
จริยธรรมการรักษาวินัย  
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ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั    

 ศีลธรรม,  กฎศีลธรรม ความประพฤติดี  

• ความดีงาม   หลกัแห่งการประพฤติท่ีดีงาม 

• หลกัศีลธรรม  หลกัศาสนาของทกุศาสนา 

• มาตรฐานของความดีงาม ดจูากตนเอง             

คนอ่ืนในสงัคม ความถกูผิดท่ีคนในสงัคม            

เห็นพอ้งตอ้งกนั 

         จรยิธรรม  คือ... 



ปทสัถาน 

ประกาศิต 

พฤตกิรรม 

จดุมุง่หมาย 

ผล 

จริยธรรม 

ทางศาสนา  การประกอบวิชาชีพ การท างาน 

ศีลธรรม จรรยาบรรณ วินยั 

ควร พงึ ต้อง 

เพื่อคน 

ดี ศกัด์ิศรี + ประสิทธิผล 

เพื่อคน + งาน 

ประสิทธิผล 

เพื่องาน 

คณุธรรม จรรยา วินยั 



   มาตรา 5 มาตรฐานทางจรยิธรรม คือ หลกัเกณฑก์ารประพฤติปฏิบติั    

อยา่งมีคณุธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรฐั ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย 

   (1) ยึดมัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก ่ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ์

ทรงเป็นประมขุ 

   (2) ซ่ือสตัยส์จุรติ มีจิตสานึกท่ีดี และรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

   (3) กลา้ตดัสินใจและกระทาในสิ่งท่ีถกูตอ้งชอบธรรม 

   (4) คิดถึงประโยชนส์ว่นรวมมากกว่าประโยชนส์ว่นตวั และมีจิตสาธารณะ 

   (5) ม ุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

   (6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบติั 

   (7) ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและรกัษาภาพลกัษณข์องทางราชการ 

พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 
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   มาตรา 22 บรรดาประมวลจรยิธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัจรยิธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีมีผลใชบ้งัคบัอย ูใ่นวนักอ่น

วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งมีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ี          

ไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี จนกว่าจะมีการก าหนดประมวล

จรยิธรรมหรอืหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัจรยิธรรมตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา 6 ใหอ้งคก์รกลางบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของรฐั   

มีหนา้ท่ีจดัทาประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีอย ูใ่น

ความรบัผิดชอบ 

     มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชเ้ป็นหลกัส าคญัในการ

จดัทาประมวลจรยิธรรมของหน่วยงานของรฐัท่ีจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์

ในการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ีของรฐั เกี่ยวกบัสภาพคณุงามความดีท่ี

เจา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งยึดถือสาหรบัการปฏิบติังาน การตดัสินความถกูผิด 

การปฏิบติัท่ีควรกระท าหรอืไมค่วรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการ

กระทาความดีและละเวน้ความชัว่ 
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จรรยาขา้ราชการ 

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551  

    1. ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งรกัษาจรรยาขา้ราชการ 

         ตามท่ีสว่นราชการก าหนดไวโ้ดยม ุง่ประสงคใ์หเ้ป็น 

         ขา้ราชการท่ีดี มีเกียรติและศกัด์ิศร ีความเป็นขา้ราชการ   

         โดยเฉพาะในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

        (1) การยดึมัน่และยนืหยดัท าในสิ่งท่ีถกูตอ้ง 

        (2) ความซ่ือสตัยส์จุรติและความรบัผิดชอบ 

        (3) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปรง่ใส และสามารถ     

              ตรวจสอบได ้

        (4) การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไมเ่ลือกปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

        (5) การม ุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน       
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       2. ใหส้ว่นราชการก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยา 

          ขา้ราชการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงาน 

          ในสว่นราชการนัน้ตามหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

      3. ในการก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการ 

          ใหจ้ดัใหมี้การรบัฟังความคิดเห็นของขา้ราชการ 

          และประกาศใหป้ระชาชนทราบดว้ย  

      4.  ผ ูใ้ดไมป่ฏิบติัตามจรรยาขา้ราชการอนัมิใช่เป็นความ 

           ผิดวินยั ใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาตกัเตือน น าไปประกอบการ 

           พิจารณาแต่งตัง้เล่ือนเงินเดือน หรอืสัง่ใหข้า้ราชการ 

           ผ ูน้ ัน้ไดร้บัการพฒันา 



ม.87 ผ ูบ้งัคบับญัชา มีหนา้ท่ีเสรมิสรา้งและ

พฒันา ผ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหมี้วินยั และ 

ป้องกนัการกระท าผิดวินยั 

            วินยั หมายถึง  

1. การควบคมุความประพฤติใหเ้ป็นไปตาม   

    ระเบียบแบบแผน 

2. ลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาว่า 

    สามารถ จะควบคมุตนเองใหอ้ย ูใ่นกรอบ               

    ของบทวินยั 



 การเสรมิสรา้งและพฒันา หมายถึง การปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  การฝึกอบรม การสรา้งขวญัและก าลงัใจ              

การจงูใจ การเสรมิสรา้งและพฒันาทศันคติ จิตส านึก              

และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีวินยั  

 

 การป้องกนัการกระท าผิด หมายถึง การเอาใจใส่

สงัเกตการณ ์และการขจดัเหตท่ีุกอ่ใหเ้กิดการกระท า           

ผิดวินยั ในเรือ่งอนัอย ูใ่นวิสยัท่ีจะด าเนินการป้องกนั             

ตามควรแกก่รณี 



การกระท าผิดวินยั คือ มีผลกระทบ... 

  

 1. ต่อประเทศชาติ/ความมัน่คง   

 2. ต่องานราชการ   

 3. ต่อประชาชน 

 4. ต่อช่ือเสียง/ภาพลกัษณข์องทาง 

     ราชการหรอืของเจา้หนา้ท่ี 

  
                       
 



ท่ีมาของเรื่องรอ้งเรยีน/กลา่วหา 

     1.จากผ ูท่ี้รอ้งเรยีน/กลา่วหา 

          1.1 บตัรสนเท่ห ์(ไม่ลงช่ือ/แอบอา้งช่ือ) 

          1.2 หนงัสือรอ้งเรยีน (ลงช่ือ) 

          1.3 สื่อสารมวลชน เช่น นสพ./วิทย/ุโทรทศัน ์

      2. จากหน่วยงานอ่ืน เช่น 

          1.1 สตง./ปปช./ปปท./ส านกังาน ก.พ. 

          1.2 ส านกันายกรฐัมนตร/ี 

          1.3 ผ ูต้รวจการแผน่ดิน 

          1.4 ศนูยด์ ารงธรรม/ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน/ 

                หน่วยงานตน้สงักดั 

          1.5 ต ูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน/โทรศพัทส์ายตรง/ 

                เว็ปไซตร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน 
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           พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551  

                    (ส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนสามญั) 

 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยพนกังานราชการ 

พ.ศ.2547 และขอ้ก าหนดกรณีกระท าผิดวินยั  

อยา่งรา้ยแรงและไมร่า้ยแรง ของ กรม........ 

                          (ส าหรบัพนกังานราชการ) 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจ า                            

ของสว่นราชการ พ.ศ.2537            

  (ส าหรบัลกูจา้งประจ า) 
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ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจ าของสว่น

ราชการ พ.ศ.2537            

  (ส าหรบัลกูจา้งประจ า) 

 

ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 

ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล ว่าดว้ยวินยัและ

การรกัษาวินยั การด าเนินการทางวินยัการอทุธรณ ์และการ

รอ้งทกุขข์องพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 

(ส าหรบัพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ) 



  โทษทางวินยัพนกังานราชการ 4 สถาน 

           ผิดวินยัอยา่งไม่รา้ยแรง 

 1.ภาคทณัฑ ์(ไมมีงดโทษภาคทณัฑ ์ 

      โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ) 

 2.ตดัค่าตอบแทน(รอ้ยละ2 หรอื 4 จ านวน 1-3 ด.) 

 3.ลดค่าตอบแทน (รอ้ยละ 2 หรอื 4) 

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 

  1. ไลอ่อก 



โทษทางวินยัลกูจา้งประจ า  5 สถาน 

ผิดวินยัอยา่งไม่รา้ยแรง 

 1.ภาคทณัฑ ์(งดโทษภาคทณัฑ ์ 

โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ) 

 2.ตดัเงินค่าจา้ง 

 3.ลดขัน้ค่าจา้ง  

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 

  1. ปลดออก 

  2. ไลอ่อก 



1. การกระท าตาม ม. 81 

2. การกระท าอนัเป็นขอ้ 

 ปฏิบติัตาม ม. 82(1)-(11) 

3.การกระท าอนัเป็นขอ้หา้ม 

     ตาม ม. 83(1)-(10) 

วินยัอยา่งไม่รา้ยแรง 

 1. การกระท าความผิด 

     ในลกัษณะรา้ยแรง  

     ตาม ม. 85 (1)-(8) 

 2. การกระท าตาม ม. 82 

    และตาม ม. 83 อนั 

    เป็นเหต ุใหเ้สียหายแก ่

    ราชการอยา่งรา้ยแรง 

วินยัอยา่งรา้ยแรง 

ขอ้ก าหนดทางดา้นวินยั 



 

ผลกระทบจากการถกูลงโทษทางวินยั 

 
   1. จิตใจ/ครอบครวั/ช่ือเสียง                                                                     

2. เงินเดือน 

   3. บ าเหน็จ/บ านาญ 

   4. คดีอาญา/คดีแพ่ง 

   5. คณุสมบติัการกลบัเขา้รบัราชการ 



พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551  

และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562 

มาตรา ๑๐๐ ขา้ราชการพลเรอืนสามญั  ซ่ึงออกจาก

ราชการอนัมิใช่เพราะเหตตุาย มีกรณีถกูกลา่วหาเป็นหนงัสือ

กอ่นออกจากราชการ ว่าขณะรบัราชการไดก้ระท าหรอืละเวน้

กระท าการใดอนัเป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง ถา้เป็นการ

กลา่วหาต่อผ ูบ้งัคบับญัชาของผ ูน้ัน้หรอืต่อผ ูมี้หนา้ท่ีสืบสวน

สอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรอืระเบียบของทาง

ราชการ หรอืเป็นการกลา่วหาของผ ูบ้งัคบับญัชาของผ ูน้ัน้ 



 

หรอืมีกรณีถกูฟ้องคดีอาญาหรอืตอ้งหาคดีอาญา    

กอ่นออกจากราชการว่าในขณะรบัราชการไดก้ระท าความผิด

อาญาอนัมิใช่เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่

เกี่ยวกบัราชการหรอืความผิดลหโุทษ  

ผ ูมี้อ านาจด าเนินการทางวินยัมีอ านาจด าเนินการ

สืบสวนหรอืพิจารณาด าเนินการทางวินยัและสัง่ลงโทษ                

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีต่อไปได ้เสมือนว่าผ ูน้ัน้ยงัมิไดอ้อก

จากราชการ แต่ตอ้งสัง่ลงโทษภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีผ ูน้ ัน้ออก

จากราชการ 



 

    กรณีกลา่วหาตามขา้งตน้ ถา้เป็นการกลา่วหา หรอืฟ้องคดีอาญาหรอื 

ตอ้งหาคดีอาญา หลงัจากท่ีขา้ราชการพลเรอืนสามญัผ ูใ้ดออกจาก

ราชการแลว้ ใหผ้ ูมี้อ านาจด าเนินการทางวินยัมีอ านาจด าเนินการ               

สืบสวนหรอืพิจารณา ด าเนินการทางวินยั และสัง่ลงโทษ ตามท่ีบญัญติั  

ไวใ้นหมวดน้ีต่อไปไดเ้สมือนว่าผ ูน้ัน้ยงัมิไดอ้อกจากราชการ โดยตอ้งเริ่ม

ด าเนินการสอบสวนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผ ูน้ัน้ออกจากราชการและ     

ตอ้งสัง่ลงโทษภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีผ ูน้ัน้ออกจากราชการ  

      ส าหรบักรณีท่ีเป็นความผิดท่ีปรากฏชดัแจง้ตามมาตรา 95วรรคสอง 

จะตอ้งสัง่ลงโทษภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีผ ูน้ัน้ออกจากราชการ 

      ถา้ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผ ูน้ัน้กระท าผิดวินยัอยา่งไม่

รา้ยแรงก็ใหง้ดโทษ 

 

 



มาตรา 100/1 ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ หรอืคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั มีมติช้ีมลูความผิด

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผ ูใ้ดซ่ึงออกจากราชการแลว้                

การด าเนินการทางวินยัและสัง่ลงโทษแก่ขา้ราชการพลเรือน

สามญัผ ูน้ัน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้

ในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติหรอืกฎหมายว่าดว้ยมาตรการของฝ่าย

บรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ แลว้แต่กรณี 

การด าเนินการทางวินยัตามวรรคหน่ึง หากปรากฏ           

ว่าผ ูน้ ัน้กระท าผิดวินยัอยา่งไม่รา้ยแรงก็ใหง้ดโทษ 



       ประเด็นส าคญัเกี่ยวกบัการทจุรติ                  

และผลประโยชนท์บัซอ้น 

      1. การใชร้ถราชการ 

      2. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 

      3. การจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน                        

          ประชมุและสมัมนา  

      4. การจดัหาพสัด ุ
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                เบิก/จ่ายเงินโดยทจุรติ  

       - เบิกถอนเงินราชการไปใชส้ว่นตวั 

        - ทจุรติยกัยอกทรพัยส์ินราชการ 

        - เบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยท างานไม่ครบ 

        - เบิก OT เป็นเท็จ  

        - เบิกเงินเดือนใหท้ัง้ท่ีไม่มาปฏิบติังาน 

        - เบิกเงินต าแหน่งโดยไมไ่ดท้ าหนา้ท่ีหลกั 

           



     สดัสว่นความรบัผิดชดใชท้างละเมิดของ จนท. 

       กรณีจ่ายเงินเกินสิทธิ/ไมมี่สิทธิ/ผิดระเบียบ  

         (กค.0406.2/ว6ุ6 ลว. 25 ก.ย./2550) 

       1. ฝ่ายการเงิน                                    

     เช่น จนท.เจา้ของเรือ่ง/                           60%          

     หน.งาน หรอืฝ่ายเงิน 

        2. ผบ.ชัน้ตน้-กลาง                             

      เช่น หน.ฝ่ายบริหาร                               20%   

            หรอื รอง ผอ./สสจ. 

        3. ผบ.ชัน้สงู  

         เช่น ผอ./นพ.สสจ.                              20% 

 



  การทจุรติ/ยกัยอกเงินของทางราชการ 

   - เบิกจ่ายเงินเท็จ เช่น ท าเอกสารอบรมเท็จ 

      และพา จนท.ไปเท่ียว แต่ท าเอกสารเบิก 

      ว่าอบรมศึกษาดงูาน   

    - ปลอมเอกสารเบิกจ่าย  เช่น ปลอมลายมือเบิก 

      เงินค่าตอบแทน อสม./ค่าท าความสะอาด . 

     - ยกัยอกเงินจากใบถอนเงิน/เช็ค/ใบเสรจ็ 

       และอ่ืนๆ 



อ ำนำจ/หน้ำที่รำชกำร..เกดิจำก 
 1. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น  

      นายแพทย/์พยาบาล/ 

 2. กฎหมายก าหนดไว ้เช่น  พ.ร.บ.

ยา/พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

 3. มีค าสัง่/มีการมอบหมายโดย

ผ ูบ้งัคบับญัชา เช่น คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ

 4. พฤตินยัปฏิบติั 



๘๕(๑) ปฏบิติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยมิชอบเพ่ือ ใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงแกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด หรอื 

ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยทจุรติ 

  ประมวลกฎหมายอาญา  “โดยทจุริต” 

หมายถึง  เพ่ือ แสวงหาประโยชนท่ี์มิควร 

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเอง  

หรือผ ูอ่ื้น 



 

มติ ค.ร.ม.เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.2536                           

(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536) 

 
-  การลงโทษผ ูก้ระท าผิดวินยัฐานทจุรติ 

    ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ 

 - การน าเงินท่ีทจุรติไปแลว้มาคืนมีเหต ุ            

อนัควรปรานีอ่ืนใด ไม่เป็นเหต ุ

    ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ 
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            ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ย 

        รถราชการ พ.ศ.2523 แกไ้ขเพ่ิมเติม 

                    ฉบบัท่ี 1-5 (พ.ศ.2545)  
        1. การใชร้ถราชการ/การเก็บรกัษา 

           - ขออนมุติัใช ้(แบบ 3) ขอ้ 13 วรรคทา้ย 

 

          - บนัทึกการใชร้ถ (แบบ 4) ขอ้ 14 

             ตอ้งควบคมุ พขร.ให ้ลงรายการไปตาม 

             ความเป็นจรงิ 
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       - ใชใ้นงานราชการเท่านัน้/ไม่ออกนอกเสน้ทาง 

          ขอ้ 13 วรรคสอง รถสว่นกลาง ใหใ้ชเ้พ่ือกิจการ 

          อนัเป็นสว่นรวมของสว่นราชการ หรอืเพ่ือ 

          ประโยชนข์องทางราชการ ตามหลกัเกณฑ ์

          ท่ีสว่นราชการเจา้ของรถ นัน้ ก าหนด... 

          เช่น สง่ต่อผ ูป่้วย  รถดบัเพลิง  รถใชร้าชการ 

                 ทัว่ไป 

          นอกราชการ  ไปเรือ่งสว่นตวั เช่น ซ้ือของ/ 

                ไปธนาคาร/ธรุะ/งานเลี้ยง/ซ้ือของฝาก/ 

                เท่ียว/ไหวพ้ระ/ท าบญุ/สง่ จนท.ท่ีบา้น 
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       - เก็บสถานท่ีราชการ/ท่ีอ่ืนชัว่คราว ขออนญุาต 

    

     ขอ้ 16 วรรคสอง  

            การเก็บรกัษารถสว่นกลาง ใหอ้ย ูใ่นความ 

      ควบคมุและรบัผิดชอบของสว่นราชการ โดยเก็บรกัษา 

      ในสถานท่ีเก็บ หรอืบริเวณของสว่นราชการ 

     ขอ้ 16 วรรคสาม  

           หวัหนา้สว่นราชการ (อธิบดี/ผวจ.) หรือผ ูไ้ดร้บัมอบ 

     อ านาจ จะพิจารณาอนญุาต ใหน้ ารถไปเก็บรกัษาท่ีอ่ืน 

     เป็นการชัว่คราว/ครัง้คราว กรณี 

      1.สว่นราชการไมมี่สถานท่ีเก็บรกัษาปลอดภยั 

          เพียงพอ  หรือ 

      2. มีราชการจ าเป็น และเรง่ด่วน หรือการปฏิบติั 

          ราชการลบั 
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     ขอ้ 16 ทวิ 

        การเก็บรถสว่นกลาง ท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เน่ืองจาก 

      สว่นราชการไมมี่สถานท่ีเก็บรกัษาปลอดภยัเพียงพอ   

 

      - ให ้จนท.ผ ูร้บัผิดชอบในการเก็บ จดัท ารายงาน 

         เหตผุล ความจ าเป็น สถานท่ีจะรถไปเก็บ แสดงว่า 

         ปลอดภยัเพียงพอ ขออนญุาต (อธิบดี/ผวจ.) 

 

     - เม่ืออนญุาตแลว้ ใหร้ายงานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

        และ สตง. ทราบ 
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        ขอ้ 16 ตรี 

         1. กรณีรถสวนกลางสญูหาย/เสียหาย ระหว่างการ 

    เก็บรกัษาท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว ผ ูเ้ก็บรกัษาตอ้งรบัผิด 

    ชดใชฯ้  เวน้แต่พิสจูนว่์าไดร้ะมดัระวงัดแูลรกัษาเยี่ยง 

    วิญญชูนจะพึงสงวนรกัษาทรพัยต์นเอง และไมไ่ดเ้กิดจาก 

    ความประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

 

         2. กรณีเสียหาย/สญูหาย เพราะน ารภไปใชก้ารอ่ืน/ 

     ใหผ้ ูอ่ื้นใช/้น าไปใชใ้นทีไม่ไดร้บัอนญุาต ผ ูเ้ก็บตอ้ง 

     รบัผิดชอบทกุกรณีแมว่้าจะเกิดดว้ยเหตสุดุวิสยั เวน้แต่ 

      พิสจูนไ์ดว่้าถึงอยา่งไรความเสียหายหรอืสญูหาย 

      ก็จะเกิดแกร่ถสว่นกลางคนันัน้ 
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                     การปฏิบติัอ่ืนๆ 
 

  1. ใหมี้ตราเครือ่งหมายและอกัษรช่ือเต็ม ของสว่นราชการ 

      ไวด้า้นขา้งนอกรถทัง้สองขา้ง โดย  

      พ่นดว้ยสีขาว เวน้สีขาวมองไมช่ดัใหใ้ชส้ีอ่ืน (ขอ้ 7) 

    - ตราเครือ่งหมายประจ าของสว่นราชการ กวา้งหรอืยาว  

       ไมน่อ้ยกว่า 18 ซม. และ 

    - อกัษรช่ือเต็มของสว่นราชการ สงูไม่นอ้ยกว่า 5 ซม.หรือ 

       ช่ือยอ่ สงูไมน่อ้ยกว่า 7.5 ซม. ไวด้า้นขา้งนอกรถทัง้ 2 ขา้ง 

       เวน้แต่ อาจไมป่ลอดภยัแกผ่ ูใ้ช/้ไมเ่หมาะสม แกก่ารปฎิบติังาน  

       ใหข้ออนมุติัยกเวน้ต่อปลดักระทรวง แลว้รายงานปลดัส านกั 

       นายกฯ/สตง. 

  2. การซ่อมบ ารงุ 

    - ตรวจสอบดแูลสภาพรถพรอ้มใชง้านไดดี้อย ูเ่สมอ (ขอ้ 18) 

    - ตรวจสอบดแูลสภาพรถ ไมใ่หมี้มลพิษทางอากาศ 

       (ทกุ 6 เดือน/15000 กม.) และระดบัเสียงจากท่อไอเสียง 

       เกินมาตรฐาน (ขอ้ 18 ทวิ)  
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   การปฏิบติัหนา้ท่ีในการใช-้รถเกิดอบุติัเหต ุ

 

        1. การใชร้ถราชการ/การเก็บรกัษา 

           - ขออนมุติัใชต้ามระเบียบ/บนัทึกการใชร้ถ 

           - ใชใ้นงานราชการเท่านัน้/ไมอ่อกนอกเสน้ทาง  

           - เก็บสถานท่ีราชการ/ท่ีอ่ืนชัว่คราว ขออนญุาต 

      

        2. กรณีรถราชการเกิดอบุติัเหต ุ

           - ถ่ายภาพรถ/สถานท่ีเกิดเหต ุ

           - รายงาน ผบ. 
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                รอ้งเรยีนเรือ่งรถราชการ 
 

    1. ใชใ้นเรือ่งสว่นตวั/ใชน้ ามนัราชการดว้ย/ 

          เสียหายแลว้ใชเ้งินราชการซ่อม/ปกปิด 

          ไม่รายงานความเสียหาย/ไม่พ่นตรา 

     2. เอกสารแนบ/ภาพถ่ายรถ 

          - หลกัฐานการอนมุติัซอ่ม/เบิกเงิน 

          - ภาพถ่ายจอดท่ีบา้น/รา้นอาหาร/บาร/์โลตสั 

          - ภาพถ่ายท่องเท่ียว/ครอบครวั/ทะเล/ 

             สนามกอลฟ์/งานเลี้ยงร ุน่/งานแต่ง/ไปสง่ 

              ผ ูบ้รหิารยา้ยไป ตจว. 
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            การตรวจสอบของ ปปช./สตง. 
 

      1. พยานเอกสาร 

          - บนัทึกใชร้ถและการลงเลขไมล(์แบบ4) 

          - ใบขอใชร้ถ (แบบ3) 

          - ใบขออนมุติัไปราชการ 

          - บิลน ้ามนั/ตน้ขัว้ 

          - ชดุเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าน ้ามนัเช่ือเพลิง 

      2. พยานบคุคล 

           - พนกังานขบัรถยนต/์หวัหนา้ยานพาหนะ 

           - เจา้หนา้ท่ีพสัด/ุการเงิน 



พระรำชบัญญตัิ 
กำรจดัซ้ือจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   มำตรำ ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำทีห่รือเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำร
เกีย่วกบักำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพสัดุ ปฏิบัตหิรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่            
ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพสัดุ ตำมพระรำชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกำศทีอ่อกตำมควำมในพระรำชบัญญัตนีิ ้โดยมชิอบ เพือ่ให้เกดิ
ควำมเสียหำยแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัตหิรือละเว้นกำรปฏิบัตหิน้ำทีใ่นกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงหรือกำรบริหำรพสัดุ ตำมพระรำชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศ  
ทีอ่อก ตำมควำมในพระรำชบัญญัตนีิโ้ดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หน่ึงปี             
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมืน่บำทถึงสองแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

                 ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคหน่ึง ผู้น้ัน           
ต้องระวำงโทษตำมทีก่ ำหนดไว้ส ำหรับควำมผดิตำมวรรคหน่ึง 



          

       

ปัญหาเก่ียวกับการพสัดุ 

      1. มีการแบ่งซ้ือแบง่จ้าง 

      4. ซ้ือ/จ้าง โดยไม่มีของ-ตรวจรับท้ังๆท่ีรู้ว่าไม่มีของ  

      5. ลงนามตรวจรับของ โดยไม่ไปดขูองว่ามีหรือไม่ 

      2. ซ้ือของแพง / ซ้ือเพราะถกูส่ังให้ซ้ือ 
       

      

    3. ตรวจรับการก่อสร้าง ท้ังท่ีงานยังไมแ่ล้วเสร็จ 

 หรืองานก่อสร้างไปเป็นไปตามสัญญา/แบบแปลน 

 

      6. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพือ่รายใดรายหน่ึง 

     (ล็อคสเป็ค) /ก าหนดราคากลางสงูหรือไม่ถกูต้อง 



     มาตรา ๘๒(๒) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล 

และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ 

 



 

กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

 

 
        ท่ีก าหนดใหมี้อ านาจ/หนา้ท่ี 

กฎหมาย, กฎ 

   กฎหมาย หรอื กฎ ใดก็ได ้ ท่ีก าหนด         

“อ านาจ หรอื หนา้ท่ี” ไว ้เช่น ก าหนดให ้           

เป็นผ ูมี้อ านาจสัง่บรรจแุต่งตัง้ ตาม 

    มาตรา 57 /หนา้ท่ีกรรมการสอบสวน 

  ระเบียบของทางราชการ 

   ตอ้งเป็นระเบียบเฉพาะ เช่น หนงัสือเวียน/
หลกัเกณฑข์อง ก.พ. หรอื สป.สธ. ท่ีก าหนด 
“อ านาจ/หนา้ท่ี” ไว ้



หลกัการตรวจรบัพสัด ุ 

    1.ตอ้งตรวจรบั 

       ก.ของมี 

       ข.ของครบ 

       ค.ของถกูตอ้ง (สญัญา/ขอ้ตกลง/SPEC) 

    2. ถา้ไมม่ี่/ไม่ครบ/ไม่ถกูตอ้ง จะตอ้งรายงาน 



ความผิดเกี่ยวกบัการตรวจรบัพสัด/ุตรวจรบัการจา้ง  

   1. ไม่ยอมท าหนา้ท่ีตรวจรบัพสัด/ุตรวจรบัการจา้ง 

     - ฐานไมป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  

     - ฐานขดัค าสัง่ผ ูบ้งัคบับญัชาฯ 

   2. พบว่าของไม่ม่ี/ไม่ครบ/ไม่ถกูตอ้ง ไม่ยอม 

       รายงาน/ท าความเห็นแยง้ 

      - ฐานไมป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  



  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

   “ แบบแผน” คือขนบธรรมเนียมท่ีก าหนดไว ้

หรอื เคยประพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

             1. เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการทัว่ไป 

          2. ก าหนดหนา้ท่ีทัว่ไปท่ีทกุคนตอ้งปฏิบติัตาม  

          3. ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

  ระเบียบลงช่ือมาปฏิบติัราชการ/เวลาท างาน 

  ระเบียบการลาหยดุราชการ 



          ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศ             
ในระหว่างการลาตามระเบียบน้ี หรอืใน              

ระหว่างวนัหยดุราชการใหเ้สนอขออนญุาต              

ต่อผ ูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงหวัหนา้สว่น

ราชการ (ผวจ.) 

        การอนญุาตของหวัหนา้สว่นราชการ            

ตามวรรคหน่ึงเม่ืออนญุาตแลว้ใหร้ายงาน

ปลดักระทรวงทราบดว้ย                                  

การไปต่างประเทศระหว่างการลาหรอื

วนัหยดุราชการ (ระเบียบการลาฯขอ้ ๑๓) 



พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ 

พลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑มาตรา ๓๙    

วนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการ  ตาม

ประเพณี  วนัหยดุราชการประจ าปี และการ

ลาหยดุราชการของขา้ราชการพลเรอืน   

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรฐัมนตรกี าหนด 



ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ย 

การลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 

                  การลา มี 11 ประเภท 

    1. การลาป่วย 

 2. การลาคลอดบตุร 

 3. การลาไปช่วยเหลือภรยิาท่ีคลอดบตุร 

 4. การลากิจสว่นตวั 

 5. การลาพกัผอ่น 

        



   6. การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

   7. การลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรอืเขา้รบัการ 

       เตรยีมพล 

8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั  

       หรอืดงูาน 

9. การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

  10. การลาติดตามค ู่สมรส 

  11. การลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ  

 



ตารางเปรยีบเทียบการลาและสิทธิประโยชน ์

สิทธิ ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ 

ลกูจา้งชัว่คราว พนกังานกระทรวง

สาธารณสขุ 

ลาป่วย  

(ตามท่ีป่วย

จรงิ) 

60 

ท าการ 

60 

ท าการ 

30 

ท าการ 

8 (6เดือน) 

15 (ปีถดัไป) 

ท าการ 

45 

ท าการ 

ลาคลอด

บตุร 

90 90 90 90 90 

ลากิจ 45 

ท าการ 

45 

ท าการ 

10 

ท าการ 

- 15 (ปีแรก ๖วนั) 

ท าการ 

ลาพกัผ่อน 10 (6 เดือน) 

ท าการ 

10(6 เดือน) 

ท าการ 

10 (6 เดือน) 

ท าการ 

10 (6 เดือน) 10 (6 เดือน) 

ท าการ 



๘๒(๕) ตอ้งอทิุศเวลาของตนใหแ้กร่าชการ     

        จะละท้ิงหรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการมิได ้

   ค าว่า “ตอ้งอทิุศเวลาของตนใหแ้ก่
ราชการ”  หมายถึง  ตอ้งอทิุศหรอืสละ

เวลาทัง้หมดเพ่ือปฏิบติัราชการตามท่ี

ราชการตอ้งการ รวมทัง้เวลา

นอกเหนือจากเวลาปฏิบติัราชการตามปกติ

ในกรณีทางราชการมีงานเรง่ด่วนท่ีจ าเป็น 

จะตอ้ง ใหร้าชการปฏิบติันอกเวลา 



    “ละท้ิงหนา้ท่ีราชการ” หมายถึง  ไมอ่ย ูป่ฏิบติั
ราชการตามหนา้ท่ี  ซ่ึงไดแ้กก่ารไมม่ายงัสถานท่ี

ราชการเพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรอืเพ่ือให้

ผ ูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหป้ฏิบติั รวมทัง้การ

มายงัสถานท่ีราชการแลว้ไม่อย ูป่ฏิบติังานละท้ิงไป

ไมอ่ย ูใ่นสนถานท่ีท่ีควรอย ู ่

  “ทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการ” หมายถึง มาอย ูใ่นสถานท่ี

ราชการแต่ไมส่นใจไปธรุะ ไมป่ฏิบติัราชการตาม

หนา้ท่ี ปลอ่ยใหง้านคัง่คา้ง 

 



 ๘๕(๓) ละท้ิงหนา้ท่ี หรือทอดท้ิงหนา้ท่ีในคราวเดียวกนั 

     เป็น เวลาเกินสิบหา้วนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร หรอื 

     โดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถึงความจงใจไมป่ฏิบติัตาม 

     ระเบียบของทางราชการ 

 •     การละท้ิงหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองโดยไมไ่ดม้า

หรือไม่ไดอ้ย ูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการเลยเป็นเวลาเกิน 

15 วนั คือตัง้แต่ 15 วนัครึ่ง ข้ึนไป 

•     การนบัวนัละท้ิงหนา้ท่ีราชการในกรณีท่ีมีนหยดุ

ราชการอย ูใ่นช่วงกลางของเวลา ตอ้งนบั

วนัหยดุราชการนัน้เป็นวนัละท้ิงหนา้ท่ีติดต่อในคราว

เดียวกนัดว้ย 



 

มติ ค.ร.ม.เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.2536                           

(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536) 

 -  การลงโทษผ ูก้ระท าผิดวินยักรณีละท้ิงหนา้ท่ีละ

ติดต่อในคราวเดียวกนัเกินกว่า 15 วนั 

   โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร และไม่กลบัมาอีกเลย 

    ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ 

 - การมีเหตอุนัควรปรานีอ่ืนใด ไม่เป็นเหต ุ

    ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ 

 



    ๘๒(๗) ตอ้งสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษา

ความสามคัคี และตอ้งช่วยเหลือกนั

ในการปฏิบติัราชการ ระหว่าง

ขา้ราชการดว้ยกนั และผ ูร้ว่มปฏิบติั

ราชการ 

 



พฤติกรรมท่ีไมส่ภุาพเรยีบรอ้ย 

  

 ๑. แสดงออกดว้ย กิริยา ท่าทาง 

 ๒. แสดงออกดว้ย ค าพดู 

 ๓. แสดงออกดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ 

 ๔. แสดงออกดว้ย ลายลกัษณอ์กัษร 

  

 



มาตรา ๘๓(๓) ตอ้งไมอ่าศยัหรือยอมให้

ผ ูอ่ื้นอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนหา

ประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผ ูอ่ื้น 

 
•ประโยชน ์คือ อาจเป็นทรพัยส์ิน

เงินทองหรอืการอ่ืนใด เช่น สิทธิ

บางอยา่ง/บริการพิเศษ 

• การหาประโยชน ์กบัอ านาจ

หนา้ท่ีตอ้งมีสว่นสมัพนัธก์นั  

 

 

 



๘๓(๘) ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการลว่งละเมิดหรือ

คกุคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

       ลว่งละเมิดทางเพศ   คือ ลว่งเกิน, ฝ่าฝืนจารตี 

           ประเพณี, ฝ่าฝืนกฎหมาย  เช่น 

           การท าอนาจาร, ขม่ขืนกระท าช าเรา  

   คกุคามทางเพศ คือ   ท าใหห้วาดกลวั, 

           แสดงอ านาจดว้ยกิรยิา หรอืวาจา                  

           ใหห้วาดกลวั  

       กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการกระท าการอนัเป็นการ 

     ลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ พ.ศ.2553 

 



  

องคป์ระกอบการละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ  

    1. กระท าการ ต่อขา้ราชการ/ผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ  
    2. เกิดข้ึนในหรือนอกสถานท่ีราชการ 

    3. ผ ูถ้กูกระท ามิไดย้ินยอม/เดือดรอ้นร าคาญ  

                   โดยกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

    1. ดว้ยการสมัผสัทางกายท่ีมีไปในทางเพศ เช่น จบู 

        โอบกอด จบัอวยัวะสว่นใดสว่นหน่ึง เป็นตน้ 

    2. ดว้ยวาจาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น วิพากษวิ์จารย ์

        รา่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย เป็นตน้ 

 



  ๓. ดว้ยอากปักิรยิาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น การ               
ใชส้ายตาลวนลาม การท าสญัญาณ หรอื  

สญัลกัษณใ์ดๆ เป็นตน้ 

  ๔. แสดงหรือส่ือสารดว้ยวิธีการใด ท่ีสอ่ไปใน ทางเพศ  

เช่น แสดงรปูลามกอนาจาร สง่จดหมาย ขอ้ความ 

หรือ การสื่อสารรปูแบบอ่ืน เป็นตน้ 

  ๕. แสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอ่ไปในทางเพศ ซ่ึง

ผ ูถ้กูกระท าไมพึ่งประสงคห์รือเดือดรอ้นร าคาญ 

 



การกระท าประพฤตเิส ือ่มเสยี 
    ๑. ท าใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงและ 

เกียรติศกัด์ิของตน 

   ๒. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจหรอืรบัไมไ่ด ้

   ๓. กระท าโดยเจตนา 

มาตรา ๘๒(๑๐) ตอ้งรกัษาช่ือเสียง

ของตน และรกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง

หนา้ท่ีราชการของตนใหเ้สื่อมเสีย 



ม.๘๕(๔) กระท าการอนัไดช่ื้อว่า 

         เป็นผ ูป้ระพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง 

      องคป์ระกอบการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง  

    1.  ท าใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของตน 

       หรอืของทางราชการ อยา่งรนุแรง 

   2. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจ/เป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม 

        เป็นอยา่งมาก 

   3. กระท าโดยมีเจตนาชัว่รา้ย 



ตวัอยา่งการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง 

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                      

   ๒. เสพของมึนเมาจนไมส่ามารถครองสติได ้

   ๓. หมกม ุน่ในการพนนั 

   ๔. กระท าอนาจาร 

   ๕. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว 

   ๖. กระท าความผิดอาญา 

   ๗. ปลอมลายมือช่ือไปหาประโยชน ์ 

   ๘. เบิกเงินเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน/์สวสัดิการ เท็จ 

   ๙. เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ 

 ๑๐. เรียกรบัเงินในการสอบและคดัเลือกเขา้ท างาน 



มาตรฐานโทษ มติ ครม./กพ. /แนวทาง ก.พ. 
 

 (1) เบิกเงินเท็จโดยเจตนา -ปลด/ไล ่ออก 

      นร 0709.2/ว8 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2536 

                          (มติ ก.พ.) 

 

 (2) ปลอมลายมือผ ูอ่ื้นไปหาประโยชน-์ปลด/ไล ่ออก                

      นร 0505/ว197 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 

                          (มติ ครม.) 

 (3)เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ-ไลอ่อก 

     นร 0204/ว61 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2541 (มติ ครม.)             

  

 (4) ทจุริตฯ/ละท้ิงฯไม่กลบัมาเลย-ไลอ่อก 

     นร 0205/ว234 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2536 

                 



 (6) การพนนัประเภทท่ี กม.หา้มขาด-ปลด/ไลอ่อก 

      นร 0505/ว123 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2546 

                         (มติ ครม.) 

 

(7). การไมไ่ปปฏิบติัราชการตามท่ีไดร้บัมอบหมาย      

      ตามค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชา (ยา้ย/ช่วยราชการ)  

     เป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั –ปลด/ไลอ่อก 

  ลบั นร 05042/203 ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน2548                                

                          (มติ ครม.) 

(5) เรียกรอ้งเงินฝากเขา้ท างาน- ไลอ่อก 

        นร 0709.3/ว2 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2538 

                (มติ กพ. ใหเ้ท่ากบั ว234) 



(8) แจง้ขอ้มลูเท็จคณุสมบติัและผลงานบคุคลในการ 

    ขอรบัการประเมินบคุคล (อวช.เท็จ)สดัสว่นผลงาน/ 

    ลอกเลียนผลงาน/น าผลงานคนอ่ืนมาเป็นของ 

    ตนเอง/จา้งวานคนอ่ืนท าผลงานให ้โดยผลงานมิใช่

เป็นผลงานท่ีแทจ้ริงของตนเอง  เขา้ขา่ยกระท าผิด

วินยัอยา่งรา้ยแรง (นร 0707.3/ว5 ลว.12 เม.ย.52                 

                               (มติ ก.พ.) 

 (9) ยาบา้ (เสพ/ครอบครอง)  

     นร 0709.1/ป 531 ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2553          

     ประพฤติชัว่รา้ยแรง ปลด/ไล ่ออก 

       แมศ้าลพิพากษารอการลงโทษในคดีอาญา 

            (แนวทางลงโทษ ส านกังาน ก.พ.)3 



(10) ผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดยาเสพติด ไดร้บัการบ าบดัจนพน้สภาพ 

     การติดยานร 0505/ว38 ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2550 

                                  (มติ ครม.)  

 

  

(11) จนท.ของรฐั ปลอ่ยปละละเลย/มีสว่นเกีย่วขอ้งกบั 

     ยาเสพติด จะตอ้งถกูด าเนินการทางวินยั/อาญา ทนัที 

 

 ค าสัง่ คสช.ท่ี 41/2557 ลงวนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2557 
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คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคณุธรรม  

(ก.พ.ค.)  

   1. ท าหนา้ท่ีพิทกัษร์ะบบคณุธรรม โดยเป็นองคก์ร  

       อิสระก่ึงตลุาการ (เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร) 

   2. กรรมการจ านวน 7 คน ซ่ึงทรงพระกรณุาโปรด

เกลา้ฯ และมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานกุาร ด ารง

ต าแหน่งวาระเดียว 6 ปี ท างานเต็มเวลา  

   3. สรรหาและคดัเลือก โดยคณะกรรมการท่ีมีประธาน

ศาลปกครองสงูสดุ เป็นประธาน 
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          การอทุธรณข์องขา้ราชการ 

    การอทุธรณโ์ทษทางวินยั  5 สถาน /ค าสัง่ใหอ้อกจาก    

    ราชการ 6 กรณี คือ เจ็บป่วย/ขาดคณุสมบติัทัว่ไป/   

    ปฏิบติังานไมมี่ประสิทธิภาพฯ/หยอ่นความสามารถฯ/ 

    มลทินมวัหมอง/ถกูจ าคกุถึงท่ีสดุในคดีประมาท-ลหโุทษ  

      - ใหอ้ทุธรณ ์ต่อ คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคณุธรรม    

         (ก.พ.ค.) ภายใน 30 วนั นบัแต่ทราบค าสัง่  

      - ถา้ผ ูอ้ทุธรณไ์ม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัของ ก.พ.ค. 

        ใหฟ้้องต่อศาลปกครองสงูสดุ ภายใน 90 นบัแต่ 

        ทราบค าวินิจฉยัของ ก.พ.ค. 



พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู 

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 “เจา้หนา้ท่ีของรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ ... 
ผ ูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรฐั  

ลกูจา้งของสว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ฯลฯ  



     มาตรา 130 ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีไม่ตอ้ง        

ยืน่บญัชีทรพัยส์ินและหน้ีสิน ตามมาตรา 42 

มาตรา 103 และมาตรา 158 ยืน่บญัชีทรพัยส์ิน

และหน้ีสินต่อหวัหนา้สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอื 

หน่วยงานของรฐัท่ีตนสงักดัหรอืปฏิบติังานอย ู ่

ทัง้น้ี ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 



       มาตรา 91 เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแลว้มีมติวินิจฉยั

ว่าเจา้หนา้ท่ีของรฐักระท าความผิดฐานทจุริตต่อหนา้ท่ี หรอืกระท า

ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรอืความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ี

ในการยติุธรรม หรอืความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
      (1) ถา้มีมลูความผิดทางอาญา ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. สง่รายงาน ส านวน

การไต่สวน เอกสารหลกัฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส ์และค าวินิจฉยัไปยงัอยัการ

สงูสดุภายใน 30 วนั เพ่ือใหอ้ยัการสงูสดุยืน่ฟ้องคดีต่อไป 
     (2) ถา้มีมลูความผิดทางวินยั ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. สง่รายงาน ส านวน

การไต่สวนเอกสารหลกัฐาน และค าวินิจฉยัไปยงัผ ูบ้งัคบับญัชาหรอืผ ูมี้อ านาจ

แต่งตัง้ถอดถอนภายใน 30 วนัเพ่ือใหด้ าเนินการทางวินยัต่อไป 

     มาตรา ๙๓ เม่ืออยัการสงูสดุไดร้บัส านวนคดีอาญาตามมาตรา ๙๑              

ใหอ้ยัการสงูสดุพิจารณาเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ

ภายใน180 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัส านวน 



    มาตรา 98 เม่ือผ ูบ้งัคบับญัชา...ไดร้บัส านวนการไต่สวน

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 91 แลว้ ให้

ผ ูบ้งัคบับญัชา..ผ ูน้ ัน้พิจารณาโทษทางวินยัตามฐาน

ความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติโดยไม่ตอ้งแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวนวินยัอีก โดยในการพิจารณาโทษ       

ทางวินยัแกผ่ ูถ้กูกลา่วหา ใหถื้อว่าส านวนการไต่สวนของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินยั      

ของคณะกรรมการสอบสวนวินยัตามกฎหมาย ระเบียบ                 

หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคลของผ ูถ้กู

กลา่วหานัน้ แลว้แต่กรณี 

 



          ใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาหรอืผ ูมี้อ านาจแต่งตัง้ถอดถอน

พิจารณาสัง่ลงโทษผ ูถ้กูกลา่วหาภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัเรือ่งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีผ ูบ้งัคบับญัชา...ไดร้บัแจง้มติท่ีไดข้อให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาทบทวนตามมาตรา 99 

วรรคสอง ทัง้น้ี ไม่ว่าผ ูถ้กูกลา่วหานัน้จะพน้จากการ               

เป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐักอ่นหรอืหลงัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.                

ไดมี้มติวินิจฉยัมลูความผิด เวน้แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   

จะมีมติเม่ือพน้ก าหนดเวลาตามมาตรา 48 แลว้ แต่ไม่             

เป็นการตดัอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ท่ีจะด าเนินการ

เพ่ือด าเนินคดีอาญาต่อไป 

 



     มาตรา 101 ผ ูซ่ึ้งถกูลงโทษ ท่ีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครอง จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90วนั นบัแต่

วนัท่ีถกูลงโทษโดยไมต่อ้งอทุธรณต์ามกฎหมาย ระเบียบ 

หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคลของผ ูถ้กูลงโทษ

นัน้ หรอืจะด าเนินการอทุธรณด์ลุพินิจในการก าหนดโทษ  

ของผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัว่า

ดว้ยการบรหิารงานบคุคลของผ ูถ้กูลงโทษนัน้กอ่นกไ็ด…้ 

         ในกรณีท่ีผ ูถ้กูลงโทษน า คดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง 

โดยมิไดฟ้้องคณะกรรมการ ป.ป.ช.ใหศ้าลปกครองแจง้ให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีสิทธิขอเขา้มาเป็นค ู่กรณีในคดีดว้ยได ้



ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 (Conflicts of Interest) 

■ ความหมายคือ ผลประโยชนส์ว่นบคุคล กบั   

                      ผลประโยชนส์ว่นรวม ขดักนั 

■ เจา้หนา้ท่ีของรฐั มีหนา้ท่ีรกัษาผลประโยชน ์                             

 สว่นรวม การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี              

จึงตอ้งไม่มีผลประโยชนส์ว่นตวัเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 



ตวัอยา่งกรณี จนท.ของรฐั 

 การรบัผลประโยชนห์รอืการเรยีกรอ้งสิ่งตอบแทนจากการ 

    ปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 ท าธรุกิจท่ีเบียดบงัเวลาราชการ/งาน โดยรวมของหน่วยงาน 

 การน ารถราชการไปใชใ้นกิจธรุะสว่นตวัและในหลายกรณี               

    มีการเบิกค่าน ้ามนัดว้ย  

 การน าบคุลากรของหน่วยงานไปใชเ้พ่ือการสว่นตวั 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคา้ท่ีจะจดัซ้ือ               

    จดัจา้งใหบ้รษิทัของตนหรอืของพวกพอ้งไดเ้ปรยีบหรอื 

    ชนะในการประมลู           



 

ทจุริต : ประพฤติชัว่ คดโกง โกง ไมซ่ื่อตรง 

(พจนานกุรม) 

 
  โดยทจุรติ :  เพ่ือแสวงหาประโยชน ์             

   ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย                 

   ส าหรบัตนเองหรอืผ ูอ่ื้น 

             (ประมวลกฎหมายอาญา) 



อ ำนำจ/หน้ำที่รำชกำร..เกดิจำก 
 1. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น  

      นายแพทย/์พยาบาล/ 

 2. กฎหมายก าหนดไว ้เช่น  พ.ร.บ.

ยา/พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

 3. มีค าสัง่/มีการมอบหมายโดย

ผ ูบ้งัคบับญัชา เช่น คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ

 4. พฤตินยัปฏิบติั 



มาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา  

        - เจา้พนกังานปฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

        - โดยทจุรติ 

    ตอ้งระวางโทษ จ าคกุตัง้แต่ ๑-๑๐ ปี  หรอืปรบัตัง้แต่  

          ๒,๐๐๐ บาท-๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั                                                                        

                                (อายคุวาม 15 ปี) 

             ประมวลกฎหมายอาญา  

       “โดยทจุรติ”หมายถึง.....  

•  เพ่ือแสวงหาประโยชน ์

•  ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

•  ส าหรบัตนเองหรอืผ ูอ่ื้น 
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   ผ ูใ้ด เป็นเจา้พนกังานมีหนา้ท่ี ซ้ือ ท า จดัการ

หรอื รกัษาทรพัยใ์ดๆ ใชอ้ านาจในต าแหน่ง               

โดยทจุรติ อนัเป็นการเสียหายแกร่ฐั  เทศบาล 

สขุาภิบาล หรอืเจา้ของทรพัยน์ัน้  

     

      ตอ้งระวางโทษจ าคกุ ตัง้แต่ 5-20 ปี และ

ปรบั ตัง้แต่ 2,000-40,000 บาท 

  

ประมวลกฎหมายอาญา ม.151 



ประมวลกฎหมายอาญา 

      ม. 147  ฐานเป็นเจา้พนกังานยกัยอกทรพัย ์

        1. เป็นเจา้พนกังาน 

        2. มีหนา้ท่ี ซ้ือ/ท า/จดัการ/รกัษาทรพัย ์

        3. เบียดบงัทรพัยเ์ป็นของตน/ผ ูอ่ื้น โดยทจุรติ 

           หรอืทจุริต ยอมใหผ้ ูอ่ื้นเอาทรพัยน์ัน้เสีย  

    โทษ จ าคกุ 5-20 ปี หรอืจ าคกุตลอดชีวิต และ 

         ปรบัตัง้แต่ 2,000-40,000 บาท  

                    (อายคุวาม 20 ปี) 



ประมวลกฎหมายอาญา  

    

   - ม.161 เจา้พนกังานปลอมเอกสาร 

      โทษ จ าคกุไมเ่กิน 10 ปี และปรบัไมเ่กิน  

      20,000 บาท  

  -  ม.162 เจา้พนกังานรบัรองเอกสารเท็จ 

      โทษ จ าคกุไมเ่กิน 7 ปี และปรบัไมเ่กิน  

      14,000 บาท                                                                        

                         (อายคุวาม 15 ปี) 



Thank You 




