
 

  

 

 

 

“หลักกฎหมายควรรู้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” 
  จุลสารข่าววินัย ฉบับนี้ขอน าเสนอบทความสั้นความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในทางวินัย ของการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และกรณีตัวอย่างของการไม่ปฏิบัติ 
ตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 “ค าสั่ง” หมายถึง การบอกกล่าวให้กระท า หรือให้ปฏิบัติ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ในท่ีนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไป อาจเป็นค าสั่งด้วยวาจาก็ได้ 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินหรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน คือ ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชา 
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้ 
มอบอ านาจได้ด้วย 

 

จุลสารข่าววินัย ฉบับท่ี 2/2565  
กองการเจ้าหน้าที่  กรมพัฒนาที่ดิน  

หลักกฎหมายควรรู ้

มาตรา 82  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ 

โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ  
ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

 



 

 
วินัยบทนี้ก าหนดให้ข้าราชการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดขืนหรือ  

หลีกเลี่ยงเฉพาะท่ีสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบเท่านั้น มิได้บัญญัติ  
ให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาท่ีสั่งหรือสอนในเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับหน้าท่ีราชการ หรือในเรื่องท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือระเบียบ 

อย่างไรก็ดี กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีได้รับค าส่ังสามารถขอให้ทบทวน
ค าส่ังได้ หากเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ โดยเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที แต่ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยัน 
ให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ก็ต้องปฏิบัติตาม 

กรณีตัวอย่าง 

 เจ้าหน้าท่ีธุรการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติราชการด่วนเป็นพิเศษ 
ในวันอาทิตย์แต่ไม่ยอมมาท างานตามค าสั่ง โดยอ้างว่าเป็นวันหยุดราชการมีปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ี
ธุรการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 

 ข้อวิเคราะห์ 

 แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติราชการ 
เป็นพิเศษก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และระเบียบ ท้ังนี้  ในหลักการนั้นถือว่า “ราชการ ไม่มีหยุด” การก าหนดวันเวลาท างาน 
และวันหยุดราชการไว้นั้นเป็นแต่เพียงการก าหนดวันเวลาท างานตามปกติเท่านั้น ถ้ามีงานพิเศษ
ท่ีจะต้องท าในวันเวลาใดผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้มาท างานได้ทุกเมื่อ ถ้าสั่งให้มาท างาน 
ในวันอาทิตย์แล้วไม่มา ก็ผิดวินัยฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 
  



 

 

 

 

 

“ลา” โดยไม่บอก  ..ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน จงึชอบแล้ว ! 

  การปฏิบัติราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องอุทิศเวลาให้กับงานราชการ หากหยุด
ราชการโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหยุดเกินกว่าท่ีกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ก าหนดไว้และท าบ่อยครั้ง ซึ่งแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยระบุเหตุผลว่าป่วย ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้
ดุลพินิจสั่งให้ผู้ลายื่นใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาป่วยได้ หากไม่ยื่นใบรับรองแพทย์ตามค าส่ัง 
อาจผิดวินัยเรื่องจงใจขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ  
ละทิ้งหน้าท่ีหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการได ้

  อุทาหรณ์ในเรื่องนี ้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัย 
ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่อุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการ โดยการทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ นายกเทศมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ 
ไม่มาปฏิบัติราชการโดยระบุเหตุผลว่า ป่วยอยู่บ่อยครั้งประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยลดขั้นเงินเดือนหนึ่ งขั้น อันเนื่องมาจากไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่แจ้ง
ผู้บังคับบัญชา ไม่เขียนใบลาตามระเบียบการลา มีการแจ้งเตือน แต่ไม่ได้ชี้แจงเหตุ ผล 
มาก่อน จึงมีเหตุอันควรท่ีผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นใบรับรองแพทย์ประกอบ
ใบลาป่วยได้ เมื่อยังคงกระท าความผิดซ้ าในลักษณะเดียวกันอีก นายกเทศมนตรีจึงมีค าสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว  
และยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้พิพากษาเพิกถอนค าสั่งท่ีลงโทษลดขั้นเงินเดือน  
ผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้นดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี 

 

 

 

     อุทาหรณ์ควรฟัง 



 

 

  ศาลเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนา 
ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา และมีพฤติกรรมกระท าผิดวินัย ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
และฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
โดยการทอดท้ิงหน้าท่ีราชการตามท่ีถูกกล่าวหา อันเป็นการกระท าผิดวินัยตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวนการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นการประพฤติผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน จากการกระท าความผิดซ้ า
ในลักษณะเดียวกันตามคดีนี้อีก การท่ีผู้บังคับบัญชามีค าสั่งลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็น 
การใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว  จึงมีค าพิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อบ. 37/2562) 

 

 

 

 

 

  น้องดินดี : การมอบอ านาจและการมอบหมาย เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ 

  พี่วินัย : การมอบอ านาจและการมอบหมาย มีความเหมือนกันอยู่ครับ  
ในลักษณะท่ีว่าผู้มอบอ านาจได้มอบให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นเป็นผู้ ใช้อ านาจนั้นแทนตน  
ในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือ  
มติคณะรัฐมนตรีได้ให้อ านาจนั้นไว้ แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังนี้ 

  การมอบอ านาจ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน) ) 

  กฎหมายท่ีให้อ านาจ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 

 

 

ถามมา ? วินัยขอตอบ ! 



 

 

  การใช้อ านาจ เมื่อผู้มอบอ านาจได้มอบให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นเป็นผู้ใช้อ านาจนั้น
แทนตนแล้ว ผู้รับมอบอ านาจจะใช้อ านาจภายใต้เงื่อนไข 2 ประการคือ 1) ผู้รับมอบอ านาจ 
ไม่มีอ านาจเป็นของตนเอง แต่เป็นการปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอ านาจเท่านั้น และ  
2) ผู้รับมอบอ านาจกระท าการได้เฉพาะในขอบอ านาจท่ีได้รับมอบอ านาจ หากกระท าการ 
เกินกว่าท่ีได้รับมอบอ านาจ การกระท านั้นไม่ผูกพันผู้มอบอ านาจ และเมื่อผู้รับมอบอ านาจ 
ใช้อ านาจถูกต้องจะส่งผลให้ผู้มอบอ านาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบการใช้อ านาจของตน โดยมีหน้าท่ี
ต้องก ากับดูแลการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้  การมอบอ านาจในกรณีดังกล่าว  
ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ผู้มอบอ านาจหรือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตร ีก าหนดให้กระท าได้  

  การพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อผู้รับมอบอ านาจได้ใช้อ านาจนั้นแล้วย่อมเป็นค าสั่ง 
ทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้ท่ีจะมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ต้องพิจารณาจากต าแหน่งของ 
ผู้มอบอ านาจซึ่ ง เป็นผู้ท าค าสั่ งทางปกครอง เป็นส าคัญ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  4  
)พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ตัวอย่าง อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มอบอ านาจให้รองอธิบดีเป็น 
ผู้ใช้อ านาจ เมื่อรองอธิบดีใช้อ านาจนั้นต้องเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี หากมีการอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ปลัดกระทรวงจะเป็น 
ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณน์ั้น 

  การมอบหมาย  

  กฎหมายท่ีให้อ านาจ คือ กฎหมายเฉพาะท่ีก าหนดเรื่องการมอบหมายไว้ 

  การใช้อ านาจ เมื่อผู้มอบหมายได้มอบให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นเป็นผู้ใช้อ านาจนั้น
แทนตนแล้ว ผู้รับมอบหมายจะใช้อ านาจภายใต้เงื่อนไข 2 ประการคือ 1) ผู้รับมอบหมาย 
ใช้อ านาจในนามของตน มิใช่เป็นการปฏิบัติราชการแทน และ 2) ผู้รับมอบหมายสามารถ 
ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในนามของตนเองภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และขอบเขตของภารกิจ  
 

 



 

 

ท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ก าหนดไว้ และเมื่อผู้รับมอบหมายใช้อ านาจถูกต้องจะส่งผลให้ผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ
การใช้อ านาจท่ีได้รับมอบหมาย โดยผู้มอบหมายสามารถก าหนดแนวทางการใช้อ านาจ  
และอาจถอนการมอบหมายได้ ท้ังนี้  การมอบหมายในกรณีดังกล่าว ผู้รับมอบหมาย 
อาจมอบอ านาจต่อไปได้ เว้นแต่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ห้ามการมอบอ านาจไว้ 

  การพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อผู้รับมอบหมายได้ใช้อ านาจนั้นแล้วย่อมเป็นค าสั่ง 
ทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้ท่ีจะมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ต้องพิจารณาจากต าแหน่งของ 
ผู้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้ท าค าสั่งทางปกครอง เป็นส าคัญ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4  
)พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ตัวอย่าง อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มอบหมายให้รองอธิบดีเป็น 
ผู้ใช้อ านาจ รองอธิบดีต้องใช้อ านาจนั้นในนามของตน หากมีการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อธิบดีจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์นั้น 

 

อ้างอิง/ที่มา  

1. หลักกฎหมายควรรู้  
    - คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน  

ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.พ.  

2. อุทาหรณ์ควรฟัง  
    - แนวค าวินิจฉัยคดีปกครอง ชุดสาระ 1,000 คดีปกครอง )มกราคม 2564) 

3. ถามมา ? วินัยขอตอบ ! 
    -  Infographic  “การมอบอ านาจ VS การมอบหมาย” จัดท าโดย 

นายนภนันทน์ จันทราชโลธร เผยแพร่ทาง Facebook กองกฎหมายปกครอง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 


