(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
“ลาพักผ่อน” โดยไม่ ได้ รับอนุญาต ... ขาดราชการโดยไม่ มเี หตุอนั สมควร !
นางสาว นิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

การลาพักผ่อนของพนักงานส่ วนตําบล เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ (ซึ่ งนํามาใช้กบั พนักงานส่ วนท้องถิ่นโดยอนุโลม) กําหนดให้ขา้ ราชการมีสิทธิ
ลาหยุดในปี หนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ หากปี ใดไม่ได้ลาหรื อลาไม่ครบวันที่กาํ หนดมีสิทธิ สะสมวันลาที่ยงั ไม่ได้ลารวมเข้ากับ
ปี ต่อ ๆ ไปได้ โดยข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาพักผ่อนให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้และผูม้ ีอาํ นาจจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรื อหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้
เสี ยหายแก่ราชการ และผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่ งหยุดราชการยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็ นเกิดขึ้น ผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตจะเรี ยกตัวมาปฏิบตั ิราชการก็ได้ (ปั จจุบนั ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ถูก
ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งการลาของพนักงานส่ วนตําบล
ยังคงหลักเกณฑ์เช่นเดิม)
คดี ที่ นํา มาเป็ นอุ ท าหรณ์ ใ นคอลัม น์ ร ะเบี ย บกฎหมายฉบับ นี้ เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การลาพัก ผ่อ น
ของพนักงานส่ วนตําบลซึ่ งได้ยนื่ ใบลาพักผ่อนไว้แล้ว แต่ไม่รอฟังผลการพิจารณาจากผูม้ ีอาํ นาจว่าไม่อนุญาต
กรณี ดงั กล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
(๑) เมื่อการลาพักผ่อนเป็ นสิ ทธิ ของข้าราชการที่จะลาพักผ่อนได้ ผูม้ ีอาํ นาจจะสามารถใช้ดุลพินิจ
ไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อนได้หรื อไม่ อย่างไร
(๒) หากผูม้ ีอาํ นาจไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อน แต่ผขู้ ออนุญาตได้ใช้สิทธิ ของตนตามที่ได้ขออนุญาต
ถือว่าขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรื อไม่ ?
ข้ อเท็จจริงในคดีมวี ่ า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นรองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ยืน่ ใบลาพักผ่อนมีกาํ หนด ๔ วัน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ คือ ตั้งแต่วนั ที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ (ในช่วงวันดังกล่าวมีวนั หยุดต่อเนื่อง
หลายวัน ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ เมษายน และวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ เป็ นวันหยุดราชการ)โดยเสนอใบลา
ต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดี (ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล) ผ่านปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยยืน่ ใบลา
พักผ่อนในวันที่ ๕ เมษายน และบ่ายของวันนั้นผูฟ้ ้ องคดีขอกลับก่อนโดยไม่รอฟังผลการพิจารณา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งไม่อนุ ญาตให้ลาพักผ่อน โดยให้เหตุผลว่า ในช่วงวันดังกล่าวปลัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลต้องเดิ นทางไปอบรมสัมมนานอกพื้นที่ ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องอยู่ปฏิบตั ิราชการแทน ประกอบกับช่วงเวลานั้น
อยูร่ ะหว่างการถ่ายโอนงานจากส่ วนภูมิภาคและส่ วนกลางลงสู่ ส่วนท้องถิ่น หากอนุญาตให้ผฟู้ ้ องคดีลาพักผ่อน งานที่อยู่
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของผูฟ้ ้ องคดีอาจเกิดปั ญหาและสร้างความยุง่ ยากสับสนให้กบั การบริ หารงานประกอบกับ
ในช่วงนั้นมีวนั หยุดต่อเนื่องหลายวันและองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการจัดงานประเพณี สงกรานต์ โดยผูฟ้ ้ องคดีได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นรองประธานกรรมการดําเนินการแข่งขันกีฬา จึงจําเป็ นต้องอยูช่ ่วยงาน
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่ องจากผูฟ้ ้ องคดีขาดราชการ
๔ วัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๔)
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยโต้แย้งว่าเป็ นการลาพักผ่อนเพื่อไปเยี่ยมและ
กราบไหว้มารดาตามประเพณี สงกรานต์ และได้บอกกล่าวด้วยวาจาต่อปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูถ้ ูกฟ้ องคดีแล้ว
อีกทั้ง การลาพักผ่อนเป็ นสิ ทธิ ของข้าราชการ กฎหมายให้อาํ นาจผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาเฉพาะการอนุญาตให้ลาเพียงครั้งเดียว
หรื อหลายครั้งเท่านั้น ไม่ได้ให้อาํ นาจปฏิเสธการลาพักผ่อน

๒
จึงขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนและให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ผูฟ้ ้ องคดี
การที่ผมู้ ีอาํ นาจใช้ดุลพินิจไม่อนุ ญาตให้ลาพักผ่อน ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อไม่
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า แม้การลาพักผ่อนจะถือเป็ นสิ ทธิ ของข้าราชการที่จะลาพักผ่อนได้ แต่มิได้
หมายความว่า ผูล้ ามีสิทธิ ที่จะลาพักผ่อนเมื่อใดก็ได้ หรื อลาจํานวนกี่วนั ตามที่มีสิทธิ เหลืออยูไ่ ด้ตามใจชอบ โดยไม่ตอ้ ง
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ และผูบ้ งั คับบัญชาไม่สามารถยับยั้งได้ ระเบียบฯ จึงกําหนดให้ผลู้ าต้องเสนอ
ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา และจะต้องอยู่รอให้ผมู้ ีอาํ นาจได้พิจารณาก่อน จะหยุดราชการไปทันทีไม่ได้ เมื่อผูม้ ีอาํ นาจ
ได้พิจารณาและสัง่ อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
การลาพักผ่อนของข้าราชการ จึงเป็ นดุลพินิจของผูม้ ีอาํ นาจที่จะพิจารณาว่าการลาในช่วงเวลาดังกล่าว
มีผลกระทบต่องานราชการหรื อไม่ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นหรื อเร่ งด่วนที่จะต้องให้ผลู ้ าอยูป่ ฏิบตั ิราชการหรื อถ้าอนุญาตให้ลา
อาจเกิดความเสี ยหายต่อทางราชการ จะพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ลาก็ได้
การที่ผฟู้ ้ องคดียื่นใบลาพักผ่อน โดยไม่อยูร่ อฟั งผลการพิจารณาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
อนุ ญาตว่าอนุ ญาตให้ลาตามคําขอหรื อไม่ จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๒๖ ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ที่บงั คับใช้ขณะนั้น) และเมื่อหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้โทรศัพท์แจ้งให้สามีของ
ผูฟ้ ้ องคดีทราบแล้วว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่อนุ ญาต ผูฟ้ ้ องคดีควรจะกลับมาปฏิบตั ิราชการ แต่กลับหยุดราชการตามที่ได้ยื่น
ใบลาไว้ จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดีขาดราชการ และการที่ผถู้ กู ฟ้ องคดีไม่อนุญาตให้ผฟู้ ้ องคดีลาพักผ่อนในช่วงวันดังกล่าว เป็ นการ
ออกคําสั่งโดยมีเหตุผลและคํานึ งถึงประโยชน์ของราชการ ไม่ปรากฏว่าได้กระทําไปโดยมีอคติโกรธเคืองหรื อกลัน่ แกล้ง
แต่อย่างใด จึ งเป็ นการใช้ดุลพินิจออกคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึ งเป็ นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุ ผล
อันสมควร (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗)
คดีน้ ีเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับข้าราชการเกี่ยวกับการลาพักผ่อน กล่าวคือ
(๑) แม้การลาพักผ่อนจะถือเป็ นสิ ทธิ ของข้าราชการที่จะลาพักผ่อนได้ แต่มิได้หมายความว่ามีสิทธิ
ที่จะลาพักผ่อนเมื่อใดก็ได้ หรื อลาจํานวนกี่วนั ตามที่มีสิทธิ เหลืออยูไ่ ด้ตามใจชอบโดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แก่ทางราชการ และข้าราชการที่ประสงค์จะลาพักผ่อนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามตามระเบียบว่าด้วยการลาอย่างเคร่ งครัด
โดยต้องรับทราบผลการพิจารณาของผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตก่อนที่จะใช้หยุดงานเพราะหากหยุดงานโดยผูม้ ีอาํ นาจไม่อนุญาต
ให้ลาอาจเข้าข่ายเป็ นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและอาจไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมายได้
(๒) การอนุ ญาตให้ขา้ ราชการลาพักผ่อน ถือเป็ นดุลพินิจของผูม้ ีอาํ นาจที่จะพิจารณาว่า การลาจะมี
ผลกระทบต่องานราชการหรื อไม่ ถ้าหากเห็นว่ามีความจําเป็ นหรื อเร่ งด่วนที่จะต้องให้อยูป่ ฏิบตั ิราชการและการอนุญาต
ให้ลาอาจเกิดความเสี ยหายต่อทางราชการ จะไม่อนุญาตให้ลาก็ได้ แต่ผมู้ ีอาํ นาจจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม
ไม่ใช้อาํ นาจในลักษณะกลัน่ แกล้งหรื อมีอคติ กล่าวคือ ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้การใช้อาํ นาจบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ให้อาํ นาจไว้และใช้อาํ นาจเท่าที่จาํ เป็ นโดยกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ ของข้าราชการผูข้ ออนุญาตน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ผลของการใช้อาํ นาจจะต้องได้สัดส่ วนกันระหว่างประโยชน์ของราชการ (ซึ่ งเป็ นประโยชน์สาธารณะ)
กับความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชน โดยประโยชน์สาธารณะจะต้องมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้นกับข้าราชการผูข้ อใช้สิทธิ น้ นั ซึ่ งคดีน้ ี ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีสาํ หรับหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูม้ ีอาํ นาจ
ในอันที่จะใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ลาพักผ่อนตามระเบียบ

