
 

 

 

 

        ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

เร่ือง หารือการดําเนินการทางวินัย 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ!างถึง  หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ท่ี ทส ๐๓๐๑/๕๗๒๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และ
  หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ท่ี ทส ๐๓๐๑/๙๕๐๕ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๑ 

 ตามหนังสือท่ีอ!างถึง  กรมควบคุมมลพิษหารือโดยแจ!งข!อเท็จจริงว3า  นางสาว ก.  
ตําแหน3งนักวิชาการส่ิงแวดล!อม ๕  กองแผนงานและประเมินผล  กรมควบคุมมลพิษ  ได!ย่ืนหนังสือ
ขอลาออกจากราชการจํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ย่ืนต3อผู!อํานวยการ
กองแผนงานและประเมินผลขอลาออกตั้งแต3วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต3ผู!บังคับบัญชายังไม3ได!
พิจารณาดําเนินการใด ๆ นางสาว ก. ก็ได!ขอหนังสือลาออกจากราชการคืนและภายหลังได!มา
ปฏิบัติราชการตามปกติ  ฉบับท่ีสองลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ย่ืนต3ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผ3านผู!อํานวยการกองแผนงานและประเมินผลขอลาออกตั้งแต3วันท่ี ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐  และขอ
ลาพักผ3อนตั้งแต3วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู!บังคับบัญชาอนุญาตการลา
พักผ3อน หลังจากวันท่ี ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปBนต!นมาจนถึงปCจจุบันนางสาว ก. ไม3มาปฏิบัติ
หน!าท่ีราชการอีกเลย  กรมควบคุมมลพิษได!รับหนังสือขอลาออกจากราชการของนางสาว ก. 
ท้ังสองฉบับพร!อมกันเม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และไม3ได!อนุญาตการลาออกหรือยับย้ังการลา  แต3ได!
ส่ังให!ตรวจสอบหนังสือขอลาออกฉบับลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว3ามีผลทางกฎหมายหรือไม3และ
ให!ดําเนินการทางวินัย  กรมควบคุมมลพิษจึงได!หารือว3า  กรมควบคุมมลพิษจะสามารถดําเนินการ
ทางวินัยกับนางสาว ก. ได!หรือไม3อย3างไร  ความละเอียดแจ!งแล!ว  น้ัน 

 สํานักงาน ก.พ. ได!พิจารณาเอกสารประกอบการหารือแล!วขอเรียนดังน้ี โดยท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๑ ประกอบพระราชบัญญัติ
ระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ บัญญัติไว!มีสาระสําคัญว3า ข!าราชการพลเรือน
สามัญผู!ใดประสงคEจะลาออกจากราชการ  ให!ย่ืนหนังสือลาออกต3อผู!บังคับบัญชาเพ่ือให!ผู!มีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปBนผู!พิจารณาอนุญาต  ในกรณีท่ีผู!มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ 

 

ท่ี นร ๑๐๑๑/๑๐๓๙                     

  

สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   
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พิจารณาเห็นว3าจําเปBนเพ่ือประโยชนEแก3ราชการจะยับย้ังการอนุญาตให!ลาออกไว!เปBนเวลาไม3เกิน
เก!าสิบวันนับตั้งแต3วันขอลาออกก็ได!  เม่ือครบกําหนดเวลาท่ียับย้ังแล!วให!การลาออกมีผลตั้งแต3วันถัดจาก
วันขอลาออก  ถ!าผู!มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒  ไม3ได!อนุญาตให!ลาออกและไม3ยับย้ังการอนุญาต
ให!ลาออก  ให!การลาออกน้ันมีผลตั้งแต3วันขอลาออก  และตามระเบียบ ก.พ.ว3าด!วยการลาออกจากราชการ
ของข!าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข!อ ๓ กําหนดไว!มีสาระสําคัญว3า ข!าราชการพลเรือนสามัญ
ผู!ใดประสงคEจะลาออกจากราชการให!ย่ืนหนังสือขอลาออกล3วงหน!าก3อนวันขอลาออกไม3น!อยกว3า 
๓๐ วัน  หนังสือขอลาออกจากราชการท่ีย่ืนล3วงหน!าก3อนวันขอลาออกน!อยกว3า ๓๐ วัน โดยไม3ได!
รับอนุญาตเปBนลายลักษณEอักษรจากผู!มีอํานาจอนุญาตการลาออก หรือที่มิได!ระบุวันขอลาออก 
ให!ถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแต3วันท่ีย่ืนเปBนวันขอลาออก 

กรณีตามข!อหารือ ได!ปรากฏข!อเท็จจริงว3านางสาว ก. ย่ืนหนังสือขอลาออกจาก
ราชการฉบับแรกลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ ขอลาออกตั้งแต3วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐  เปBนกรณี
ย่ืนหนังสือขอลาออกต3อผู!บังคับบัญชาล3วงหน!าก3อนวันขอลาออกไม3น!อยกว3า ๓๐ วัน ซึ่งหาก
ผู!บังคับบัญชามิได!ยับย้ังการลาออก ผลตามกฎหมายจะทําให!นางสาว ก. ออกจากราชการตั้งแต3
วันท่ี ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๐  ซึ่งเปBนวันท่ีระบุไว!ในหนังสือขอลาออกเปBนต!นไป  ตามนัยข!อ ๓  ของระเบียบ 
ก.พ.ว3าด!วยการลาออกจากราชการของข!าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ และโดยท่ี
ผู!บังคับบัญชามิได!พิจารณาเก่ียวกับการขอลาออกดังกล3าว  ประกอบกับนางสาว ก. ได!ถอนหนังสือ
ขอลาออกจากราชการก3อนการลาออกมีผล  จึงเปBนผลให!การลาออกจากราชการคร้ังน้ีระงับ  
เพราะผู!ขอลาออกไม3มีความประสงคEจะออกจากราชการอีกต3อไป  เม่ือปรากฏว3าหลังจากท่ี
นางสาว ก. ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการแล!วยังคงมาปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงไม3มีกรณีท่ี
จะต!องดําเนินการทางวินัยกับนางสาว ก. แต3อย3างใด   

สําหรับการย่ืนหนังสือขอลาออกฉบับท่ีสอง ได!ปรากฏข!อเท็จจริงว3านางสาว ก.  
ย่ืนหนังสือลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  ขอลาออกตั้งแต3วันท่ี ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยกอง
แผนงานและประเมินผลลงรับไว!เม่ือวันท่ี ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๐  เปBนกรณีย่ืนหนังสือขอลาออกจาก
ราชการน!อยกว3า ๓๐ วัน เมื่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษผู!มีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลามิได!
อนุญาตให!ลาออกจากราชการน!อยกว3า ๓๐ วัน การลาออกจากราชการของนางสาว ก. ตาม
หนังสือฉบับน้ี  จึงมีผลให!ออกจากราชการได!ตั้งแต3วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเปBนวันถัดจาก
วันครบกําหนด ๓๐ วัน  นับแต3วันย่ืนหนังสือขอลาออกเปBนต!นไป  ตามนัยข!อ ๓ ของระเบียบ 
ก.พ. ดังกล3าว  การท่ีนางสาว ก. ได!รับอนุญาตให!ลาพักผ3อนตั้งแต3วันท่ี ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๐  ถึงวันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม  ๒๕๕๐  จากน้ันไม3ได!มาปฏิบัติราชการอีกเลย กรณีจึงถือได!ว3านางสาว ก. ได!ละท้ิงหน!าท่ี
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ราชการระหว3างวันท่ี ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๐  ถึงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  รวม ๒๖ วัน เข!า
ลักษณะเปBนการกระทําความผิดวินัยอย3างร!ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห3งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งการละท้ิงหน!าท่ีราชการดังกล3าวหากกรมควบคุมมลพิษ
ตรวจสอบข!อเท็จจริงแล!วได!ความว3า มีการกล3าวหาเปBนหนังสือตามหลักเกณฑEท่ีกําหนดในมาตรา ๑๐๖ 
แห3งพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  กรมควบคุมมลพิษก็สามารถ
ดําเนินการทางวินัยแก3นางสาว ก. ในกรณีนี้ต3อไปได!   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

   

 

 

 

 

 
  
สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสาร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 

ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงช่ือ)    สมโภชนE  นพคุณ 
(นายสมโภชนE  นพคุณ) 
รองเลขาธิการ  ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 


