
ข�าราชการ กับ “การลา” ตามระเบียบของทางราชการ 

 
จัดทําโดย นางสาวศรัญญา แจ�งขํา นิติกร 

สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว� 

  “ข�าราชการ ข�าของแผ�นดิน ต�องเป�นคนดี คนเก�ง” เป�นคําขวัญท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�เผยแพร& 
เพ่ือส&งเสริมและสนับสนุนให�ข�าราชการทุกคนปฏิบัติราชการไปด�วยความมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย โปร&งใส 
และสร�างสรรค� ท้ังต&อระบบงานราชการและการปฏิบัติตนเป�นข�าราชการอันเป�นแบบอย&างท่ีดีต&อบุคคลผู�เป�น
ข�าราชการด�วยกันและต&อประชาชนโดยท่ัวไป  
  การปฏิบัติตนให�เป�นข�าราชการท่ีดีนั้นนอกจากจะต�องปฏิบัติตนปฏิบัติงานไปตามภาระหน�าท่ี
ท่ีได�รับมอบหมายให�สําเร็จลุล&วงและมีคุณภาพแล�ว การรักษาวินัยและปฏิบัติหน�าท่ีไปตามระเบียบท่ีทาง
ราชการได�กําหนดไว�ก็ถือเป�นหน�าท่ีสําคัญท่ีข�าราชการทุกคนจะต�องยึดถือและใส&ใจท่ีจะปฏิบัติ เช&น ระเบียบใน
เรื่องเก่ียวกับการลา การเสนอ หรือการจัดส&งใบลานั้น ถือเป�นเรื่องใกล�ตัวและเป�นเรื่องท่ีมีระเบียบกําหนด
หลักเกณฑ�และแนวทางในการปฏิบัติอย&างชัดเจน และมีประเด็นท่ีน&าสนใจท้ังในแง&ของการใช�อํานาจของ
ผู�บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตหรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการลาหรือการขาดราชการโดย
มิได�ลา จนกระท่ังมีการดําเนินการทางวินัย และในแง&ของข�าราชการทุกคนท่ีต�องดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการในเรื่องเก่ียวกับการลา 
  คดีท่ียกมาเป�นตัวอย&างดังต&อไปนี้ จะเป�นอุทาหรณ�ท่ีดี สําหรับข�าราชการท่ีประสงค�จะลาป9วย
ว&าจะต�องดําเนินการอย&างไร เพ่ือให�ถูกต�องตามระเบียบ และป:องกันมิให�เกิดป;ญหาบานปลายใหญ&โตจนกระท่ัง
ถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย กระทบกระเทือนสถานะความเป�นข�าราชการ และเป�นอุทาหรณ�สําหรับ
ผู�บังคับบัญชาท่ีเป�นผู�ใช�อํานาจในการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยท่ีนอกจากจะต�องพิจารณาถึงกฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ ตามท่ีกฎหมายได�กําหนดไว�แล�ว การพิจารณาถึงข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องอย&างละเอียดรอบคอบ       
สมเหตุผล เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง ก็ถือเป�นเรื่องสําคัญท่ีละเลยไม&ได�เช&นกัน 

  กรณีแรก การใช�อํานาจออกคําส่ังไล�ข�าราชการออกจากราชการโดยไม�ได�พิจารณา
หลักฐานใบรับรองแพทย* ทําให�ปรับข�อเท็จจริงเข�ากับข�อกฎหมายโดยผิดพลาด 
  คดีนี้ผู�ฟ:องคดีเคยเป�นข�าราชการ แต&ถูกกล&าวหาว&ากระทําผิดวินัยอย&างร�ายแรง เนื่องจาก     
มิได�มาปฏิบัติราชการต้ังแต&วันท่ี ๒ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ ผู�บังคับบัญชาจึงมีคําสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน และผลจากการสอบสวนเห็นว&า ผู�ฟ:องคดีขาดราชการเกินกว&าสิบห�าวัน ซ่ึงแม�ผู�ฟ:องคดีจะอ�างว&าป9วย
โดยนําใบรับรองแพทย�มาแสดง แต&แพทย�ให�ปากคําว&าผู�ป9วยสามารถเดินทางไปในท่ีต&างๆ ได� จึงย&อมสามารถ
เดินทางมายื่นใบลาตามระเบียบได� และใบรับรองแพทย�ดังกล&าวให�ผู�ฟ:องคดีหยุดพักรักษาตัวเพียงสิบวันเท&านั้น 
พฤติการณ�จึงเป�นความผิดวินัยอย&างร�ายแรง ผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ (ผู�บัญชาการตํารวจนครบาล) จึงมีคําสั่งไล&ผู�ฟ:อง
คดีออกจากราชการ และแม�ผู�ฟ:องคดีจะได�ยื่นอุทธรณ�แต&เม่ือผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๒ (นายกรัฐมนตรี) พิจารณาแล�วก็มี
คําสั่งยกอุทธรณ� ผู�ฟ:องคดีเห็นว&าตนได�แจ�งให�ผู�บังคับบัญชาทราบแล�วว&ามีอาการเจ็บป9วยและได�ยื่นใบลาป9วย
ตามระเบียบแล�ว แต&ผู�บังคับบัญชาไม&อนุญาตให�ผู�ฟ:องคดีลาป9วย ผู�ฟ:องคดีจึงเห็นว&าไม&เป�นธรรมและนําคดีมา
ฟ:องต&อศาลปกครอง 
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  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว�า ผู�ฟ:องคดีมิได�มาปฏิบัติราชการต้ังแต&วันท่ี ๒ ถึง ๒๔ 
กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ และได�อ�างว&าเม่ือกลับมาปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามปกติก็ได�ยื่นใบลาป9วยแล�ว                      
แต&ผู�บังคับบัญชาไม&อนุญาต ส&วนผู�ถูกฟ:องคดีท้ังสองอ�างว&าผู�ฟ:องคดีมิได�ยื่นใบลาป9วย กรณีเห็นว&า แม�ผู�ฟ:องคดี
ได�ยื่นใบลาป9วยแล�ว แต&ผู� บังคับบัญชาไม&อนุญาตการลาหรือกรณีผู�ฟ:องคดีไม&ได�ยื่นใบลาป9วยก็ตาม             
โดยพฤติการณ�ย&อมถือว&าผู�ฟ:องคดีได�ละท้ิงหน�าท่ีราชการแล�ว แต&เม่ือผู�ฟ:องคดีได�ยื่นหลักฐานเก่ียวกับใบรับรอง
แพทย�จํานวนสองฉบับ โดยฉบับแรกให�ผู�ฟ:องคดีหยุดพักผ&อนต้ังแต&วันท่ี ๕ ถึง ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ และ
ใบรับรองแพทย�ฉบับท่ีสองต้ังแต&วันท่ี ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ รวมสิบวัน ดังนั้น การท่ีผู�ฟ:องคดีไม&ได�มา
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการต้ังแต&วันท่ี ๕ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ จึงเป�นการละท้ิงหน�าท่ีราชการเพราะเหตุ
เจ็บป9วยโดยมีหลักฐาน คือ ใบรับรองแพทย� กรณีจึงรับฟ;งได�ว&ามีเหตุผลอันสมควร แต&สําหรับวันท่ี ๒ ถึง ๔  
กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ และวันท่ี ๑๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ รวมเป�นสิบสามวันท่ีผู�ฟ:องคดีไม&ได�มาปฏิบัติ
ราชการนั้น แม�จะเป�นการละท้ิงหน�าท่ีราชการไปโดยไม&มีเหตุผลอันสมควร แต&ก็เป�นเวลาไม&เกินสิบห�าวัน 
พฤติการณ�แห&งการกระทําของผู�ฟ:องคดี จึงเป�นเพียงไม&ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยไม&ได�ยื่นใบลา
ป9วยในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการและไม&อุทิศเวลาของตนให�แก&ราชการโดยละท้ิงหน�าท่ีราชการ ซ่ึงเป�นเพียง
ความผิดวินัยอย&างไม&ร�ายแรงตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห&งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท&านั้น ดังนั้น การท่ีผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ มีคําสั่งไล&ผู�ฟ:องคดีออกจากราชการ    
จึงเป�นคําสั่งท่ีไม&ชอบด�วยกฎหมาย ทําให�คําสั่งของผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๒ ท่ีสั่งให�ยกอุทธรณ�ไม&ชอบด�วยกฎหมายตาม
ไปด�วย จึงพิพากษาให�เพิกถอนคําสั่งของผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ และให�สั่งให�ผู�ฟ:องคดีกลับเข�ารับราชการภายใน
สามสิบวันนับแต&วันท่ีมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๕๙/๒๕๕๒) 

  กรณีท่ีสอง ข�าราชการไม�ปฏิบัติหน�าท่ีไปตามระเบียบของทางราชการในเรื่องเก่ียวกับการ
เสนอหรือการจัดส�งใบลา 
  ผู�ฟ:องคดีเป�นข�าราชการ แต&มิได�มาปฏิบัติราชการในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และมิได�ยื่น
ใบลาป9วยภายหลังทันทีท่ีผู�ฟ:องคดีมาปฏิบัติราชการ ต&อมาผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๒ (อธิบดีกรมคุมประพฤติ) ได�อนุมัติ
คําสั่งให�ผู�ฟ:องคดีเข�ารับราชการฝLกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร�อมเพ่ือการบริหารราชการยุคใหม& รุ&นท่ี ๒ 
ระหว&างวันท่ี ๑๔ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต&ผู�ฟ:องคดีมิได�เข�ารับการอบรมในวันดังกล&าว และมิได�ไปปฏิบัติ
ราชการ ท้ังมิได�ยื่นใบลาป9วยภายหลังทันทีท่ีมาปฏิบัติราชการอีกเช&นกัน หลังจากนั้น ในวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๔๕ ผู�ฟ:องคดีได�ยื่นใบลาป9วยโดยอ�างว&าหลงลืม แต&เม่ือผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ (หัวหน�าสํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาล) ได�รับใบลาป9วยของผู�ฟ:องคดีได�มีคําสั่งไม&อนุญาต และผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๒ ได�มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือนข�าราชการเฉพาะรายเฉพาะส&วนท่ีเลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก&ผู�ฟ:องคดี เนื่องจากผู�ฟ:องคดีขาดราชการ
โดยไม&มีเหตุผลอันสมควรและเป�นผู�ไม&อยู&ในหลักเกณฑ�การเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู�ฟ:องคดีเห็นว&าการกระทําดังกล&าวไม&ชอบด�วยกฎหมาย จึงนําคดีมา
ฟ:องต&อศาลปกครอง 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว�า การท่ีผู�ฟ:องคดีมิได�มาปฏิบัติราชการในวันท่ี ๒ สิงหาคม 
๒๕๔๕ และมิได�เสนอใบลาป9วยในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ แต&กลับเสนอใบลาป9วยภายหลังจากวันแรกท่ีผู�
ฟ:องคดีมาปฏิบัติราชการหลังการลาป9วยถึง ๔๒ วัน กรณีถือเป�นการไม&ปฏิบัติตามข�อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบว&าด�วยการลาของข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงกําหนดว&า ข�าราชการซ่ึงประสงค*จะลาป6วยให�เสนอหรือ
จัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันท่ีลา เว�นแต�ในกรณีจําเป�นจะ
เสนอหรือจัดส�งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได� ประกอบกับผู�ฟ:องคดีเป�นข�าราชการพลเรือนสามัญ
ระดับ ๖ว และผู�บังคับบัญชาได�เคยตักเตือนเป�นลายลักษณ�อักษรให�ปฏิบัติตามระเบียบอย&างเคร&งครัดถึงสองครั้ง 
จึงถือได�ว&าเป�นการละเลยต&อหน�าท่ีท่ีจะต�องเสนอหรือจัดส&งใบลาป9วย การท่ีผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ ไม&อนุญาตให�       
ผู�ฟ:องคดีลาป9วยจึงเป�นการกระทําท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว และการท่ีผู�ฟ:องคดีไม&เข�ารับการอบรมตามคําสั่ง 
โดยมิได�แจ�งเหตุขัดข�องกับท้ังมิได�ไปปฏิบัติราชการในวันดังกล&าวโดยมิได�ยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ 
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โดยอ�างว&าเป�นไข�หวัดและหลงลืมนั้น เห็นว&า การท่ีข�าราชการได�รับอนุมัติหรือได�รับคําส่ังให�ไปฝ:กอบรม
ข�าราชการผู�นั้นมีหน�าท่ีต�องเข�ารับการฝ:กอบรมตามคําส่ังของผู�บังคับบัญชา หากไม&สามารถเข�ารับการ
อบรมตามคําสั่งได�ต�องรายงานเพ่ือชี้แจงถึงเหตุผลหรือเหตุขัดข�องให�ผู�บังคับบัญชาทราบก&อนกําหนดวัน
ฝLกอบรมหรือหากมีเหตุจําเป�นก็ให�แจ�งในวันฝLกอบรมหรือภายหลังฝLกอบรมทันทีท่ีสามารถปฏิบัติได� ดังนั้น          
ผู�ฟ:องคดีจึงมีหน�าท่ีต�องรายงานต&อผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ อย&างช�าในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเป�นวันแรกท่ีผู�
ฟ:องคดีมาปฏิบัติราชการ แต&เม่ือผู�ฟ:องคดีมิได�รายงานถึงเหตุผลหรือเหตุขัดข�องท่ีไม&สามารถเข�ารับการฝLกอบรมได�
กับท้ังมิได�ไปปฏิบัติราชการและมิได�เสนอหรือจัดส&งใบลาตามระเบียบว&าด�วยการลาของทางราชการ โดยอ�างว&า
ป9วยเป�นไข�หวัดและหลงลืมท้ังท่ีทราบระเบียบของทางราชการเป�นอย&างดี กรณีถือได�ว&าไม&มีเหตุผลสมควรรับฟ;งได� 
  เม่ือการท่ีผู�ถูกฟ:องคดีท่ี ๑ ไม&อนุญาตให�ผู�ฟ:องคดีลาป9วยเป�นการกระทําท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
และการท่ีผู�ฟ:องคดีไม&เข�าอบรมและมิได�ไปปฏิบัติราชการในวันดังกล&าวเป�นกรณีท่ีไม&มีเหตุผลสมควรรับฟ;งได� 
จึงถือว&าผู�ฟ:องคดีขาดราชการในครึ่งปOท่ีแล�วมาและถือเป�นผู�ท่ีขาดคุณสมบัติท่ีจะได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ แห&งพระราชบัญญัติข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด�วยข�อ ๗ (๔) 
ของกฎ ก.พ. ว&าด�วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และไม&มีเหตุผลเป�นกรณีพิเศษท่ีจะได�เลื่อนข้ัน
เงินเดือนตามข�อ ๑๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน การมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของผู�ฟ:องคดี จึงเป�น
การกระทําท่ีชอบด�วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๐๗/๒๕๕๓) 

  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท้ังสองเรื่องข�างต�นแสดงให�เห็นถึงกระบวนการในการพิจารณา
ออกคําสั่งทางปกครองของเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ี ซ่ึงแม�จะไม&มีกฎหมายกําหนดรูปแบบหรือแนวปฏิบัติใน
เรื่องของการแสวงหาข�อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือใช�ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองโดยเฉพาะ   
แต&มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห&งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ได�กําหนดถึง
หลักเกณฑ�ในส&วนท่ีเก่ียวกับการแสวงหาข�อเท็จจริงว&าเจ�าหน�าท่ีอาจตรวจสอบข�อเท็จจริงได�ตามความเหมาะสม
และต�องดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย&างท่ีเก่ียวข�อง และเม่ือได�ข�อเท็จจริงอย&างครบถ�วนแล�ว              
ผู�มีอํานาจหน�าท่ีก็ต�องใช�อํานาจอย&างถูกต�องภายใต�กฎหมายท่ีให�อํานาจในเรื่องนั้น หรือหากกฎหมายให�เป�น
ดุลพินิจก็จะต�องใช�โดยคํานึงถึงข�อเท็จจริงเฉพาะกรณีอย&างรอบด�าน กล&าวคือ ต�องนําข�อเท็จจริงหรือป;จจัย
ต&างๆ ท่ีเก่ียวข�องมาประกอบการพิจารณาและปรับเข�ากับองค�ประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงหาก
ไม&มีการพิจารณาถึงข�อเท็จจริงอย&างรอบด�านหรือมีการนําข�อเท็จจริงท่ีได�มาปรับเข�ากับบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยผิดพลาดก็จะส&งผลให�การใช�อํานาจออกคําสั่งทางปกครองไม&ชอบด�วยกฎหมายได� ดังเช&น กรณีแรก         
ซ่ึงข�อเท็จจริงปรากฏชัดว&า ข�าราชการมิได�มาปฏิบัติหน�าท่ีราชการถึงยี่สิบสามวัน แต&ก็มีใบรับรองแพทย�มา
แสดงโดยให�หยุดได�สิบวันซ่ึงถือว&ามีเหตุผลสมควรท่ีทําให�ไม&สามารถมาปฏิบัติหน�าท่ีได� เม่ือปรับข�อเท็จจริง
ดังกล&าวกับบทบัญญัติของมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห&งพระราชบัญญัติข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา 
๘๕ (๓) แห&งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) กรณีจึงถือไม&ได�ว&าบุคคลผู�นั้นละท้ิง
หน�าท่ีราชการโดยไม&มีเหตุผลอันสมควรเกินกว&าสิบห�าวัน ดังนั้น เม่ือเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�พิจารณาออกคําสั่งว&า
เป�นความผิดวินัยอย&างร�ายแรง จึงเป�นคําสั่งทางปกครองท่ีไม&ชอบด�วยกฎหมาย 
  นอกจากนี้ ยังแสดงให�เห็นถึงความรับผิดชอบต&อหน�าท่ีประการหนึ่งของข�าราชการท่ีต�อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางราชการได�กําหนดไว� เพราะหากละเลยไม&เอาใจใส&ปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับหรือ
กฎเกณฑ�ท่ีทางราชการกําหนด ดังเช&น กฎระเบียบในเรื่องเก่ียวกับการลาและการยื่นใบลา หากมิได�ปฏิบัติก็จะ
ถือเป�นการละเลยต&อหน�าท่ี ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะกระทบต&อการเลื่อนข้ันเงินเดือนแล�ว ยังอาจส&งผลให�
ข�าราชการผู�นั้นมีความผิดวินัยฐานละท้ิงหน�าท่ีราชการอีกด�วย และเม่ือพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�กําหนดหลักการสําคัญท้ังในส&วนท่ีเป�น“ข�อปฏิบัติ” ให�ข�าราชการทุกคนต�องปฏิบัติตาม 
เช&น มาตรา ๘๒ (๒) ได�กําหนดให�ข�าราชการต�องปฏิบัติหน�าท่ีไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทาง
ราชการ ฯลฯ และในส&วนท่ีเป�น “ข�อห�าม” ท่ีกําหนดให�ข�าราชการทุกคนต�องไม&กระทํา เช&น มาตรา ๘๓ (๑) 
ต�องไม&รายงานเท็จต&อผู�บังคับบัญชา ฯลฯ และหากไม&ปฏิบัติตามข�อปฏิบัติหรือฝ9าฝRนข�อห�าม ย&อมถือว&าผู�นั้น
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เป�นผู�กระทําผิดวินัยตามมาตรา ๘๔ แห&งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข�าราชการจึงต�องจําให�ข้ึนใจด�วยเหมือนกันว&า 
“ต�องไม�ละเลยข�อปฏิบัติ ต�องไม�ฝ6าฝ<นข�อห�าม หากไม�ปฏิบัติ หากฝ6าฝ<นจะถือว�ากระทําผิดวินัย” แน&นอน 
  จากท่ีกล&าวมานับเป�นแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีราชการท่ีดีท้ังต&อตัวผู�บังคับบัญชาในฐานะ
ข�าราชการผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองท่ีต�องใช�ดุลพินิจในการพิจารณาถึงข�อเท็จจริง
อย&างรอบด�านและนําข�อเท็จจริงท่ีได�ไปปรับเข�ากับบทบัญญัติแห&งกฎหมายอย&างถูกต�องและเป�นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการท่ีดีต&อข�าราชการในเรื่องเก่ียวกับกฎระเบียบในเรื่องของการเสนอและจัดส&งใบลาท่ีต�องปฏิบัติไป
ตามระเบียบท่ีทางราชการได�กําหนด ท้ังนี้ เพ่ือให�การปฏิบัติ “หน�าท่ี” ในฐานะข�าราชการท่ีดีเป�นไปด�วยความ
ถูกต�องและเหมาะสม 


