อหนาที่ประการหนึ่งของขาราชการที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการไดกําหนดไว เพราะหากละเลยไม&เอาใจใส&ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือ
กฎเกณฑที่ทางราชการกําหนด ดังเช&น กฎระเบียบในเรื่องเกี่ยวกับการลาและการยื่นใบลา หากมิไดปฏิบัติก็จะ
ถือเปนการละเลยต&อหนาที่ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะกระทบต&อการเลื่อนขั้นเงินเดือนแลว ยังอาจส&งผลให
ขาราชการผูนั้นมีความผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการอีกดวย และเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดหลักการสําคัญทั้งในส&วนที่เปน“ขอปฏิบัติ” ใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติตาม
เช&น มาตรา ๘๒ (๒) ไดกําหนดใหขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทาง
ราชการ ฯลฯ และในส&วนที่เปน “ขอหาม” ที่กําหนดใหขาราชการทุกคนตองไม&กระทํา เช&น มาตรา ๘๓ (๑)
ตองไม&รายงานเท็จต&อผูบังคับบัญชา ฯลฯ และหากไม&ปฏิบัติตามขอปฏิบัติหรือฝ9าฝRนขอหาม ย&อมถือว&าผูนั้น

- -

เปนผูกระทําผิดวินัยตามมาตรา ๘๔ แห&งพระราชบัญญัติเดียวกัน ขาราชการจึงตองจําใหขึ้นใจดวยเหมือนกันว&า
“ตองไมละเลยขอปฏิบัติ ตองไมฝ6าฝ<นขอหาม หากไมปฏิบัติ หากฝ6าฝ<นจะถือวากระทําผิดวินัย” แน&นอน
จากที่กล&าวมานับเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ดีทั้งต&อตัวผูบังคับบัญชาในฐานะ
ขาราชการผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองที่ตองใชดุลพินิจในการพิจารณาถึงขอเท็จจริง
อย&างรอบดานและนําขอเท็จจริงที่ไดไปปรับเขากับบทบัญญัติแห&งกฎหมายอย&างถูกตองและเปนแนวทางการ
ปฏิบัติราชการที่ดีต&อขาราชการในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบในเรื่องของการเสนอและจัดส&งใบลาที่ตองปฏิบัติไป
ตามระเบียบที่ทางราชการไดกําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติ “หนาที่” ในฐานะขาราชการที่ดีเปนไปดวยความ
ถูกตองและเหมาะสม

