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ละทิ�งหนา้ที�ราชการ
โดยไมม่เีหตอัุนสมควร

กรณีตามอุทาหรณ์ เป�นตัวอย่างในการปฏิบัติ
ราชการและการวินิจฉัย คําว่า "เหตุผลอัน
สมควร" ที�จะนาํมาอ้างกรณีละทิ�งหน้าที�ราชการ
นั�น ต้องพิจารณาจากสาเหตุของการละทิ�งว่าเป�น
สาเหตุที�มีเหตุผลความจาํเป�นถึงขนาดที�จะต้อง
ละทิ�งหรือไม่ และต้องไม่ใช่เหตุผลเกี�ยวกับธุระ
ส่วนตัว *** 

ต่อมามีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
และคณะรรมการได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์
โดยเห็นว่าคําสั�งลงโทษเป�นไปด้วยความ
ถูกต้องแล้ว

อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ที�ไม่
มาปฏิบัติราชการในวันที� ๘-๒๗ มีนาคม
เป�นการจงใจละทิ�งหน้าที�ราชการติดต่อกัน
ในคราวเดียวกัน เป�นเวลาเกิน ๑๕ วัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ตามมาตรา ๘๕ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงมีคําสั�งลงโทษไล่ออกจากราชการ

การมาปฏิบัติราชการเป�นหน้าที�สาํคัญ การละทิ�งหน้าที�
ราชการถือเป�นการกระทําผิดวินัยที�อาจถูกลงโทษทางวินัย
ถึงขั�นไล่ออกจากราชการได้ หากเป�นกรณีโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร 

อ้างอิงแหล่งขอ้มูลของ
คณะกรรมการพทัิกษ์ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.)
https://mspc.ocsc.go.th/2019/12/6110187

กองการเจ้าหน้าที�  :  ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านทุจริต  กรมปศุสัตว์  /
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กรมปศุสัตว์

ดังตัวอย่างของข้าราชการชายรายหนึ�ง 
ไม่มาปฏิบัติงานหลายวันติดต่อกันโดย
ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และไม่ขอ
อนุญาตลาตามระเบียบของทางราชการ 
ต่อมาอธิบดีได้มีคําสั�งแต่งตั�งคณะ
กรรมการสอบสวน ข้าราชการรายดังกล่าว
ชี�แจ้งว่า ระหว่างการไม่มาปฏิงาน ตนป�วย
เป�นโรคทางสมองและมีอาการเครียด 
ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
แต่ไม่มีใบรับรองการตรวจวินิจฉัยของ
แพทย์มาแสดง



ทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินของทางราชการ
แม้จะเสื� อมสภาพ  ถ้า ลักไปแม้จะเสื� อมสภาพ  ถ้า ลักไป

ก็เป�นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็เป�นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

*** การพจิารณาวา่การกระทําใดเป�นการกระทําอันได้ชื�อวา่เป�นผูป้ระพฤติ
ชั�วอยา่งรา้ยแรง จะต้องพจิารณาถึงเกียรติของขา้ราชการของผูน้ั�น 
และความรูส้กึของสงัคมที�มต่ีอการกระทําของผูน้ั�น ประกอบกับเจตนา
ในการกระทําโดยคํานึงถึงพฤติการณข์องขา้ราชการผูน้ั�นวา่ได้กระทําการ
อันทําให้ราชการได้รบัความเสยีหายต่อภาพพจนช์ื�อเสยีงหรืิอไม่

กรณีตามอุทาหรณ์สรุปได้วา่
การที�ขา้ราชการนําทรพัยส์นิของราชการไปเพื�อประโยชนส์ว่นตัว 
แมท้รพัยส์นิดังกล่าวจะเสื�อมสภาพหรอืปลดระวางแล้ว 
พฤติการณก็์ยงัคงเป�นความผิดฐานประพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรง 
ตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๕๑

ขา้ราชการรายหนึ�งนาํครุภัณฑ์
คอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณอ์อกไปจากบรเิวณสาํนกังานโดยมไิด้รบัมอบหมาย
หรอืได้รบัอนุญาตจากผูใ้ด

อุทาหรณ ์         

ก.พ.ค. พจิารณาแล้วเห็นวา่ ผูอุ้ทธรณไ์ด้รบัราชการมาเป�นเวลานานยอ่ม
ทราบวา่ต้องปฏิบติัราชการด้วยความซื�อสตัย ์สจุรติ และรกัษาประโยชนข์อง
ทางราชการ การนําทรพัยส์นิของทางราชการไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัวโดย
ไมช่อบด้วยระเบยีบของทางราชการ หรอืไมไ่ด้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคับบญัชา
ไมอ่าจกระทําได้ อีกทั�งวธิกีารนาํทรพัยส์นิดังกล่าวออกไปมลัีกษณะปกป�ด
มดิชดิจงึเป�นกรณีที�มกีารไตรต่รองไวก่้อนจะการทําการขนทรพัยส์นิไป

กองการเจา้หนา้ที� : ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านทจุรติ กรมปศุสตัว ์/กองการเจา้หนา้ที� : ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านทจุรติ กรมปศุสตัว ์/     กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

ต่อมาผูบ้งัคับบญัชาได้มคํีาสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวนวนิยัอยา่ง
รา้ยแรงและมคํีาสั�งลงโทษปลดผูอุ้ทธรณ์ออกจากราชการ 
ฐานประพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) 
แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขา้ราชการรายนี�จงึอุทธรณ์คําสั�งดังกล่าวต่อ คณะกรรมการพทัิกษ์ระบบ
คณุธรรม (ก.พ.ค.) โดยอ้างวา่ครุภัณฑ์คอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณม์อีายุ
การใชง้านกวา่ ๑๕ ป�แล้ว

การกระทําของผูอุ้ทธรณ์แสดงให้เห็นวา่มเีจตนาชั�วอันเป�นการกระทําที�
สงัคมรงัเกียจอยา่งยิ�ง การกระทําของผูอุ้ทธรณจ์งึเป�นความผดิทางวนิยั
อยา่งรา้ยแรง ฐานประพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่ง
พระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที�ผูบ้งัคับบญัชา
สั�งลงโทษปลดผูอุ้ทธรณ์ออกจากราชการจงึถกูต้องเหมาะสมแก่กรณีแล้ว 
จงึมคํีาวนิจิฉยัให้ยกอุทธรณ์

อ้างอิงแหล่งขอ้มูลของอ้างอิงแหล่งขอ้มูลของ
คณะกรรมการพทัิกษ์ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.)คณะกรรมการพทัิกษ์ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.)
HTTPS://MSPC.OCSC.GO.TH/2019/09/6010181HTTPS://MSPC.OCSC.GO.TH/2019/09/6010181



อุทาหรณ์

           การที�ผูบ้งัคับบญัชาสั�งให้ขา้ราชการซึ�งอยูใ่น
ฐานะผูใ้ต้บงัคับบญัชาทําการเบกิจา่ยเงินค่าวสัดใุห้แก่
ผูข้าย ซึ�งขา้ราชการรายนั�นทราบอยูแ่ล้ววา่การดําเนนิ
การจดัซื�อวสัดขุองผูบ้งัคับบญัชาไมช่อบด้วยกฎหมาย
โดยที�ไมป่รากฎหลักฐานวา่ได้ปฏิเสธหรอืโต้แยง้เป�น
หนังสอื ถือได้วา่รูเ้ห็นเป�นใจรว่มมอืกับผูบ้งัคับบญัชา
กระทําความผดิ จงึไมอ่าจปฏิเสธความรบัผดิโดยอ้างวา่
ปฏิบติัตามคําสั�งของผูบ้งัคับบญัชา รูเ้ท่าไมถึ่งการณ์
และไมม่เีจตนาทจุรติ

ขา้ราชการชายรายหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�หัวหนา้งานเงินทนุ
มหีน้าที�เกี�ยวกับการพสัด ุการเงินและบญัชรีายรบัราย
จา่ยเงิน ได้ทําการเบกิจา่ยของหนว่ยงานเพื�อชาํระหนี�ให้
ห้างหุ้นสว่นจาํกัด ทั�งที�รูว้า่มรีายการวสัดทีุ�สั�งซื�อซึ�งไม่
เกี�ยวขอ้งกับวตัถปุระสงค์ของเงินทนุ และเป�นการจดัซื�อ
ไมเ่ป�นไปตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการ
พสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ เป�นการรูเ้ห็นเป�นใจรว่มมอืกับผูบ้งัคับ
บญัชากระทําการทจุรติ

เมื�อขา้ราชการรายดังกล่าวได้โต้แยง้วา่ตนเป�นเพยีง
ขา้ราชการผูน้้อย รูเ้ท่าไมถึ่งการณแ์ละได้ปฏิบติัตามคําสั�ง
ของผูบ้งัคับบญัชา นั�น 

เมื�อไมป่รากฏวา่ผูอุ้ทธรณไ์ด้ปฏิเสธหรอืมหีนงัสอืทักทวง
การปฏิบติัตามคําสั�งของผูบ้งัคับบญัชาแต่อยา่งใด 
อีกทั�งได้กระทําไปทั�งที�ทราบอยูแ่ล้ววา่การกระทํานั�นเป�น
การกระทําที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย ยอ่มไมอ่าจปฏิเสธความ
รบัผดิได้

นายผมสั�งให้ทําผิด

อ้างอิงแหล่งข้อมูลของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม (ก.พ.ค.)
https://mspc.ocsc.go.th/2019/

10/5810166

 

กองการเจา้หน้าที� : ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านทจุรติ กรมปศุสตัว ์/
 กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

 

*** ถ้าขา้ราชการรายใดเห็นวา่การปฏิบติัตาม
คําสั�งของผูบ้งัคับบญัชาจะทําให้เสยีหายแก่
ราชการหรอืจะเป�นการไมร่กัษาประโยชนข์องทาง
ราชการจะต้องเสนอความเห็นเป�นหนังสอืทันที
เพื�อให้ผูบ้งัคับบญัชาทบทวนคําสั�งนั�น

พฤติการณข์องขา้ราชการรายนี� จงึเป�นการกระทําผดิวนิยัอยา่ง
รา้ยแรง ฐานปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ราชการโดยมชิอบ
เพื�อให้ตนเองหรอืผูอื้�นได้ประโยชนที์�มคิวรได้ ฐานปฏิบติัหนา้ที�
ราชการโดยจงใจไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ 
มติคณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบายของรฐับาล อันเป�นเหตใุห้เสยีหาย
แก่ราชการอยา่งรา้ยแรงและฐานกระทําการอันได้ชื�อวา่เป�น
ผูป้ระพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ�ง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑
คําสั�งลงโทษไล่ออกจากราชการ จงึเหมาะสมแล้ว
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