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คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๒๗๒/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่
๔๕๑/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
   โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงช่ือตําแหนงผูบริหารจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และบัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปน

เรื่อง

     คดีหมายเลขดําที่ อ. ๔๑๔/๒๕๔๙
     คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗

   นางจันทนา หรือสิริภัคณกุล ชมภูพาน                          ผูฟองคดี

ระหวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
(ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขา เดิม) ที่ ๑
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดระยอง ที่ ๒                ผูถูกฟองคดี
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

ผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตามลําดับ ทําใหกิจการ
หรอือาํนาจหนาทีข่องประธานกรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขาในสวนทีเ่กีย่วของ
กับคดีนี้โอนมาเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบลมาบขาโดยผลของกฎหมาย 
   ดงันัน้ จงึถอืวานายกองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขา เปนผูถูกฟองคดีท่ี ๑ แทนประธาน
กรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขา และถอืวาบรรดาถอยคาํสาํนวนทัง้หลายทีร่ะบหุรอื
อางถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขาเปนการระบุหรืออางถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลมาบขา
   คดีนี้ผูฟองคดีเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลมาบขาประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ 
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ระหวางวนัที ่๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จาํนวน ๔ วนั จงึไมเปนไปตามหลกัเกณฑการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน
ตามขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม เนื่องจากวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดขออนุญาตลาพักผอน
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดแจงตอปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขาและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวยวาจาเปนการลวงหนาแลววาจะขอลาพักผอน
ระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เพื่อไปเยี่ยมและกราบไหวมารดาตามประเพณี
สงกรานต และจะตองนําบุตรซึ่งไดฝากใหมารดาท่ีชราเล้ียงอยูไปฉีดวัคซีน ผูฟองคดีไดยื่นใบลา
เมือ่วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๔๔ โดยนายสาํเนยีง บญุรตัน หวัหนาสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล
มาบขา และนายนิมิต บูรพาสถิตย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ไดบันทึกความเห็นวา
ควรอนุญาตใหผูฟองคดีลา และในชวงบายของวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีขอกลับกอน
โดยไมรอฟงผลกอนวาผูถูกฟองคดีท่ี ๑ จะอนุญาตใหลาพักผอนตามคําขอหรือไม ปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอนโดยใหเหตุผลวา เนื่องจากในชวง
วันดังกลาวปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาตองเดินทางไปอบรมสัมมนานอกพื้นที่ ซึ่งผูฟองคดี
จะตองอยูปฏิบัติราชการแทน ประกอบกับในชวงเวลาน้ันอยูระหวางการถายโอนงานจากสวนภูมิภาค
และสวนกลางลงสูสวนทองถิ่น หากอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอน งานที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูฟองคดีอาจเกิดปญหาและสรางความยุงยากสับสนใหกับการบริหารงานประกอบกับในชวง
วันดังกลาวมีวันหยุดตอเน่ืองหลายวัน (ระหวางวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ เมษายน และวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ 
๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ เปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีขออนุญาตลาพักผอนระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๔๔) และองคการบริหารสวนตําบลมาบขากําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตข้ึน
ในระหวางวันท่ี ๑๘ ถึงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหเปนรองประธาน
กรรมการดําเนินการแขงขันกีฬา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๒๙/๒๕๔๔ ลงวันที่
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๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งจําเปนตองใหผูฟองคดีอยูชวยงาน เมื่อผูฟองคดีหยุดงานไปโดยไมรอฟงผล
การพิจารณา ผูบังคับบัญชาไดใหเจาหนาที่ติดตอกับผูฟองคดีเพื่อแจงใหทราบวาไมไดรับอนุญาตใหลา
แตติดตอไมได จึงโทรศัพทแจงใหสามีของผูฟองคดีทราบแลว แตผู ฟองคดีไมไดกลับมาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ หลังจากน้ันผูฟองคดีไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ เจาหนาท่ีจึงนําใบลาท่ีไมได
รับอนุญาตไปใหผูฟองคดีลงนามรับทราบเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีอางวากลับมา
ปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ และไดตรวจดูสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของราชการ ระบุวาระหวางวันท่ี ๙ ถึงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีลาพักผอน
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดเรียกผู ฟองคดี
ไปพบและขอใหผูฟองคดีลบหมึกที่ผูฟองคดีขีดชื่อของขาราชการและลูกจางท่ีลงนามวาไดมาปฏิบัติ
ราชการในสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางโดยไมไดมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการออก แตผู ฟองคดีไมยินยอมทําตามคําขอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ไมพอใจ หลังจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดใหเจาหนาที่ธุรการนําใบลาพักผอนของ
ผูฟองคดีที่ไมไดรับการอนุญาตใหลามาใหผูฟองคดีลงนามรับทราบ ผูฟองคดีไปตรวจดูสมุดบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการอีกครั้งพบวามีการใชน้ํายาลบคําผิดลบขอความที่ระบุว าผู ฟองคดี
ลาพักผอนออก และเขียนวาขาดราชการแทน จึงเปนการถูกกลั่นแกลงจากผูบังคับบัญชา
   สําหรับในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
มาบขาประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที่ ๑๔๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
เพื่อทําหนาที่พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใช
ดลุพนิจิของผูบงัคบับญัชาหรือผูประเมิน โดยกอนมกีารประเมินดงักลาวผูบงัคบับญัชาไดแจงใหผูฟองคดี
ตรวจสอบวนัลาระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจงผลการตรวจสอบวันลาของตนวาลาปวย ๓ วัน ลากิจ ๑ วัน ลาพักผอน ๑ วัน
และขาดราชการ ๔ วัน คือระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ปรากฏวาผูบังคับบัญชา
ได ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของผู ฟ องคดี ได คะแนนผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน รวม ๑๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๖๐ 
ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได แตในสวนความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขาระบุวาไมสามารถเล่ือนข้ันเงินเดือนได เนื่องจากในคร่ึงปที่แลวมา
ผูฟองคดขีาดราชการ ๔ วนั ในระหวางวนัที ่๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ
พิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการประเมินของผูบังคับบัญชา ซึ่งผู ฟองคดีอางวา นายสราวุธ
สุทธิธรรมเรขา ประธานกรรมการ ไมไดมาประชุม จากการสอบถามนายสําเนียง บุญรัตน ทราบวา
นายสําเนียง บุญรัตน เปนผู นํารายงานการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

กับผลการประเมินของผูบังคับบัญชาชั้นตนไปใหนายสราวุธ สุทธิธรรมเรขา ลงนาม ณ ที่วาการ
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา หลังจากนั้นจึงเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคนตัดสินใจ ผู ถูกฟองคดีที่ ๑
ซึ่งเปนผู มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นชอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จึงไดมี
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สั่งไมเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการฯ
ไมเคยเรียกผูฟองคดีไปสอบถามถึงสาเหตุที่ขาดราชการ การท่ีผูฟองคดีแจงผลการตรวจสอบวันลา
ตามหนังสือลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ วาตนเองขาดราชการ ๔ วัน นั้น เปนการเขียนตามบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เทานั้น
   ผูฟองคดไีดยืน่หนงัสอืรองทกุขฉบบัลงวนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ ๒๕๔๕ ตอผูวาราชการจังหวดัระยอง 
และฉบบัลงวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ รองทกุขตอผูถกูฟองคดทีี ่๑ ซึง่จงัหวดัระยองไดแจงใหผูฟองคดี
ทราบวา ในการลาของพนกังานสวนตาํบลตองใชระเบยีบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
และขอ ๒๖ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอนใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึง
จะหยุดราชการได เม่ือผูฟองคดีหยุดราชการโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ จึงเปนการขาด
ราชการ ดังนั้น การท่ีผูบังคับบัญชาพิจารณาวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
เนือ่งจากไมมีการชีแ้จงเหตุแหงการขาดราชการ ซึง่ทาํใหไมอยูในหลักเกณฑการเล่ือนขัน้เงนิเดอืน
ครึ่งขั้นตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๗ (๔) นั้น ถูกตองแลว
   ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ รองทุกขตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งประธาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยอง ไดสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกขของพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยองพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แลว เห็นวาเนื้อหาในหนังสือของผูฟองคดีทั้งสองฉบับไมใชเรื่องการอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง แตเปนเร่ืองการรองทุกขเก่ียวกับการท่ีผูบังคับบัญชาใชอํานาจปฏิบัติตอตนไมถูกตอง
ในการไมไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามขอ ๑๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จงัหวดัระยอง เรือ่ง หลกัเกณฑและเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ แลวมีมติใหยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดีตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และไดแจงผลใหผู ฟองคดีทราบตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ที่ มท ๐๘๖๔.๓/๗๕๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ แลว
   ผูฟองคดเีหน็วา การทีผู่ถกูฟองคดีท่ี ๑ มคีาํสัง่ไมเลือ่นขัน้เงนิเดอืนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔
(คร้ังที ่๒) ใหแกผูฟองคดโีดยอางเหตวุาผูฟองคดขีาดราชการ ๔ วนั โดยไมมเีหตอุนัสมควรนัน้ เปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลใหเพิกถอนคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวนัที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และใหเลือ่นขัน้เงนิเดือนผูฟองคดีไมนอยกวา
๐.๕ ขั้น 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๐๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคําอุทธรณของผูฟองคดีวา คําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ เรือ่ง การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนท่ีไมเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม
   พิเคราะหแลวเห็นวา โดยท่ีมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง และวรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนผูมอีาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑและดาํเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลขององคการบรหิาร
สวนตาํบลมาบขา ซึง่รวมถงึหลกัเกณฑเกีย่วกบัการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนของพนกังานสวนตาํบลและลกูจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลดวย แตในขณะท่ีเกิดเหตุแหงการฟองคดีนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมได
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลไว ดังนั้น ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดีจึงตองนํา กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช
บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งตามขอ ๔ ของกฎ ก.พ. ดังกลาว กําหนดไววา ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการปละสองครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ก.พ. กําหนด และขอ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน กําหนดไววาขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งจะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้... (๔)
ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
   เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ ไมเลือ่นขัน้เงนิเดือนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครัง้ที ่๒) 
ใหแกผูฟองคด ีเนือ่งจากเหน็วา ผูฟองคดขีาดราชการในวนัที ่๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ รวม ๔ วนั
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวย
การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉะนัน้การท่ีศาลจะวนิจิฉยัไดวาคาํสัง่ดงักลาวชอบดวยกฎหมาย
หรือไม จําเปนที่จะตองวินิจฉัยกอนวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรในวันที่
๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ รวม ๔ วนั ตามท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๑ กลาวอางหรือไม เหน็วาตามระเบียบ
วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับกับพนักงานสวนทองถิ่นโดยอนุโลม
ไดกําหนดเก่ียวกับการลาพักผอนของขาราชการไว โดยขอ ๒๔ ของระเบียบดังกลาวกําหนดไววา
ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ... ขอ ๒๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน
กําหนดไววาขาราชการซ่ึงประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได สวนขอ ๒๗ ของระเบียบ
ดังกลาวกําหนดไววา การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๐๘

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

หลายครัง้กไ็ด โดยมใิหเสียหายแกราชการ และขอ ๒๘ ของระเบยีบฉบบัเดยีวกนักาํหนดไววา ผูทีไ่ดรบั
อนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
   จากระเบียบดังกลาวเห็นวา แมการลาพักผอนจะถือเปนสทิธิของขาราชการท่ีจะลาพักผอนได
แตมิไดหมายความวาผูลามีสิทธิที่จะลาพักผอนเม่ือใดก็ได หรือลาจํานวนก่ีวันตามท่ีมีสิทธิเหลือ
อยูไดตามใจชอบ โดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกทางราชการ และผูบังคับบัญชา
ไมสามารถยับย้ังได ระเบียบจึงกําหนดใหผูลาตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาและจะตองอยูรอ
ใหผูมอีาํนาจไดพจิารณากอน จะหยุดราชการไปทันทไีมได เมือ่ผูมีอาํนาจไดพจิารณาและส่ังอนญุาต
แลวจึงจะหยุดราชการได ทัง้นี ้ ผูมอีาํนาจอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได โดยมิใหเสยีหายแก
ราชการ ถามีราชการจําเปนถึงจะอยูในระหวางการลาพักผอนผูบังคับบัญชาก็สามารถเรียกตัวกลับมา
ปฏบิตัริาชการได แสดงใหเหน็วา  การลาพกัผอนถงึแมจะเปนสทิธขิองขาราชการ แตไดกาํหนดใหเปน
ดลุพนิจิของผูมอีาํนาจท่ีจะพิจารณาวาการลาในชวงเวลาดังกลาวมีผลกระทบตองานราชการหรือไม
หากเหน็วามีความจาํเปนหรือเรงดวนทีจ่ะตองใหผูลาอยูปฏบิตัริาชการ หรอืถาอนญุาตใหลาอาจเกดิ
ความเสียหายตอทางราชการจะพิจารณาสั่งไมอนุญาตใหลาก็ได เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ยืน่ใบลาพกัผอนเมือ่วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๔๔ โดยขออนุญาตลาพกัผอนในวันที ่๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน
๒๕๔๔ มีกําหนด ๔ วัน โดยเม่ือเสนอใบลาพักผอนตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาแลว
ผูฟองคดีไมไดอยูรอฟงผลการพิจารณาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาตใหลาตามคําขอหรือไม อันเปน
การไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๒๖ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือ
ผูถกูฟองคดทีี ่๑ ไมอนญุาตใหลาพกัผอน  หวัหนาสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขาไดโทรศพัท
แจงผูฟองคดีแตติดตอไมได จึงไดใหเจาหนาที่โทรศัพทแจงใหสามีของผูฟองคดีทราบแลว ซึ่งผูฟองคดี
ควรจะไดทราบจากสามีวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอนุญาตใหลาพักผอนและควรจะกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ แตผูฟองคดีกลับหยุดราชการไปตามที่ไดยื่นใบลาไว และ
กลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการเมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ (วันท่ี ๑๓ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ 
เปนวนัหยดุราชการ) ฉะนัน้ เมือ่ผูถกูฟองคดีท่ี ๑ ไมอนญุาตใหลาพกัผอน การท่ีผูฟองคดีไมมาปฏบิตัิ
หนาที่ราชการในวันดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีขาดราชการ และเมื่อปรากฏวาการท่ีผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอน เนื่องจากเห็นวาในวันที่ผูฟองคดีขอลาปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขาตองไปอบรมสัมมนา ซึ่งผูฟองคดีในฐานะรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ตองอยูรักษาราชการแทน ประกอบกับอยูในชวงของการถายโอนงานจากสวนกลางและสวนภูมิภาค
ลงสูทองถ่ิน หากอนุญาตใหผูฟองคดีลา งานท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดีอาจเกิดปญหาได 
เนื่องจากมีผูอยูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เห็นวาเม่ือพิจารณาจากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา วันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๔๔ นายนิมิตร บูรพาสถิตย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไปอบรมสัมมนานอกสํานักงาน 
และวันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ นายสําเนียง บุญรัตน หัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขาลาพักผอน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมาบขาจะจัดงานสงกรานต
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ในวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยมีผูฟองคดีเปนรองประธานกรรมการดําเนินการ
แขงขันกีฬาตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๒๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ดวย อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลมาบขามีเจาหนาที่อยูเพียง ๘ คน และจะตองมีการเตรียม
การจัดงานประเพณีวันสงกรานตในระหวางวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อนายนิมิตร
บูรพาสถิตย ตองไปอบรมสัมมนา และนายสําเนียง บุญรัตน ลาพักผอน จึงเหลือเจาหนาที่อยูเพียง
๖ คน ซึ่งรวมถึงผูฟองคดีดวย ผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนตําแหนง
ทีม่คีวามสําคัญตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลรองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ฉะนั้น การที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๑ เกรงวาจะเกิดปญหาเนื่องจากมีเจาหนาที่อยู ปฏิบัติงานนอย
จึงไมอนุญาตใหผู ฟองคดีลาพักผอนในชวงวันดังกลาว เปนการออกคําสั่งโดยมีเหตุผลและ
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ไมปรากฏวาไดกระทําไปโดยมีอคติโกรธเคือง หรือกล่ันแกลง
ผูฟองคดีแตอยางใด จึงเห็นวาเปนการออกคําสั่งไปโดยมีเหตุผลและเปนการใชดุลพินิจออกคําสั่ง
ไปโดยชอบดวยกฎหมายสวนที่ผูฟองคดีอางวาตองไปกราบไหวมารดาตามประเพณีและการขาด
ราชการของผูฟองคดีไมเกิดความเสียหายแกราชการนั้น ไมมีผลทําใหคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ลาพักผอนซ่ึงชอบดวยกฎหมายตองเสียไป ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีไมไดกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จึงเปนการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
   สาํหรบัประเดน็ท่ีตองวนิจิฉยัตอไปวา การทีผู่ถกูฟองคดทีี ่๑ มคีาํสัง่องคการบรหิารสวนตาํบล
มาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔  ลงวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนทีไ่มเลือ่นขัน้เงนิเดอืนประจาํป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยแลววา
ผูฟองคดีขาดราชการในวันที ่๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จาํนวน ๔ วนั โดยไมมเีหตุผลอันสมควร
ผูฟองคดจีงึไมอยูในหลักเกณฑทีจ่ะไดรบัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงนิเดอืนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครัง้ท่ี ๒)
ครึง่ขัน้ ทัง้นี ้ตามนยัขอ ๗ (๔) ของ กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขัน้เงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดงันัน้ คาํสัง่องคการ
บริหารสวนตาํบลมาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ เรือ่ง การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานสวนตาํบล ประจาํป 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนทีไ่มเลือ่นขัน้เงนิเดอืนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔
(ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีในขออื่นๆ ไมมี
เหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได จึงไมจําตองวินิจฉัย
ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
  
๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน 
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