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อบรมออนไลน์หลักสูตร "กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ"  
วันจันทร์ ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ "กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ และมีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (หมวด ๖) วินัยและ
การรักษาวินัย และ (หมวด ๗) การด าเนินการทางวินัย สามารถสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญซามี
วินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาท่ีดินหนองคาย 

 
สรุป 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายท่ี

ส าคัญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 สิงหาคม 
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจ ของรัฐ ส่งเสริมให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันปัญหาการทุจริตโดยมีการวางแผนการด าเนินงานและมี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเช่ือมั่นต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  ข้อก าหนดวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551หมวด 6 ได้บัญญัติข้อก 
าหนด วินัยให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือเป็นแบบแผนในการควบคุมประพฤติดังนี้ มาตรา 80 “ข้าราชการพล
เรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ี บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากจะต้องรักษาวินัย ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในหมวด
นี้ แล้วต้องรักษาวินัย โดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีก าหนดใน กฏ ก.พ.ด้วย” จากบทบัญญัติ
ดังกล่าว ข้าราชการพลเรือนทุกคนจึงจ าเป็นต้องรับทราบข้อก าหนด วินัยตามมาตราต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การรักษาวินัยหรือประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการท่ีดี และ ส าหรับผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานวินัยจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะเป็นพื้นฐานท่ี จะต้องน าไปใช้วินิจฉัยให้เป็นการถูกต้อง ผู้ซึ่งอยู่ใน
บังคับท่ีจะต้องรักษาวินัยและรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายนี้ ต้องเป็นผู้มี ฐานะเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญจะน ามาลงโทษทางวินัยไม่ได้ ส าหรับกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการในต่างประเทศนั้น
นอกจาก จะต้องรักษาวินัยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ยังจะต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท 



า การตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. อีกด้วย มาตรา 81 “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสบับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” โดยท่ีประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ดังนั้น ข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐจึงต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบดังกล่าวด้วย ความบริสุทธิ์ใจ หากข้าราชการผู้ใดกระท าการใน
ลักษณะท่ีเป็นการไม่สนับสนุนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ก็จะมีความผิดตามมาตรานี้ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และหากถึงขนาดเป็นผู้ไม่
เล่ือมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความ บริสุทธิ์ใจด้วยแล้วถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปท่ีจะรับราชการตามมาตรา 
36 ก.(3) และ จะต้องถูกด าเนินการส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 110 (3) 
๕ มาตรา 82 “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้” (1) ต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเท่ียงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้เป็น
ข้าราชการ เนื่องจากประเทศจะ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ก็เพราะข้าราชการ ไม่เบียดบังหาประโยชน์จาก
ราชการ “ราชการ” หมายถึง งานของประเทศ “หน้าท่ีราชการ” หมายถึง งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ข้าราชการโดยตรง ซึ่ง ได้แก่ หน้าท่ีซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายท่ีให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ “ซื่อสัตย์” คือ การ
ปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง “สุจริต” คือ การปฏิบัติด้วยความต้ังใจดี และชอบด้วยท 
านองคลองธรรม “เท่ียงธรรม” คือ ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง (เลือกปฏิบัติให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ) 
ข้าราชการมีหน้าท่ีราชการในเรื่องใด พิจารณาได้ดังนี้ 1. กฎหมายหรือระเบียบ ท่ีก าหนดให้ต าแหน่งใดมี
หน้าท่ีในเรื่องใด เช่น ระเบียบว่าด้วย พัสดุก าหนดให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้มีอ านาจในการส่ังซื้อ 
ส่ังจ้าง ผู้นั้นก็มีหน้าท่ีราชการ ตามระเบียบนั้น เป็นต้น 2. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท่ี ก.พ. ได้ก าหนดหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของงาน ในแต่ล่ะต าแหน่ง ตลอดจนลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเป็นกรอบกว้างๆไว้ 3. การ
มอบหมายของผู้บังคับบัญชา ท่ีให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากลักษณะงาน ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก 
าหนดต าแหน่งแต่อยู่ภายในอ านาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา 4. โดยพฤตินัย หน้าท่ีโดยพฤตินัยนี้จะพิจารณา
จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีปรากฏ ว่าเพียงพอท่ีจะถือเป็นหน้าท่ีราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ (2) ต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยปกติจะมีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบหรือคณะรัฐมนตรี ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติไว้เพื่อให้ราชการด าเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น หากราชการ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่เคร่งครัด ฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบาย ของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแล้ว ย่อมเป็นทางให้
ราชการเกิดความ เสียหายและไม่สามารถบริหารจัดการงานของราชการอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งการกระท 
าผิด ดังกล่าวไม่ค านึงถึงว่าจะต้องเป็นกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการขึ้นแล้วหรือไม่ ดังนั้น หาก 
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของ ทาง
ราชการแล้ว แม้ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการก็เป็นความผิดตามอนุมาตรานี้ ๖ (3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ ต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส่และรั กษาประโยชน์ของทาง
ราชการ เป็นข้อท่ีก าหนดขึ้นมาเพื่อมุ่งหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมุ่งหมายท่ีพฤติกรรม ของข้าราชการท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง ราชการ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการและผลดีเป็นส าคัญ ไม่ใช่ท างานแบบ “เช้าชามเย็น ชาม” เพียงแต่ให้เสร็จไปหรือให้พอหมด
เวลาไปวันๆ (4) ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย กฎหมายและ



ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าปฏิบัติค าส่ังนั้นจะ ท าให้เสียหายแก่ราชการ 
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็น เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับ บัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ัง
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม การขัดค าส่ังซึ่งจะเป็นความผิดตามอนุมาตรานี้มีองค์ประกอบ 3 ข้อ 
คือ 1. มีค าส่ังของผู้บังคับบัญชา “ค าส่ัง” หมายถึง การบอกกล่าวให้กระท าหรือให้ปฏิบัติซึ่งค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชาใน ท่ีนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปอาจเป็นการส่ังด้วยวาจาก็ได้ 2. ผู้ส่ังเป็นผู้บังคับบัญชา
ตามกฎหมาย “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
แบ่งส่วนราชการหรือจัดต้ังหน่วยงานซึ่งก็คือผู้ท่ีด ารงต าแหน่งท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็น ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชา ท้ังนี้ต้อง เป็นการมอบอ านาจตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้มอบอ านาจได้ด้วย 3. เป็นการส่ังในหน้าท่ีราชการ 4. เป็นค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของราชการ 5. มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ขัดขืน หรือหลีกเลียง ในการปฏิบัติตามค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา บทวินัยตามอนุมาตรานี้ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถขอทบทวนค าส่ังได้ หากเห็น
ว่าการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชานั้นจะ ท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการ ท้ังนี้เพื่อช่วยกันดูแล ราชการ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาด้วยความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อได้เสนอความเห็น
แล้วถ้า ผู้บงัคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ๗ (5 ) ต้องอุทิศเวลาของ
ตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ อุทิศเวลาของตน หมายถึง การสละเวลาส่วนตัว
ให้แก่ราชการในกรณีท่ีทางราชการมี งานเร่งด่วนท่ีจ าเป็น ซึ่งอาจจะต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ละท้ิงหน้าท่ีราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี ซึ่งได้แก่การไม่มายัง สถานท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการ มายังสถานท่ีราชการ
แล้ว ไม่อยู่ปฏิบัติงาน โดยละท้ิงไปไม่อยู่ในสถานท่ีท่ีต้องอยู่ ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ หมายถึง มาปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระให้งานท่ี ได้รับมอบหมายส าเร็จลงโดยเร็ว ปล่อยปละละเลยท าให้งานในหน้าท่ีค่ัง
ค้าง (6)ต้องรักษาความลับของทางราชการ โดยท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในบางกรณีอาจเป็นความลับท่ีไม่
ควรเปิดเผยในช่วง ระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นเรื่องลับตลอดไป เนื่องจากเป็นความมั่นคงของประเทศชาติ หรือ
กระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศหรือการบริหารบ้านเมืองซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นความลับ
ออกไป ก่อนเวลาท่ีก าหนดอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดช้ันความลับของทางราชการไว้ 3 ช้ัน ได้แก่ ลับ
ท่ีสุด ลับมาก และลับ ความลับ คือ เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดทราบความลับของ
ทางราชการไม่ว่าจะเป็นการทราบโดย ได้รู้ได้เห็นด้วยตนเอง หรือโดยทางอื่นใดและไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือไม่มี
หน้าท่ีราชการเกี่ยวกับเรื่องนั้น หรือไม่ก็ตามผู้นั้นต้องรักษาความลับนั้นไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าท่ีทราบ 
(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติ ราชการระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ โดยท่ีข้าราชการอยู่ร่วมกันในหน่วยงาน จึงต้องมีการปฏิบัติราชการร่วมกัน 
หรือ รับผิดชอบในงานแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องกันประสิทธิภาพของงานราชการจะดีได้ก็ด้วยความสามัคคีใน 
หน่วยงานซึ่งจะเป็นพลังท าให้งานก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีได้ตรงกันข้ามหาก ใน
หน่วยงานมีการทะเลาะเบาะแว้ง หวาดระแวง ไม่ร่วมมือกันงานก็จะไม่เดินหรือไม่ได้งานท่ีดี ดังนั้น ข้าราชการ
จึงควรสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะต่อกัน รักษาความสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาทกัน และ ต้องช่วยเหลือกันใน
การปฏิบัติราชการ “ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ” ในท่ีนี้ หมายถึง ข้าราชการด้วยกัน และผู้อื่นท่ีร่วมปฏิบัติงาน ด้วย 
เช่น ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ เป็นต้น  


