ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันสิบหาวัน
เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลารวมวันหยุดราชการ
ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ นอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ตนมีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบั ญชาแลว จะตองรักษาวินัย
อยางเครงครัด ไมกระทําผิดวินัย กรณีที่ไมอาจมาปฏิบัติราชการไมวาจะมีสาเหตุจากเรื่องใดก็ตาม ก็จะตอง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อมติ ค ณะรัฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ การลาประเภทนั้ น หากไม ป ฏิ บั ติ ให ถูก ต อ ง
อาจเปนความผิดวินัยได
ดังเชน การที่ขาราชการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร
ถือวาเปน ความผิ ดวินั ย อย างรายแรงตามมาตรา 85 (3) แห งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ซึ่งการพิจารณาความผิดทางวินัยดังกลาว จะตองพิจารณาเหตุผลอันสมควรของการละทิ้งหนาที่
ราชการ และระยะเวลาตองติดตอกันเกินกวาสิบหาวัน
คดีปกครองคดีนี้
ตอเนื่องรวมวันหยุดราชการดวยหรือไมแลว ศาลปกครองสูงสุดยังไดวางหลักปฏิบัติราชการวา
ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการจะตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะภายใตภารกิจในกลุมงานที่มีคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่
ขอพิพาทในคดีนี้ มูลเหตุเกิดขึ้นจากการที่ขาราชการไมมาปฏิบัติราชการติดตอกันตอเนื่อง
เกิ น กว าสิ บ ห าวั น โดยไม ได ส งใบลาหรื อ แจ งผู บั งคั บ บั ญ ชาถึงเหตุ ที่ ไม อาจมาปฏิ บั ติ ร าชการได และในชว ง
ระหวางวันที่ขาดราชการมีวันหยุดราชการดวย หลังจากมีการสอบสวนวินัยรายแรง ผูมีอํานาจไดออกคําสั่ง
ปลดออกจากราชการ ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามมาตรา 85 (3)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เมื่ออุทธรณคําสั่งปลดออกจากราชการและคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม มีคําวินิจฉัย
ยกอุทธรณ ขาราชการทานนี้ (ผูฟองคดี) จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษา หรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งปลดออกจากราชการ
โดยคดีนี้ผูฟองคดีปฏิบัติราชการที่สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด เดิมดํารงตําแหนง
เจาพนักงาน ป.ป.ส. และตอมาเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดมีคําสั่ง
ใหไปปฏิบัติหนาที่ที่กลุมบังคับโทษปรับ โดยมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง ผูฟองคดีเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส.
ผูฟองคดีขาดราชการระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ระหวางวันที่ขาดราชการ
ดังกลาวมีวัน หยุ ดราชการ คือ วัน เสาร-อาทิ ต ยและวัน หยุดชดเชยสํ าหรับ วันหยุดนักขัตฤกษ โดยผูฟองคดี
กลาวอางวา การนับวันขาดราชการไดมีการนับวันหยุดราชการรวมเขาไปดวยซึ่งหากหักวันดังกลาวออกถือวา
มิไดขาดราชการติดตอกัน เกิน 15 วัน ตามที่ถูกกลาวหา นอกจากนี้ในวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2553
โรคเกาทซึ่งเปนโรคประจําตัวของผูฟองคดีกําเริบ จึงไดโทรศัพทไปปรึกษาแพทยโดยไดรับคําแนะนํายาใหซื้อมาทาน
และในวันที่ 11 ถึงวัน ที่ 12 ธัน วาคม 2553 ไดออกปฏิบัติห นาที่ รวมสืบ สวนและจั บกุ มนั กคายาเสพติ ด
โดยผูบังคับบัญชาก็ทราบและไดอนุญาตดวยวาจาแลว จึงไมไดละทิ้งหนาที่ราชการ
ปญหาวา ผูฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกัน เกิน กวาสิบห าวันโดยไมมีเหตุ อัน สมควร
ขาดราชการหรือไม
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-2ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีนี้โดยมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
ประเด็น แรก ในการปฏิ บั ติห นาที่รวมกับเจาหนาที่อื่น ตามที่ ผูฟองคดีกล าวอ าง (วัน ที่ 11
ถึงวัน ที่ 12 ธันวาคม 2553) นั้ น ปรากฏขอเท็ จจริงวา เป น การปฏิ บัติหน าที่ อื่น ที่ ไมใชห นาที่ ตามภารกิ จ
ในกลุมงานของตน ดังนั้น จะถือวาเปนวันที่ผูฟองคดีปฏิบัติราชการหรือไม ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวางหลักการ
ปฏิบัติราชการไววา ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานเฉพาะงานในกลุมงานตามที่ผูมีอํานาจไดมีคําสั่งให
ปฏิบั ติหน าที่ เวนแตผูมีอํานาจบังคับบั ญชาจะสั่งการเปนอยางอื่น โดยขาราชการทุ กคนตองใชอํานาจและ
ปฏิ บั ติ ห น าที่ ภ ายในขอบเขตอํ า นาจและหน าที่ ข องตน ซึ่ งการพิ จ ารณาว าข าราชการผู ใด มี ห น าที่ ใดนั้ น
พิจารณาไดดังนี้ 1) พิจารณาจากระเบียบและกฎหมาย 2) พิจารณาจากมาตรฐานการกําหนดตําแหนง 3) พิจารณา
จากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา และ 4) พิจารณาจากพฤตินัย
ผูฟองคดีมีหนาที่ปฏิบัติราชการเฉพาะงานในกลุมบังคับโทษปรับ เวนแตผูซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชา
จะสั่งการเปนอยางอื่น เมื่อไมปรากฏวากลุมบังคับโทษปรับที่ผูฟองคดีสังกัดอยูมีภารกิจการสืบสวน และจับกุม
นักคายาเสพติด และการปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูฟองคดีเขารวมตองเปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาพนักงาน
ป.ป.ส. และจะใชอํานาจในฐานะที่เปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดตอเมื่อผูบังคับบัญชา มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ
และตองปฏิบัติเฉพาะกรณีที่ไดรับมอบหมายเทานั้น เมื่อไมปรากฏวาผูบังคับบัญชาคนใดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ไปปฏิบัติภารกิจอื่นนอกเหนือจากภารกิจในกลุมงานของตน
จึงเปนการกระทํานอกเหนือหนาที่และไมอาจถือไดวาในวันดังกลาวผูฟองคดีไดมาปฏิบัติราชการ
ประเด็นที่สอง การที่ผูฟองคดีขาดราชการถือวามีเหตุผลอันสมควรหรือไม โดยผูฟองคดีไมได
สงใบลาหรือแจงสาเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบและภายหลังไดแสดงใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลของรัฐ
ซึ่งไดออกภายหลังจากวันที่ผูฟองคดีไมมาปฏิบัติราชการถึง 3 เดือน
ศาลปกครองสูงสุ ดวินิ จ ฉัย วา จากขอความที่ ระบุ ในใบรับ รองแพทย ป ระกอบกับถ อยคํ าที่
นายแพทย ว. ใหไวตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ไดความวา ใบรับรองแพทยท่ีออกใหแก
ผูฟองคดีเปนเพียงการบันทึกอาการของโรคตามที่ไดมีการสอบถามประวัติการเจ็บปวยของคนไขจากคําบอกเลา
ของผูฟองคดี โดยที่ไมไดมีประวัติทางการแพทยอื่นมาประกอบการวินิจฉัยโรควา ในระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่
20 ธันวาคม 2553 ผูฟองคดีมีอาการเจ็บปวยตามที่ผูฟองคดีบอกเลาจริงหรือไม อีกทั้งใบรับรองแพทยไดออก
ภายหลังจากวันที่ผูฟองคดีไมมาปฏิบัติราชการถึง 3 เดือน
จึงรับฟงไมไดวาในระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ผูฟองคดีมีอาการเจ็บปวย
ดวยโรคเกาทดังที่กลาวอาง การไมมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ของผูฟองคดี
จึงเปนการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
ประเด็ น ที่ ส าม การนั บ ระยะเวลาละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกัน เกิน กวาสิบ หาวัน ตองนั บ
วันหยุดราชการรวมเขาไปดวยหรือไม
ศาลปกครองสูงสุ ดวินิ จฉัยวา ตองนั บตอเนื่องกันและเปน ไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนไดเคยพิจารณาวินิจฉัยไวแลวตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 0709.2/1000 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2537 ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553
รวม 18 วัน ซึ่งมีวันหยุดราชการอยูระหวางชวงกลางของวันที่ผูฟองคดีขาดราชการติดตอในคราวเดียวกัน
โดยไมไดสงใบลาหรือแจงสาเหตุในการไมมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาหรือตนสังกัดทราบ
/จึงเปนการ...

-3จึงเป น การละทิ้ งหน าที่ ร าชการติ ดต อในคราวเดีย วกัน เปน เวลาเกิน สิบ ห าวัน โดยไมมีเหตุ
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงตามมาตรา 85 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
คําพิพากษาดังกลาวเป นอุทาหรณที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ราชการวา การปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการ นอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ตนมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาแลว จะตองรักษาวินัยอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการลา
ราชการ จะต องปฏิบั ติให ถูกตองตามหลักเกณฑ เกี่ยวกับ การลาประเภทนั้ น และในกรณีที่การขาดราชการ
โดยมีวันหยุดราชการอยูระหวางวันที่ขาดราชการติดตอในคราวเดียวกัน การนับวันที่ขาดราชการตองนับตอเนื่องกัน
หากขาดราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ที่อาจถูกลงโทษถึงขั้นปลดออกดังเชนคดีนี้

