
รายงานการจัดการอบรมโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
และพัฒนาตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คปสอ.มวกเหล็ก 

เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

    โรงพยาบาลมวกเหล็กจัดการอบรมโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระท าผิด
วินัยและพัฒนาตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) คปสอ.มวกเหล็ก เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลมวกเหล็ก โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2564  รุ่นที่ 
2 วันที่ 30 มีนาคม 2564 
วัตถุประสงค์  

  ๑. เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการ
รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

   ๒. เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
การ มีวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

  ๓. ส่งเสริมให้ คปสอ.มวกเหล็ก มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้าน การทุจริตภายใต้
แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทจุริต”  

  ๔. ส่งเสริมให้ คปสอ.มวกเหล็ก ที่มุ่งมั่นที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย  
     เจ้าหน้าที่ คปสอ.มวกเหล็ก จ านวน 258 คน จ านวนผู้เข้าร่วมจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.05 รุ่นที่ 1 จ านวน 78 คน  รุ่นที่ 2 จ านวน 95 คน 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
   งบประมาณในโครงการ จ านวน ๒9,100 บาท ใช้ไป 16,991 บาท 
เนื้อหาการอบรม 
  โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระท าผิดวินัยและพัฒนาตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) คปสอ.มวกเหล็ก 
    1. การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
                     โดยวิทยากร คุณสุพจน์  จิตสงวนสุข หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

 



สพุจน ์ จติสงวนสขุ

หวัหนา้กลุม่กฎหมาย

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสระบรุ ี



วินัยข้าราชการ
ข้าราชการใหม่ควรรู้
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จดุมุง่หมายของวินัย

1.เพือ่ประชาชน 2.เพือ่ราชการ เช่น

2.ความสงบเรียบร้อย

1.ผลงาน 3.ความเจริญ

จดุมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย
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ความหมาย “วินัย”

งานราชการ เร่ืองส่วนตัว

พฤติกรรม



วนัิยข้าราชการพลเรือน

- กฎหมาย ระเบยีบ หรือข้อบังคับ

- ทีก่ าหนดใหข้้าราชการประพฤตปิฏบัิต ิ

หรือละเว้นการประพฤตปิฏิบัติ

- ผู้ฝ่าฝืน จะได้รับโทษตามทีก่ าหนดไว้



กฎหมายที่เกีย่วข้อง

• พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

• กฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวนัิย  พ.ศ.2556



1. การกระท าตาม ม. 81

2. การกระท าอนัเป็นขอ้

ปฏิบติัตาม ม. 82(1)-(11)

3.การกระท าอนัเป็นขอ้หา้ม

ตาม ม. 83(1)-(10)

วินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

1. การกระท าความผิด

ในลกัษณะรา้ยแรง 

ตาม ม. 85 (1)-(8)

2. การกระท าตาม ม. 82

และตาม ม. 83 อนั

เป็นเหต ุใหเ้สียหายแก่

ราชการอยา่งรา้ยแรง

วินยัอยา่งรา้ยแรง

ขอ้ก าหนดทางดา้นวินยั



มาตรา ๘๑ ขา้ราชการพลเรอืนสามญั

ตอ้งสนบัสนนุการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัรยิ ์          

ทรงเป็นประมขุดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ

มาตรา ๘๑



ขา้ราชการพลเรอืนสามญั

ตอ้งกระท าการอนัเป็น             

ขอ้ปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี

มาตรา ๘๒



(๑) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความ    

ซ่ือสตัย ์สจุรติ และเท่ียงธรรม

ซ่ือสตัย ์ คือ  ตรงไปตรงมา,ไมค่ดโกง,

ไมห่ลอกลวง

สจุรติ  คือ ท่ีดีท่ีชอบตามคลองธรรม

เท่ียงธรรม คือ ไมล่ าเอียง



นักวชิาการขนส่งช านาญการ มหีน้าทีรั่บผิดชอบเกีย่วกับงานด้านใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งภายในเขต จังหวัดพัทลุง ประมาณเดอืนมถุินายน 2552 
ได้เรียกรับเงนิจ านวน 20,000 บาท จากผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบการ
ขนส่งรายหน่ึง เพือ่เป็นค่าด าเนินการในการออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทาง ทัง้ที ่ตามกฎหมายได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จ านวน 1,500 บาท



(๒) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบาย

ของรฐับาล และปฏิบติัตามระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ



-ไม่ไดจ้ัดท าบัญชีและทะเบยีนทางการเงนิทุกวันท าการและ                       
ไม่เป็นปัจจุบัน   

- ไดม้อบเช็คค่าวัสดุส านักงานใหกั้บนายสะดวกลูกจา้งช่ัวคราว
ซึง่ไม่ใช่เจ้าหนีแ้ละไม่มีหนังสือมอบอ านาจของเจ้าหนีใ้หรั้บเช็ค
แทน โดยใหน้ายสะดวกน าเช็คไปใหกั้บเจา้หนีผู้้ขายวัสดุส านักงาน

-นายทองงามไดน้ าวัสดุทีไ่ดจ้ากการรือ้ถอนสถานีอนามัยทีย่งัใช้
งานได ้เช่น กระดาน ฝาบ้าน และกระเบือ้งหลังคา น าไป สร้างโรง
จอดรถของสถานีอนามัย และ จัดท าโตะ๊และเก้าอีส้ าหรับใช้งานที ่
สถานีอนามัย โดยนายทองงาม ไม่ไดท้ าเร่ืองขออนุญาตน าวัสดุทีไ่ด้
จากการรือ้ถอนไปใช้ประโยชนใ์นราชการ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
และระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับทีร่าชพัสดุแตอ่ยา่งใด 



(๓) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้

เกิดผลดีหรอืความกา้วหนา้แก่

ราชการดว้ยความตัง้ใจอตุสาหะ 

เอาใจใส ่และรกัษาประโยชนข์อง

ทางราชการ



เจ้าพนักงานขนส่งช านาญงาน มีหน้าทีด่ าเนินการทางทะเบยีนตาม
กฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์และเป็นผู้ลงนามในฐานะนายทะเบยีน 
หลังจากได้รับแจ้งจากนายช่างตรวจสภาพรถว่าใหด้ าเนินการทาง 
ทะเบยีนไปก่อนแล้วจะน าเอกสารหลักฐานการแก้ไขข้อมูลมาบันทกึ
ใหถู้กตอ้งภายหลัง จงึส่ังการใหเ้จ้าหน้าที ่บันทกึข้อมูลท าการแก้ไข
ข้อมูลดงักล่าวในตน้ทะเบยีนรถและใบคู่มือจดทะเบยีนรถ และได้
ลงนามนายทะเบยีน โดยไม่ไดต้รวจสอบหลักฐานว่ามีการแก้ไข
ตามทีไ่ดรั้บแจ้งหรือไม่ และนายช่างตรวจสภาพรถก็ไม่ไดม้ีการน า 
เอกสารมามอบใหแ้ตอ่ย่างใด ท าใหมี้การน ารถทีไ่ดม้าโดยมิชอบเข้า
มาสวมทะเบยีนแทนรถทีจ่ดทะเบยีน



(๔) ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับัญชาซ่ึงสัง่

ในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถา้

เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสัง่นัน้จะท าใหเ้สียหายแก่

ราชการ หรือ จะเป็นการไม่รกัษาประโยชนข์องทาง

ราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที

เพ่ือใหผ้ ูบ้ังคบับัญชาทบทวนค าสัง่นัน้  และเม่ือได้

เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผ ู้บังคับบัญชายืนยันให้

ปฏิบติัตามค าสัง่เดิม ผ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติั

ตาม



(๕) ตอ้งอทิุศเวลาของตนใหแ้กร่าชการ    

จะละท้ิงหรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการมิได้

• ค า ว่า  “ต้องอ ทิุศ เวลาของตนให้แก่

ราชการ” หมายถึง  ต้องอทิุศหรือสละ

เวลาทั้งหมดเพ่ือปฏิบัติราชการตามท่ี

ร า ช ก า ร ต้ อ ง ก า ร  ร ว ม ทั้ ง เ ว ล า

นอกเหนือจากเวลาปฏิบติัราชการตามปกติ

ในกรณีทางราชการมีงานเรง่ด่วนท่ีจ าเป็น 

จะตอ้ง ใหร้าชการปฏิบติันอกเวลา



• “ละท้ิงหนา้ท่ีราชการ” หมายถึง  ไมอ่ย ูป่ฏบิติั

ราชการตามหนา้ท่ี  ซ่ึงไดแ้กก่ารไมม่ายงัสถานท่ี

ราชการเพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรอืเพ่ือให้

ผ ูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหป้ฏิบติั รวมทัง้การ

มายงัสถานท่ีราชการแลว้ไม่อย ูป่ฏิบติังานละท้ิงไป

ไม่อย ูใ่นสนถานท่ีท่ีควรอย ู่

• “ทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการ” หมายถึง มาอย ูใ่นสถานท่ี

ราชการแต่ไม่สนใจไปธรุะ ไม่ปฏิบติัราชการตาม

หนา้ท่ี ปลอ่ยใหง้านคัง่คา้ง



(๖) ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ

• ค าว่า “ความลบั” หมายถึง เรือ่งราว            

ท่ีไม่พึงเปิดเผย

• ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544  ก าหนดชัน้ความลบั 

ของทางราชการไวเ้ป็น 3 ชัน้ คือ ลบัท่ีสดุ 

ลบัมาก และลบั 



(๗) ตอ้งสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษาความ

สามคัคี และตอ้งช่วยเหลือกนัในการ

ปฏิบติัราชการ ระหว่างขา้ราชการ

ดว้ยกนั และผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ



พฤตกิรรมที่ไมส่ภุาพเรียบรอ้ย

๑. แสดงออกดว้ย กิรยิา ท่าทาง

๒. แสดงออกดว้ย ค าพดู

๓. แสดงออกดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

๔. แสดงออกดว้ย ลายลกัษณอ์กัษร



(๘) ตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก

ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้าร

สงเคราะหแ์กป่ระชาชนผ ูติ้ดต่อ

ราชการเกี่ยวกบัหนา้ท่ีของตน



(๙) ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและใน

การปฏิบติัการอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประชาชน 

กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทาง

ราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมืองของ

ขา้ราชการดว้ย



(๑๐) ตอ้งรกัษาช่ือเสียงของตน 

และรกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง

หนา้ท่ีราชการของตนใหเ้สื่อมเสีย



การกระท าประพฤตเิส ือ่มเสยี

๑. ท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงและ 
เกยีรตศัิกดิข์องตน

๒. สังคมรู้สึกรังเกยีจหรือรับ
ไม่ได้

๓. กระท าโดยเจตนา



ตวัอย่างการประพฤตเิสื่อมเสีย

๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                     

๒. เสพของมึนเมาจนครองสติไมไ่ด้

๓. กระท าอนาจาร

๔. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว

๕. กระท าความผิดอาญา



(๑๑) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนด

ในกฎ ก.พ.

(ปัจจบุนั ยงัไมมี่ก าหนดเพ่ิมเติม)



มาตรา ๘๓

ขา้ราชการพลเรือน

สามญั ตอ้งไม่กระท าการ

อนัเป็นขอ้หา้มดงัต่อไปน้ี



(๑) ตอ้งไมร่ายงานเท็จต่อผ ูบ้งัคบับญัชา 

การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควร

ตอ้งแจง้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จดว้ย

- มีการรายงาน อาจดว้ยวาจา/หนงัสือ/วิธีอ่ืนใด           

จะเป็นการรายงานเพ่ือพิจารณาวินิจฉยั หรอืจะ                 

ขออนญุาตหรอืขออนมุติั หรอื เพ่ือทราบ

- รายงานเป็นเท็จ คือ  ไม่เป็นความจรงิ/บางสว่น

ไม่เป็นความจรงิ/ปกปิดขอ้ความท่ีควรตอ้งบอก 

- รายงานต่อผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย



(๒) ตอ้งไม่ปฏิบติัราชการอนัเป็นการ

กระท าการขา้มผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่

ผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผ ูส้ ัง่ใหก้ระท า

หรอืหรอืไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษชัว่ครัง้คราว

• ต้องเป็นการปฏบิัตริาชการตามหน้าที่
การทีข้่าราชการ ร้องเรียน/ร้องทุกข/์ขอ

ความเป็นธรรม ไม่ใช่การปฏบัิตหิน้าทีร่าชการ
• เป็นการกระท าทีข้่ามผู้บังคับบัญชาตาม
กฎหมายเหนือตนตัง้แต่ล าดับหน่ึง ขึน้ไป



(๓) ตอ้งไมอ่าศยัหรอืยอมใหผ้ ูอ่ื้นอาศยั

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนหาประโยชน์

ใหแ้กต่นเองหรอืผ ูอ่ื้น

•ประโยชน ์คือ อาจเป็นทรพัยส์ิน

เงินทองหรอืการอ่ืนใด เช่น สิทธิ

บางอยา่ง/บริการพิเศษ

• การหาประโยชน ์กบัอ านาจ

หนา้ท่ีตอ้งมีสว่นสมัพนัธก์นั 



(๔) ตอ้งไมป่ระมาทเลินเลอ่ในหนา้ท่ีราชการ

1. ความหมายทั่วไป คือ การกระท าที่ไม่รอบคอบ ขาดความ
ระมัดระวัง หรือกระท าไปโดยพลั้งเผลอ หลงลืม  ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

2. ความหมายทางกฎหมายอาญา กระท าโดยประมาท   ได้แก่ 
กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ 
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่



เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโสและนายช่างตรวจสภาพรถช านาญงาน มี
หน้าที่ควบคุมก ากับดูแล การปฏิบัติงานและตรวจสภาพรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก                             
ไดเ้ปิดเผย รหัสหมายเลขประจ าตัวผู้ใช้ (USER ID) และหมายเลข
รหัสผ่าน (PASSWORD) ของตนเองให้พนักงานราชการทราบ 
แล้วมิได้มีการตดิตามตรวจสอบ จนเป็นเหตุให้มีการใช้รหัสดังกล่าว
ท าการป รับป รุ งฐาน ข้อ มูลรถจ านวน  1  คัน  โดยน า เลขที่
ใบเสร็จรับเงินและหมายเลขคุมป้ายวงกลมที่ออกให้กับรถอื่นมา
บันทึกรายการช าระภาษี เพื่อแสดงว่า มีการช าระภาษีประจ าปีและ
เสนอนายทะเบยีนผู้อืน่ลงนาม



(๕) ตอ้งไมก่ระท าการหรือยอมใหผ้ ูอ่ื้น

กระท าการหาผลประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้สีย

ความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศกัด์ิ

ของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน

• หาผลประโยชนโ์ดยท าดว้ยตนเอง หรือยอมใหผ้ ูอ่ื้นกระท า 

• อนัอาจท าใหเ้สียความเท่ียงธรรม นัน้ จะตอ้งพิจารณา         

จากอ านาจหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการผ ูน้ัน้

• เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หมายถึง 

ฐานะท่ีไดร้บัการสรรเสริญตามต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 



(๖) ตอ้งไมเ่ป็นกรรมการผ ูจ้ดัการ หรอื

ผ ูจ้ดัการ หรอืด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ

งานคลา้ยคลึงกนันัน้ในหา้งห ุน้สว่นหรอืบรษิทั

• ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เช่น กรรมการ

ผ ูอ้ านวยการ หรอืผ ูอ้ านวยการ

• การเป็นผ ูถื้อห ุน้ในบริษทั หรอื เป็นผ ูมี้ห ุน้สว่นในหา้ง

ห ุน้สว่น โดยมิไดเ้ขา้ไปจดัการงานในบริษทัหรือ

หา้งห ุน้สว่น ไม่เป็นการตอ้งหา้มตามมาตราน้ี



“กลัน่แกลง้” คือ หาความไมดี่ใสใ่ห ้แกลง้ใส่ความ

“กดข่ี” คือ  การขม่ใหอ้ย ูใ่นอ านาจ

“ขม่เหง” คือ ใชก้ าลงัรงัแก แกลง้ท าความ

เดือดรอ้นใหผ้ ูอ่ื้น

การกดข่ี หรอืขม่เหงกนัในการปฏิบติัราชการ

(๗) ตอ้งไมก่ระท าการอย่างใดที่เป็นการ             

ลัน่แกลง้ กดขี ่หรือขม่เหงกนัในการปฏิบตัริาชการ



(๘) ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการลว่งละเมิด

หรอืคกุคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.

 ลว่งละเมิดทางเพศ   คือ ลว่งเกิน, ฝ่าฝืนจารีต

ประเพณี, ฝ่าฝืนกฎหมาย  เช่น

การท าอนาจาร, ขม่ขืนกระท าช าเรา 

คกุคามทางเพศ คือ   ท าใหห้วาดกลวั,

แสดงอ านาจดว้ยกิรยิา หรือวาจา                 

ใหห้วาดกลวั

กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการกระท าการอนัเป็นการ

ลว่งละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ พ.ศ.2553



การละเมดิหรือคกุคามทางเพศ 

การละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
1. กระท าการ ต่อขา้ราชการ/ผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ 

2. เกิดข้ึนในหรอืนอกสถานท่ีราชการ

3. ผ ูถ้กูกระท ามิไดย้ินยอม/เดือดรอ้นร าคาญ 

โดยกระท าการ ดงัต่อไปน้ี  

1. ดว้ยการสมัผสัทางกายท่ีมีไปในทางเพศ เช่น จบู

โอบกอด จบัอวยัวะสว่นใดสว่นหน่ึง เป็นตน้

2. ดว้ยวาจาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น วิพากษวิ์จารณ์

รา่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย เป็นตน้



๓. ดว้ยอากปักิรยิาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น การ               

ใชส้ายตาลวนลาม การท าสญัญาณ หรอื  

สญัลกัษณใ์ดๆ เป็นตน้

๔. แสดงหรอืสื่อสารดว้ยวิธีการใด ท่ีสอ่ไปใน ทางเพศ  

เช่น แสดงรปูลามกอนาจาร สง่จดหมาย ขอ้ความ 

หรอื การสื่อสารรปูแบบอ่ืน เป็นตน้

๕. แสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอ่ไปในทางเพศ ซ่ึง

ผ ูถ้กูกระท าไม่พึงประสงคห์รือเดือดรอ้นร าคาญ



(๙) ตอ้งไมด่หูม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ หรอืข่มเหง

ประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการ

“ดหูม่ิน” หมายถึง สบประมาท ดถูกูว่าไม่ดี

“เหยียดหยาม” หมายถึง ดหูม่ิน ดถูกูหรอื

รงัเกียจโดยเหยียดใหต้ ่าลง เช่น เหยียดหยาม

คนลงเป็นสตัว์

“กดข่ี” หมายถึง ขม่ใหอ้ย ูใ่นอ านาจของตน             

ใชอ้ านาจบงัคบัเอา แสดงอ านาจเอา

“ขม่เหง” หมายถึง ใชก้ าลงัรงัแก

(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.



(๑๐) ไมก่ระท าการอ่ืนใดตามท่ี

ก าหนดในกฎ ก.พ.

(ปัจจบุนั ยงัไมมี่ก าหนดเพ่ิมเติม)



มาตรา ๘๔

ขา้ราชการผ ูใ้ด

ไมป่ฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในมาตรา81 และมาตรา 82

ฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83

ผ ูน้ัน้กระท าผิดวินยั



มาตรา ๘๕

การกระท าผิดวินยัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

เป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง



(๑) ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยมิชอบเพ่ือ ใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงแกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด หรอื

ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการโดยทจุรติ



• ค าว่า “มิชอบ” หมายความว่า ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบของทางราชการ ค าสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชา มติ

คณะรฐัมนตร ี ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

หรอืตามท านองคลองธรรม คือไม่เป็นไปตามทางท่ี

ถกูท่ีควร



ค าว่า “เพ่ือ” ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรง

แกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด

หมายถึง ผ ูก้ระท ามีเจตนาใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรง แมผ้ลของการกระท าจะยงัมิได้

เกิดข้ึน เช่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ ก าลงัน า

ยาพิษจะไปฉีดใหผ้ ูป่้วยซ่ึงโกรธเคืองกนั แต่ยงัไม่

ทนัได ้   ฉีดถกูจบัไดเ้สียกอ่น ถือว่า เพ่ือใหเ้กิด

ความเสียหายอยา่งรา้ยแรงแลว้



ประมวลกฎหมายอาญา  “โดยทจุรติ”

หมายถึง  เพ่ือ แสวงหาประโยชนท่ี์มิควร

ไดด้ว้ยวิธีการท่ีผิดกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผ ูอ่ื้น

• ค าว่า “ประโยชนท่ี์มิควรได”้ หมายถึง ประโยชนท่ี์ไมมี่

สิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั



• การละท้ิงหนา้ท่ีราชการไมจ่ ากดัเวลามากนอ้ย

• โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร นัน้ พิจารณาจาก

พฤติการณ ์สาเหต ุและเหตผุลความจ าเป็น           

ถึงขนาดท่ีจะตอ้งละท้ิงหนา้ท่ีราชการ

• เกิดความเสียหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรง

และเป็นผลโดยตรงจากการละท้ิงหนา้ท่ีราชการนัน้

(๒) ละท้ิง หรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการ โดย            

ไม่มีเหตผุลอนัสมควร  เป็นเหตใุหเ้สียหาย             

แกร่าชการอยา่งรา้ยแรง



(๓) ละท้ิงหนา้ท่ี หรอืทอดท้ิงหนา้ท่ีในคราวเดียวกนั

เป็น เวลาเกินสิบหา้วนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร หรือ

โดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตาม

ระเบียบของทางราชการ

• การละท้ิงหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองโดยไมไ่ดม้าหรอื

ไม่ไดอ้ย ูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการเลยเป็นเวลาเกิน 15 วนั 

คือตัง้แต่ 15 วนัครึ่ง ข้ึนไป

• การนับวันละ ท้ิงหน้า ท่ี ราชการในกรณี ท่ี มี

วันหยดุราชการอย ู่ในช่วงกลางของเวลา ต้องนับ

วนัหยดุราชการนัน้เป็นวนัละท้ิงหนา้ท่ีติดต่อในคราว

เดียวกนัดว้ย



(๔) กระท าการอนัไดช่ื้อว่า

เป็นผ ูป้ระพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง

องค์ประกอบของการประพฤตชิ ัว่อย่างร้ายแรง 
๑. ท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงและ          

เกียรติศกัด์ิของตน

๒. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจหรอืรบัไม่ได้

๓. กระท าโดยเจตนาชัว่



ตวัอยา่งการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง

๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                     

๒. เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้

๓. หมกม ุน่ในการพนนั

๔. กระท าอนาจาร

๕. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว

๖. กระท าความผิดอาญา

๗. ปลอมลายมือช่ือไปหาประโยชน ์

๘. เบิกเงินเก่ียวกบัสิทธิประโยชน/์สวสัดิการ เท็จ

๙. เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ

๑๐. เรียกรบัเงินในการสอบและคดัเลือกเขา้ท างาน



ค าว่า “ดหูม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขม่เหง ประชาชา

ชนผ ูติ้ดต่อราชการ” มีความหมายเช่นเดียวกบั

มาตรา 83(9) 

ค าว่า “ท ารา้ยประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการ” 

คือ มีเจตนากระท าต่อรา่งกายของผ ูน้ัน้

(๕) ดหูม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรอื

ท ารา้ยประชาชนผ ูติ้ดต่อราชการอยา่งรา้ยแรง



(๖) กระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคกุหรือ

โทษท่ีหนกักว่าโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้

จ าคกุหรอืใหร้บัโทษท่ีหนกักว่าโทษจ าคกุ เวน้แต่ เป็น

โทษส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรอื

ความผิดลหโุทษ

เช่น

1. ฆา่ผ ูอ่ื้น

2. คา้ยาเสพติด

3. ทจุริตเงินราชการ 

องคป์ระกอบ

1. กระท าความผิดทางอาญา

2. รบัโทษจ าคกุจรงิๆ หรอืประหารชีวิต

3. ค าพิพากษาถึงท่ีสดุ

“ยกเวน้ โทษท่ีกระท าผิดโดยประมาท

หรอืลหโุทษ



(๗) ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการใด

อนัเป็นการไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๘๒ หรอืฝ่า

ฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ อนัเป็นเหตใุห้

เสียหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรง

(๘) ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการ

ใดๆ อนัเป็นการไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๘๐ 

วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรอืฝ่าฝืน          

ขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. 

ก าหนดใหเ้ป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง



ผิดวินัย

ต้องรับโทษ

ก าหนดให้ประพฤติ ปฏิบัติ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ก าหนดไม่ให้ประพฤติ ปฏิบัติ ฝ่าฝืนปฏิบัติ



โทษทางวินัย
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

- ภาคทัณฑ์
- ตัดเงินเดือน (2% หรือ 4% เวลา 1-3เดือน)
- ลดเงินเดือน (2% หรือ 4%)

 วินัยอย่างร้ายแรง
- ปลดออก
- ไล่ออก



โทษทางอาญา

• ถ้าการกระท าผดินั้นเขา้ข่ายความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 –มาตรา  166

• เช่น 
• มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดเปน็เจ้าพนักงาน มีหน้าทีซ่ือ้ ท า จัดการหรือรักษา

ทรัพย์ใด เบียดบงัทรัพย์นั้นเปน็ของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทจุริต 
หรือโดยทุจริตยอมให้ผูอ้ื่นเอาทรัพย์นั้นเสยีตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่
ห้าปีถึงยี่สบิปหีรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท
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• มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหนา้ที่
โดยมิชอบ เพื่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทจุริต ต้องระวาง โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปถีึงสบิปี
หรือปรบัตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรบั

58



ประเภทของโทษทางอาญา

• (๑) ประหารชีวิต 

• (๒) จ าคุก 

• (๓) กักขัง 

• (๔) ปรับ 

• (๕) ริบทรัพย์สิน
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โทษทางแพ่ง

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

(ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที)่
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙



สาระส าคัญของ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

1. เมื่อเกิดความเสียหายแก ่หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก
หน่วยงานของรัฐเสียหาย  เช่น ทรัพย์สินเสียหาย
บุคคลภายนอกเสียหาย เช่น ตาย บาดเจ็บ ทรัพย์สิน/สิทธ ิเสียหาย

2. ความเสียเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหนา้ที่ในระหว่างปฏิบัตหินา้ที่

ราชการ

3. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดตอ่หน่วยงานของรัฐ หรือต่อบุคคลภายนอก 

ท าให้ได้รับความเสียหาย           

3.1 กรณีจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิ
3.2 กรณีประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด



ค ำวำ่ “จงใจ” 

เป็นกำรกระท ำทีผู่ก้ระท ำ กระท ำโดยรูส้ ำนึกถงึ

ผลเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรกระท ำของตน

(คอื รูว้ำ่ควำมเสยีหำยจะตอ้งเกดิขึน้แน่ๆ  และ
เมือ่ไดก้ระท ำแลว้ ควำมเสยีหำยกเ็กดิขึน้จรงิๆ)



o
1. แพทยท์ าหมันโดยไม่บอกคนไข้
2. แพทยล์ะทิง้การผ่าตัดเพือ่ไปท าคลอด

โรงพยาลเอกชน
3. แพทยไ์ม่มารักษาคนไข้
4. Mercy Killing

5. ขับรถของทางราชการทัง้ๆที ่น า้แหง้ เบรคเสีย 
---------

ตัวอย่าง การกระท าโดยจงใจ



ประมาท

๑.การกระท า ที่มิได้กระท าโดยเจตนา  
๒.แต่กระท าโดยปราศจากความ 

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น
จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 

๓.และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง 
เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่



ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

๑. มีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้น ได้กระท าไป
โดยขาดความระมัดระวัง

๒. ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น
พึงคาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ 
หรือ หากระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็คงคาดเห็นการ
อันอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น



กรณีที่ถือว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”

 ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยสักนิด

 ท าผิดซ้ าๆในเรื่องแบบเดียวกัน

 ปฏิบัติผิดมาตรฐานวิชาชีพ

 ฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ

 กฎหมาย/ระเบียบ ก าหนด  วิธีปฏิบัติไว้        
แต่ไม่ได้ท า หรือปฏิบัติตามนั้น



6
8

เหตุสุดวิสัย
๑. เหตุใดๆ อันจะเกดิขึน้ หรือจะใหผ้ลพบิัติ 
๒. เป็นเหตุทีไ่ม่สามารถป้องกันได ้
๓. แม้บุคคลผู้ตอ้งประสบหรือใกล้จะตอ้ง

ประสบ จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อัน
พงึ
คาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นน้ัน
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   2. การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   โดยวิทยากร คุณสุพจน์  จิตสงวนสุข หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

 
 
 

 
 



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม
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ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม ประโยชน์ทับซ้อน และคอร์รัปชัน

การทุจริต

CORRUPTION

ผลประโยชนท์ับซ้อน
CONFLICT OF 

INTERESTS

จริยธรรม

ETHICS

ทุกประเทศมีกฎหมายบัญญัตไิว้ชัดเจนทัง้
ในด้านของการกระท าและบทลงโทษ

บางประเทศมีกฎหมายบัญญัตหิา้มกระท าการ
แต่อีกหลายประเทศไม่มีกฎหมายบัญญัตข้ิอ

หา้มไว้

ขึน้อยู่กับการพจิารณาของคนในแต่ละ
สังคม



ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)

Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่
ระดับหรือ ขนาด และขอบเขตต่างกัน 

Conflict of Interests น าไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น

Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจที่เป็นทางการ 
เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติและส่วนที่ไม่เป็นทางการ                        
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไป ถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ



การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
• ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of 
interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ     
เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กร                   
ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดย 
ปราศจากอคติได้



ตัวอย่าง การขัดกันแห่งผลประโยชน์
๑.การท าธุรกิจหรอืเป็นคู่สญัญากบัตนเอง 
๒.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
๓.การท างานหลังจากพน้ต าแหนง่หรือเกษยีณอายุราชการ 
๔.การท างานแขง่กับหน่วยงานตนเอง 
๕.การท างานพิเศษ 
๖.การรับรู้ข้อมูลภายในและใช้ข้อมูลภายในเพือ่ประโยชน์ตนเอง 
๗.การใช้ทรพัย์สินราชการเพื่อประโยชน์ตนเอง 
๘.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตัง้หรือบา้นเกิดตนเอง 
๙.การท างานสองต าแหน่งที่ผลประโยชน์ของงานขัดแย้งกัน 
๑๐.การรับสนิบน



กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
-การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวม

ของหน่วยงาน 
-การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับ

หน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
-การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิก

ค่าน้ ามันด้วย
-การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
-การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
-การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ทีค่ลินิค

ส่วนตัว 



สภาพปัญหา
• ค่านิยมที่เห็นการคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ
• การตรวจสอบใช้เวลานาน จนคนขาดความสนใจ 
• การบังคับใช้กฎหมายขาดมาตรฐานลักลั่นไม่คุ้มค่ากับความเสียหาย 
• แก้ปัญหาปลายเหตุ 
• สังคมไทยมีวัฒนธรรมยกย่องคนรวยมีต าแหน่งสูง มีบารมี อ านาจ 
• ขาดมาตรการลงโทษทางสังคม



กฎหมายที่เกีย่วข้อง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑
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มาตรา ๑๒๖ ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ

ผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่า
โดยตรงหรือ โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ บริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด



มาตรา ๑๒๖ ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน

ธุรกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้น

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงและ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 



มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณ เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตาม
ธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของผู้ซ่ึงพ้นจาก การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่
ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม



ประโยชน์อื่นใด 
หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการรบัความบันเทิง การรบัการ บรกิาร 
การรับฝึกอบรมหรอืสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 



ทรัพย์สินหรอืประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับทีอ่อกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย  

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง 

ค่าจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวกับค่าจ้าง 

เบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รับประทานอาหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการฝึกอบรม ฯ 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ การฝึกอบรม ฯ

ค่าตอบแทน  ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544

ฯลฯ



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ
จากบุคคลที่ให้กนัในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบตัิกันใน
สังคม



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า  ส่ิง ท่ีมีมูลค่า ได้แก่

(๑)  การลดราคา
(๒) การรับความบันเทิง
(๓) การรับบริการ
(๔) การรับการฝึกอบรม
(๕) ส่ิง อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน

15



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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เจ้าหน้าท่ีของรฐัจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาได้ ดงัต่อไปน้ี

(๑) รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก ญาติ ซ่ึงให้โดยเสน่หา
ตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรปู

(“ญาติ” หมายความว่า  ผูบ้พุการี ผูสื้บสนัดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั ลงุ ป้า น้า อา คู่สมรส ผูบ้พุการีหรือ
ผูสื้บสนัดานของคู่สมรส บตุรบญุธรรมหรือผู้รบับุตรบญุธรรม)

(๒) รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ
มีราคาหรือมลูค่าในการรบัจากแต่ละบคุคล แต่ละโอกาส
ไม่เกินสามพนับาท

(๓) รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นัน้เป็นการให้
ในลกัษณะให้กบับคุคลทัว่ไป



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ข้อ ๗ การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมลูค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕

- เจ้าหน้าท่ีของรฐัได้รบัมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างย่ิง 
ท่ีต้องรบัไว้เพ่ือ....

รกัษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสมัพนัธอ์นัดี ระหว่างบคุคล เจ้าหน้าท่ี
ของรฐัผูนั้น้  ต้อง....แจ้งข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์นัน้
ต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหวัหน้าส่วนราชการ ผูบ้ริหารสงูสดุของรฐัวิสาหกิจ ฯลฯ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้นัน้สงักดั โดยทนัทีท่ีสามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า....
มีเหตผุล,ความจ าเป็น,ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้นัน้
รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์นัน้ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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วรรค ๒ ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชา ฯลฯ มีค าสัง่ว่า
ไม่สมควรรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวกใ็ห้....

* คืนทรพัยสิ์นหรือประโยชน์นัน้แก่ผูใ้ห้โดยทนัที
กรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้

* ต้องส่งมอบทรพัยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัผูนั้น้สงักดัโดยเรว็

เม่ือได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว
ให้ถือว่า เจ้าหน้าท่ีของรฐัผูนั้น้ไม่เคยได้รบัทรพัยสิ์น
หรือประโยชน์ดงักล่าวเลย



ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการให้หรือรบัของขวญัของ
เจ้าหน้าท่ีของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔  ใช้บงัคบั ๒๓ ตลุาคม ๒๕๔๔
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หลกัส าคญั เพ่ือให้มีมาตรฐานและความชดัเจน เสริมสร้าง
มาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องการห้ามรบั
ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดในธรรมจรรยา ซ่ึงห้ามการให้
หรือรบั ของขวญั นอกจากปกติประเพณีนิยม
เช่น เงิน หรือทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีให้แก่กนัเพื่อ
อธัยาศยัไมตรี/ให้เป็นรางวลั/ให้โดยเสน่หา/เพ่ือการสงเคราะห/์
เป็นสินน ้าใจ/ให้สิทธิพิเศษ มิใช่เป็นสิทธิส าหรบัคนทัว่ไป เช่น 
ลดราคาทรพัยสิ์น/รบับริการ/ความบนัเทิง/ออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือท่องเท่ียว/ค่าท่ีพกั/ค่าอาหาร



ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการให้หรือรบัของขวญัของ
เจ้าหน้าท่ีของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔  ใช้บงัคบั ๒๓ ตลุาคม ๒๕๔๔
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โดยห้ามบคุคลอยู่ ๓ ประเภท คือ
๑. เจ้าหน้าท่ีของรฐั
๒. ผูบ้งัคบับญัชา
๓. บคุคลในครอบครวัของบคุคลตาม ๑. และ ๒. 

ผูจ้งใจฝ่าฝืน ระเบียบน้ี เป็นความผิดทางวินัย ให้
ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีแนะน าสอดส่อง ก าหนดมาตรการ พฒันา
ทศันคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชาให้
เป็นไปในแนวทางประหยดั



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง (เช่น บรรจุ แต่งตั้ง เป็นต้น)

การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

การเรี่ยไร การรับบริจาคในหน่วยงาน

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว

ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
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อะไร

คือ

ปัญหาส าคัญและพบบอ่ย

ของ จนท.สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่เสี่ยงต่อการทุจรติ และการกระท าความผิดวินัย



ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการส าคัญเรง่ด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทจุริต และแก้ไขการกระท า
ความผิดวินัยของเจ้าหน้าทีร่ัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบอ่ย

1. มาตรการการใช้รถราชการ

◦2.มาตรการการเบกิค่าตอบแทน

◦3.มาตรการการจัดท าโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายก าหนด

◦4.มาตรการการจัดหาพสัดุ
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