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คํานํา

           จุลสารงานวินัยฉบับนี�ขอเสนอความรู้เกี�ยวกับตัวอย่างกรณีเจ้าหน้าที�กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการอันเป�นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยในฐานะ
เป�นผู้บังคับบัญชาซึ�งมีหน้าที�ในการควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบกลั�นกรองงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประมาทเลินเล่อไม่สอดส่อง กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จนเป�นเหตุให้เกิดการทุจริต
หรืออาจเกิดความเสียหายขึ�น โดยในป�จจุบันการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามักปล่อยปละละเลย
ไม่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเห็นว่าเป�นธรรมเนียมปฏิบัติที�ทําหรือใช้กันมานาน 
จึงไม่ได้แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งถือเป�นการปฏิบัติหน้าที�
ด้วยความประมาทเลินเล่อ จึงอาจต้องรับผิดทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อต่อหน้าที�ราชการได้ ดังนั�น 
เพื�อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ทุกระดับได้ตระหนักถึงป�ญหาในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ จึงได้นํากรณีตัวอย่าง ข้อกฎหมาย แนวคําวินิจฉัย
ของศาลที�เกี�ยวข้องมาเพื�อเป�นกรณีศึกษา ใช้เป�นบรรทัดฐานและเป�นอุทาหรณ์ที�ดีในการปฏิบัติหน้าที�
ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที�ในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื�อให้การปฏิบัติงานเป�นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ และเพื�อเป�นการป�องกันการกระทําความผิดวินัยและป�องกัน
การทุจริตเชิงรุกต่อไป

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กรมปศุสตัว์



                   ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
                     ของผู้ใต้บังคับบัญชา...อาจต้องรับผิดทางวินัย  

                    ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ!!  

      มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต้องไม่กระทําการใดอันเป�นข้อห้าม ดังต่อไปนี� 
               (๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกป�ดข้อความซึ�งควรต้องแจ้งถือว่า
เป�นการรายงานเท็จด้วย
               (๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป�นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ�นไปเป�นผู้สั�งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป�นพิเศษชั�วครั�งคราว
               (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื�นอาศัยตําแหน่งหน้าที�ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื�น               
               (๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ ***
               (๕) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื�นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสีย
ความเที�ยงธรรม หรือเสื�อมเสียเกียรติศักดิ�ของตําแหน่งหน้าที�ราชการของตน
               (๖) ต้องไม่เป�นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื�นใด
ที�มีลักษณะงานคล้ายคลึงนั�นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
               (๗) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที�เป�นการกลั�นแกล้ง กดขี� หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
               (๘) ต้องไม่กระทําการอันเป�นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที�กําหนดในกฎ ก.พ.
               (๙) ต้องไม่ดูหมิ�น เหยียดหยาม กดขี� หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
             (๑๐) ไม่กระทําการอื�นใดตามที�กําหนดในกฎ ก.พ.

      มาตรา ๘๔ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒
หรือฝ�าฝ�นข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั�นเป�นผู้กระทําผิดวินัย

     ประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลั�งเผลอ หลงลืม 
ในการปฏิบัติหน้าที�หรือในเรื�องที�มีหน้าที�ราชการจะต้องปฏิบัติ โดยไม่มีเจตนาที�จะให้เกิดความเสียหาย 
แต่ปราศจากความระมัดระวังซึ�งบุคคลในภาวะเช่นนั�นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 
การประมาทเลินเล่อนี�มีได้ทั�งลักษณะที�เป�นการกระทําและละเว้นการกระทํา และเป�นความผิด
ทั�งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับผลความเสียหายที�ทางราชการได้รับ

     ความเสียหายของทางราชการ

     ๑. ความเสียหายที�เป�นตัวเงินหรือตีราคาเป�นเงินได้ โดยคํานึงถึงความมากน้อย
ตามค่าของเงินเป�นสําคัญ (เป�นดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณา)

     ๒. ความเสียหายที�ไม่อาจตีราคาเป�นเงินได้ เช่น ความเสียหายต่อชื�อเสียง
ของทางราชการ หรือความเสียหายต่อระบบราชการ เป�นต้น

ที�มา : คู่มือการดําเนินการทางวินัย สํานักงาน ก.พ.

- ๑ -
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                 ตัวอย่างกรณีศึกษา  ...  กรณีผู้บังคับบัญชาซึ�งปฏิบัติหน้าที�
                  เกี�ยวกับการเงินของส่วนราชการ  ปล่อยปละละเลยไม่กํากับดูแล

                การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาจนทําให้เกิดการทุจริต  

  ในการปฏิบัติหน้าที�ราชการเกี�ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณและการบัญชีของส่วนราชการ 
ไม่ว่าจะเป�นเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที�กําหนดในเรื�องนั�นอย่างเคร่งครัด เพื�อให้การใช้จ่ายเงินราชการเกิดประโยชน์สูงสุดและ
เพื�อป�องกันมิให้ผู้ใดอาศัยโอกาสหรือช่องทางกระทําการทุจริต เบียดบังหรือยักยอกเงินของทางราชการ
ไปเป�นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้หนึ�งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยิ�งกว่านั�น ผู้บังคับบัญชาซึ�งมีหน้าที�
ในการควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกลั�นกรองงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หากประมาทเลินเล่อ
ไม่สอดส่องควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป�ดโอกาสให้มีการทุจริตหรือ
ไม่ยึดถือและปฏิบัติหน้าที�ตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ฉวยโอกาสจากตําแหน่งหน้าที�ราชการกระทําการทุจริต ก็ย่อมหลีกหนีความรับผิดไม่พ้นอีกเช่นกัน 
ดังจะเห็นได้จากคดีตัวอย่างดังต่อไปนี�

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที�  อ.๒๒๔/๒๕๕๑
กรณีผู้ใต้บังคับบัญชารายงานว่าฎีกามีรอยแก้ไขแต่สั�งให้จ่ายเงินได้  โดยไม่ได้ตรวจสอบ
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕๐ กําหนดให้หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐาน
การจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื�อกํากับไว้ทุกแห่ง

ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้นางสาว ก. รับผิดชอบในการตรวจสอบใบสําคัญสั�งจ่ายเงิน
และลงนามในใบสั�งจ่ายเงินแต่ละวัน ต่อมานางสาว ก. ได้ตรวจสอบฎีกาและพบว่า ใบสั�งจ่ายเงินตามฎีกามีรอยขูดลบ
และแก้ไขด้วยนํ�ายาลบคําผิดและยางลบในช่องผู้มีสิทธิรับเงิน ในช่องหลักฐานการรับเงิน และในช่องลงชื�อผู้รับเงิน 
อีกทั�งไม่แนบบัตรประจําตัวผู้รับเงินมาด้วย จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั�งขอความเห็นแต่ผู้บังคับบัญชา
กับสั�งให้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินโดยให้เหตุผลว่า “ผ่านการอนุมัติแล้ว คนทําเอกสารก็ยืนอยู่ที�นี� และจ่ายถูกต้องตรงตัว 
ผู้รับเงินมาจริง” ต่อมาหน่วยงานมีคําสั�งลงโทษไล่ผู้บังคับบัญชาออกจากราชการ และผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้โต้แย้ง
ว่าตนได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบในการตรวจสอบใบสําคัญสั�งจ่ายเงินและลงนามในใบสั�งจ่ายเงิน
ในแต่ละวันแล้ว จึงไม่ทราบว่าฎีกามีรอยขูดลบ อีกทั�งไม่ปรากฏลายมือชื�อของผู้ฟ�องคดีเป�นผู้อนุมัติในฎีกาด้วย
คําสั�งลงโทษไล่ผู้ฟ�องคดีออกจึงไม่เป�นธรรม

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ�องคดี (ผู้บังคับบัญชา) ปฏิบัติหน้าที�ไม่ถูกต้องตามหมวด ๒ ส่วนที� ๑ ข้อ ๒๙ ของ
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑)
(**ป� จจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้างต้น**) โดยผู้ฟ�องคดีในฐานะที�มีหน้าที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการเงิน
และเป�นผู้บังคับบัญชาที�มีหน้าที�ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนตามที�ระเบียบ
กําหนดไว้ ซึ�งสามารถใช้ความระมัดระวังป�องกันเช่นว่านั�นได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบเพื�อรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการไม่ อีกทั�งเมื�อพบว่ามีการปฏิบัติผิดระเบียบอันเป�นสาระสําคัญกลับเพิกเฉยไม่สั�งให้แก้ไข
การปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่กลับฝ�าฝ�นระเบียบให้มีการจ่ายเงินไปจนเป�นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง การกระทําของผู้ฟ�องคดีจึงเป�นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที�อันเป�นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป�นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสั�งลงโทษไล่ผู้ฟ�องคดีออกจากราชการจึงเป�นคําสั�งที�ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที�  อบ.  ๑๔/๒๕๖๐
กรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยให้มีการสาํเนาลายมือชื�อผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายเงินไว้ในแบบฟอร์ม
ล่วงหน้าเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  โดยเห็นว่าเป�นรูปแบบที�ใช้กันมานานหลายป�  
 
           ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคหนึ�ง บัญญัติว่า บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื�อได้กระทํา
โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาท ในกรณีที�กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื�อได้กระทําโดยประมาท 
หรือเว้นแต่ในกรณีที�กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่มีเจตนา วรรคสี�  บัญญัติว่า 
กระทําโดยประมาท ได้แก่กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ�งบุคคล
ในภาวะเช่นนั�นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั�นได้ แต่หาได้ใช้
ให้เพียงพอไม่

ข้อเท็จจริงปรากฎว่า อธิบดีของหน่วยงาน ก. มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้อํานวยการ (ผู้บังคับบัญชา) กรณีปล่อยให้
เจ้าหน้าที� (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ใช้แบบฟอร์มที�มีสําเนาลายมือชื�อของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานผู้สั�งจ่าย
ไว้ล่วงหน้า และนํามาใช้ในการทํารายงานเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าป�วยการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง จึงมีความผิด
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ โดยผู้อํานวยการเห็นว่า การที�ตนถูกว่ากล่าวตักเตือนเป�นหนังสือนั�นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื�องจากแบบฟอร์มที�พิพาทได้ใช้กันมานานตั�งแต่สมัยผู้อํานวยการคนก่อน ทั�งไม่ได้ขัดต่อกฎหมาย
และยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ�น จึงไม่อาจถือได้ว่าตนกระทําประมาทในการปฏิบัติหน้าที� เพราะกฎหมายดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดลักษณะการกระทําโดยประมาทไว้ การจะพิจารณาว่าเป�นการกระทําโดยประมาทหรือไม่ จึงต้องพิจารณา
จากเกณฑ์ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี�  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ�งการกระทําโดยประมาทจะต้องเป�นเหตุโดยตรง
ที�ทําให้เกิดผล เมื�อไม่ได้ปฏิบัติผิดระเบียบที�เกี�ยวข้องและยังไม่เกิดผลคือยังไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
จึงไม่อาจถือได้ว่าตนได้กระทําโดยประมาท

                 ตัวอย่างกรณีศึกษา  ...  กรณีประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ  

                  เพราะผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป�นรูปแบบที�ใช้มานาน  

                แม้ยังไม่เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดทางวินัยได้

      ในการปฏิบัติหน้าที�ราชการ มักได้ยินคําว่า “ก็เคยใช้...เคยทํา...กันมาแบบนี�นานแล้ว” ซึ�งแท้จริงแล้ว สิ�งที�ทํา
หรือใช้กันมานานมิได้หมายความว่าเป�นสิ�งที�ถูกต้องเสมอไป ผู้มีอํานาจหน้าที�โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจะต้องคอย
ตรวจสอบงานในความรับผิดชอบของตนอยู่เสมอว่ามีการดําเนินการโดยชอบและถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องหรือไม่ เพื�อป�องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อในหน้าที� 
โดยหากพบก็ควรรีบดําเนินการแก้ไขเพื�อตัดไฟเสียตั�งแต่ต้นลม ไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือคิดว่าใช้กันมานานแล้ว
หรือยังไม่เคยมีความเสียหายเกิดขึ�น เพราะเท่ากับว่ามีลักษณะเป�นการปฏิบัติหน้าที�ด้วยความประมาทเลินเล่อ  
ซึ�งในฐานะเจ้าหน้าที�ผู้มีหน้าที�ก็อาจต้องรับผิด ดังจะเห็นได้จากคดีตัวอย่างดังต่อไปนี�
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             พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ�ง บัญญัติว่า ข้าราชการ
พลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที�ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ วรรคสอง บัญญัติว่า การประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ 
อันเป�นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป�นความผิดวินัยร้ายแรง

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 

    - กรณีอํานาจหน้าที�ของผู้บังคับบัญชา

       ผู้ฟ�องคดีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการซึ�งมีหน้าที�ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง
เป�นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เมื�อพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้จัดทําแบบฟอร์มรายงานที�มีสําเนา
ลายมือชื�อไว้ล่วงหน้าและนํามาใช้ในการทํารายงานเบิกจ่าย อันเป�นการปฏิบัติหน้าที�ในลักษณะที�อาจจะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ แต่ผู้ฟ�องคดีก็ยังคงปล่อยให้มีการใช้แบบฟอร์มดังกล่าวต่อไปโดยมิได้มีการสั�งการให้แก้ไขหรือห้ามมิให้
ใช้แบบฟอร์มเช่นนั�นอีก พฤติการณ์จึงถือว่ามิได้ปฏิบัติหน้าที�ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (**ป� จจุบันคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) 
เมื�อกรณีของผู้ฟ�องคดียังไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงถือเป�นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

   - กรณีผู้ฟ�องคดีอ้างว่าเมื�อยังไม่เกิดความเสียหายขึ�น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป�นการกระทําโดยประมาท นั�น

      ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๕๙ วรรคสี�  ดังกล่าวเป�นบทบัญญัติเกี�ยวกับความรับผิดทางอาญา
การรับผิดในฐานประมาทจึงต้องมีบทบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง แต่ก็ไม่จําต้องเกิดผลเสียหายเสมอไป เช่น พระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) ที�บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี�ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจ
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หากฝ�าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติมีโทษปรับ ซึ�งจะเห็นได้ว่าแม้ยังไม่ได้เกิดความเสียหาย
ก็มีโทษได้ 
      ดังนั�น การพิจารณาความผิดฐานประมาทตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ�ง ดังกล่าวก็เช่นเดียวกัน ผู้กระทําไม่จําต้องมี
การกระทําที�ฝ�าฝ�นกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เพียงแต่มีพฤติการณ์ที�แสดงให้เห็นว่ามิได้ใช้ความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที�ราชการก็ถือเป�นการกระทําผิดวินัยฐานกระทําโดยประมาทได้แล้ว โดยไม่จําต้องมีผลของการกระทํา
เกิดขึ�นแต่อย่างใด

จากตัวอย่างทั�งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น จึงเป�นข้อเตือนใจได้ว่า...

ในการปฏิบัติหน้าที�ราชการ ผู้บังคับบัญชาควรต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื�อให้เป�นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ โดยหากเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที�เรื�องใด 

มีความเสี�ยงที�จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการควรพิจารณาสั�งการให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง 
ไม่ควรที�จะปล่อยปละละเลยหรือคิดว่าปฏิบัติกันมานานแล้วยังไม่เคยเกิดความเสียหาย เพราะจะถือเป�น

การปฏิบัติหน้าที�ด้วยความประมาทเลินเล่อ และอาจต้องรับผิดทางวินัย
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการได้ 
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