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โทษทางวินัยมี 5 สถาน 

             
ไม่ร้ายแรง 

 1. ภาคทัณฑ์ 

 2. ตัดเงินเดือน 

 3. ลดเงินเดือน 

  

ร้ายแรง 
  1. ปลดออก 

   2. ไล่ออก 

การกระท า...กระทบต่อกรอบรนุแรงแค่ไหน 
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   มติ ค.ร.ม.ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2536                                  

   การลงโทษผูก้ระท าผดิวินัย 2 กรณี ดังนี้ 

           1. กรณีทจุริตต่อหน้าท่ีราชการ 

            2. กรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 

       เป็นเวลา เกินกว่า 15 วัน และมไิด้กลับมาปฏิบัติ 

                หน้าท่ีราชการอีกเลย 

                     ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ  

             โดยไม่อาจลดหย่อนโทษได้ 
                               .................................. 
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โครงสร้างวินัยข้าราชการ 

    ข้าราชการต้องมีวินัย ต่อ 
       1. ประเทศชาติ ม. 81 

        2. ประชาชน  ม. 82(8), ม. 83(9), ม. 85(5) 
    3. ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ม. 82(1)(2)(3)(5) 
              (6)(9), ม. 83(3)(4)(5), ม. 85(1)(2)(3) 

   4. ผูบ้ังคับบัญชา ม. 82(4), ม. 83(1)(2) 

         5. ผูร้่วมงาน ม. 82(7), ม. 83(7) 
         6. ตนเอง ม. 82(10), ม. 83(6)(8), ม. 85(4)(6).                                            
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1. วินัยต่อประเทศชาติ   

ข้อก าหนด วินัยข้าราชการพลเรือน 

   

               มาตรา 81  ข้าราชการต้องสนับสนนุ 
      การปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันม ี

      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ      ด้วย 

      ความบริสทุธ์ิใจ 
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           1. ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ ซ่ือสัตย์ สจุริต 
       และเท่ียงธรรม  มาตรา 82(1) 

            ซ่ือสัตย์.. ตรงไปตรงมา,ไม่คดโกง,ไม่หลอกลวง 

             สจุริต..ท่ีดีท่ีชอบตามคลองธรรม 

             เท่ียงธรรม..ไม่ล าเอียง 

                       

 2. วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี   
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            2. ต้องไมอ่าศัยหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศัยต าแหน่ง  
     หน้าท่ีราชการของตน  หาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือ 
     ผูอ่ื้น มาตรา 83(3) 

                  อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 

                    ประโยชน์..เป็นประโยชน์ท่ีควรได้ 

         3.  ต้องปฏิบติัหน้าท่ีราชการ  ให้เกิดผลดีหรือความ 

   ก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความ  ต้ังใจ  อุตสาหะ  เอาใจใส่  
   และรักษาประโยชน์ของทางราชการ  มาตรา 82(3)  
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            4. ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ 

    โดยมิชอบ  เพือ่ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
    แก่ผูห้น่ึงผูใ้ด    หรือ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 

    หน้าท่ีราชการโดยทจุริต  มาตรา 85(1)(ผดิร้ายแรง)  

              เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

                   ทจุริตต่อหน้าท่ีราชการ 
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         5. ต้องปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้เป็น ไปตามกฎหมาย  

       กฎ    ระเบยีบของทางราชการ      มติคณะรัฐมนตรี 

       นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบยีบแบบแผน 

       ของทางราชการ  มาตรา 82(2)  
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 กฎหมาย, กฎ 

            กฎหมาย หรือ กฎ ใดก็ได้   

        ระเบยีบของทางราชการ 

            ต้องเป็นระเบยีบเฉพาะ เช่น ระเบียบการเงิน, 

           ระเบยีบพสัดุ, ระเบยีบการใช้รถยนต์ราชการ  

       ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

           เป็นระเบยีบแบบแผนท่ัวไปท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุคน 

           ต้องปฏิบัติ 
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    ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ ตาม ม. 82(2) 
       “ แบบแผน” คือขนบธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ หรือเคย 
                              ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา 
             1. เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ัวไป 
          2. ก าหนดหน้าท่ีท่ัวไปท่ีทกุคนต้องปฏิบัติตาม  
          3. ไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

                ระเบียบลงช่ือมาปฏิบัติราชการ 
                ระเบียบการแต่งกาย  
                ระเบียบการลาหยุดราชการ 
                แบบแผนในการเสนองานต่อผูบ้ังคับบัญชา  
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           ค าว่า “ประมาท” หรือ “ประมาทเลินเล่อ”  
                 ขาดความระมัดระวัง   ขาดความรอบคอบใน 

            เร่ืองท่ีใช้ความระมัดระวังได้ แต่ไม่ใช้หรือใช้ไม่เพยีงพอ                                          
 และเกิดความเสียหาย  

                    ได้แก่ กระท าความผดิมิใช่โดยเจตนา  แต่กระท าโดย  
          ปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี                

          ตามวิสัยและพฤติการณ์  และผูก้ระท าอาจใช้ความระมัดระวัง  

          เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพยีงพอไม่   จึงเกิดความเสียหาย 

                

6. ต้องไมป่ระมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ มาตรา 83(4) 
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              ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
                ของทางราชการ พ.ศ. 2544 
                      ....................        
    ความลับของทางราชการ ? 
        คือ ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ ท่ีไมอ่าจเปิดเผย  
        ให้บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องทราบได้       

   
    

7. ต้องรักษาความลับของทางราชการ มาตรา 82(6)  
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  8. ต้องไมก่ระท าการ หรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการ 

     หาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม  หรือ 

    เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
    มาตรา 83(5)  
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          9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืง ในการปฏิบัติ 

    หน้าท่ีราชการ  และในการปฏิบติัการอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

    กับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ    

   ว่าด้วยมารยาททางการเมอืงของข้าราชการด้วย 

   มาตรา 82(9) 
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       10. กรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการ  

              10.1 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละท้ิง 
      หรือ ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมไิด้ มาตรา 82(5)  

              10.2  ละท้ิง หรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ โดยไม่ม ี
     เหตผุลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
     ร้ายแรง มาตรา 85(2) (ผดิร้ายแรง)  

              10.3  ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
      เป็นเวลาเกิน15 วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดย 
     มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบยีบ 
     ของทางราชการ มาตรา 85(3) (ผดิร้ายแรง)  
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3. วินัยต่อผูบ้ังคับบัญชา 
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            1. ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผูบ้งัคับบญัชา ซ่ึงส่ัง 

     ในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ 

     ทางราชการ โดยไมขั่ดขืนหรือหลีกเล่ียง  แต่ถ้าเห็นว่า 

     การปฏิบติัตามค าส่ังน้ัน    จะท าให้เสียหายแก่ราชการ    

     หรือ จะเป็นการไมร่ักษาประโยชน์ของทางราชการ    จะ 

    ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที     เพือ่ให้ผูบ้งัคับ 

    บญัชาทบทวนค าส่ังน้ัน   และเมือ่ได้เสนอความเห็นแล้ว  

    ถ้าผูบ้ังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบติัตามค าส่ังเดิม  ผูอ้ยู่ 

    ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  มาตรา 82(4)  
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ค าส่ังของผูบ้ังคับบัญชา 
      1. คือ อ านาจของรัฐ 
       2. ต้องเป็นค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายและระเบียบราชการ 

       3. ไมป่ฏิบัติตาม มีความผดิทางวินัย 
       4. ส่ังด้วยวาจาก็ได้ 
       5. ถ้าเห็นว่าการปฏิบติัค าส่ังท่ีชอบน้ัน จะท าให้ 
               เสียหายแก่ราชการ,  เป็นการไม่รักษาประโยชน์ฯ 
           ต้องให้ทบทวน ถ้าผบ. ทบทวนแล้ว และยืนยัน ต้อง  
           ปฏิบัติตาม.                       
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                2. ต้องไมร่ายงานเท็จต่อผูบ้ังคับบัญชา การ 

     รายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง ถือว่า 
     เป็นรายงานเท็จด้วย มาตรา 83(1) 

                   รายงาน  คือบอก ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
                         ท่ีได้รู้เห็น หรือท่ีทราบมา 

                   รายงานเท็จ คือ... 
                            รายงานไม่เป็นความจริง 

                            รายงาน โดยปกปิดข้อความ          
                           ซ่ึงควรต้องบอก 
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              3.  ต้องไมป่ฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการ  
     ข้ามผูบ้ังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผูบ้ังคับบัญชา 
     เหนือตนข้ึนไป  เป็นผูส่ั้งให้กระท าหรือได้รับอนญุาต 
     เป็นพเิศษครั้งคราว มาตรา 83(2)  

                เฉพาะเร่ืองการปฏิบติัราชการเท่าน้ัน 

                 การอุทธรณ์, การร้องทกุข์,การร้องเรียน, 

                      การร้องขอความเป็นธรรม  
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                 1. ต้องสภุาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี  

        และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง 

        ข้าราชการด้วยกัน และผูร้่วมปฏิบัติราชการ 

        มาตรา 82(7)  

4. วินัยต่อผูร่้วมงาน 
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             2. ต้องไมก่ระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้ง 
   กดข่ี  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ  ม. 83(7)  

              กล่ันแกล้ง.... หาความไม่ดีใส่ให้ 

                                   .... แกล้งใส่ความ 
              กดข่ี.... ข่มให้อยู่ในอ านาจ 
              ข่มเหง.... ใช้ก าลังรังแก 
                             .... แกล้งท าความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้น 
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     พฤติกรรมท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย 

       1. แสดงออกด้วย กิริยา ท่าทาง 

        2. แสดงออกด้วย ค าพูด 
        3. แสดงออกด้วย ลายลักษณ์อักษร   
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               1. ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 

 และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการเก่ียวกับ 

หน้าท่ีของตน มาตรา 82(8)  

5. ความผดิต่อประชาชน 
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        2.  ต้องไมด่หูมิน่ เหยียดหยามกดข่ี หรือข่มเหง 

   ประชาชนผูติ้ดต่อราชการ มาตรา 83(9)  

           3. การดหูมิน่ เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือ 

    ท าร้ายประชาชน ผูติ้ดต่อราชการอย่างร้ายแรง  
    มาตรา 85(5) (ผดิร้ายแรง) 

           ดหูมิ่น, กดข่ี, ข่มเหง 

             ท าร้าย 

  

เฉพาะประชาชนผู ้
มาติดต่อราชการ 
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                 1.  ต้องไมเ่ป็นกรรมการผูจั้ดการ  หรือผูจั้ดการ   
   หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมลัีกษณะงานคล้ายคลึงกันน้ัน 
  ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท มาตรา 83(6) 
ต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
                        เช่น ต าแหน่งผูอ้ านวยการ 
                     จุดมุ่งหมาย    - ผลประโยชน์   
                                                - เวลาท างาน 

                                              
                                               

6. วินัยต่อตนเอง 
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             2. ต้องไมก่ระท าการอันเป็นการ ล่วงละเมดิ หรือ 
    คุกคามทางเพศ  ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  

    มาตรา 83(8) 

               ล่วงละเมิดทางเพศ...ล่วงเกิน, ฝ่าฝืนจารีต 
                   ประเพณี, ฝ่าฝืนกฎหมาย  เช่น 
                   การท าอนาจาร, ข่มขืนกระท าช าเรา  
               คุกคามทางเพศ...ท าให้หวาดกลัว, 
                   แสดงอ านาจด้วยกิริยา หรือวาจา 
                  ให้หวาดกลัว  
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        3. กระท าความผดิอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษ 
    ท่ีหนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก 
    หรือ  ให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุก       เว้นแต่เป็นโทษ 
   ส าหรับความผดิท่ีได้กระท าโดยประมาท มาตรา 85(6) 
   (ผดิร้ายแรง)  
        องค์ประกอบความผดิ. 
             1. กระท าความผดิทางอาญา 

             2. รับโทษจ าคุกจริงๆ หรือประหารชีวิต 

             3. ค าพพิากษาถึงท่ีสดุ 

                  “ยกเว้น โทษท่ีกระท าผดิโดยประมาท” 
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                         1. ฆ่าผูอ่ื้น 
                       2. คดีค้ายาเสพติด 
                       3. ทจุริตเงินราชการ 
                        

 

ตัวอย่าง กระท าผดิอาญาและได้รับโทษจ าคุก 
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        4. ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิ 

   ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน มใิห้เส่ือมเสีย  
   มาตรา 82(10)  

             5. กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู ้ประพฤติช่ัว 

 อย่างร้ายแรง  มาตรา 85(4)(ผดิร้ายแรง)  
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 การกระท าท่ีเรียกว่า “ประพฤติเส่ือมเสีย” 

     หรือ “ประพฤติช่ัว” 

         มีหลักในการพจิารณา 3 ประการ 

              1. เกียรติของข้าราชการ 
               2. ความรู้สึกของสังคมไทย   
               3. เจตนาท่ีกระท า  

         ค าว่า “เกียรติ” คือ ความยกย่องนับถือ,  

             การมช่ืีอเสียง, การมีหน้ามีตา.  
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    1. เสพหรือเมาสรุา 
           มติ ครม. ท่ี น.ว.208/2496, 3 ก.ย. 2496 
          เสพหรือเมาสรุา ในกรณีต่อน้ี... 

            1.1 เสพสรุาในขณะปฏิบัติราชการ 

            1.2 เมาสรุาเสียราชการ 

            1.3 เมาสรุาในท่ีชมุนมุชนจนเกิดเร่ืองเสียหาย หรือ 

                  เสียเกียรติศักด์ิแห่งต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

  

      
                                      
  

ตัวอย่างในเร่ืองการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

ผดิร้ายแรง 
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  2. การเล่นการพนัน(ประเภท ก,ข) 
         มติ ครม. ท่ี น.ว.208/2496, 3 ก.ย. 2496 
          วางแนวการพจิารณาความผดิและการลงโทษ 
          2.1 การพนันประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด(ก) 
                 ข้าราชการผูใ้ดเล่น.. 

          2.2 การพนันประเภทท่ีขออนญุาตทางการเล่นได้(ข)               
               กรณีผูเ้ล่นมหีน้าท่ีปราบปรามโดยตรง, คร,ู 

                เจ้าหน้าท่ีทางวัฒนธรรม..ฯลฯ... 

    3. ทจุริตในการสอบ..ผูท่ี้เข้าสอบคัดเลือกหรือแข่งขัน 

        มติ ครม. ท่ี สร 0401/ว 50 , 12 เม.ย. 2511 
  

ผดิร้ายแรง 

ผดิร้ายแรง 
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       3. เบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าบ้าน เป็นเท็จ 

       4. มีความสัมพนัธ์ฉันชู้สาว 

       5. การปลอมเอกสารเพือ่เอาประโยชน์ 
       6. รับรองเอกสารราชการเป็นเท็จ 

       7. เรียก-รับเงิน แลกกับการเข้าท างาน, เข้าเรียน 

       8. ฉ้อโกง  

                      ................................     

      

 

มีท้ังร้ายแรง 
และไม่ร้ายแรง 
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       ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผดิวินัยอย่างร้ายแรงและต้องถกู

ด าเนินคดีอาญา เช่น 

       1. การยักยอกเงินของทางราชการ 

       2. การเบกิเงินโครงการท่ีเป็นเท็จ 

       3. การเบกิเงินค่าปฏิบติังานนอกเวลาท่ีเป็นเท็จ 
       4. การรับสินบน 

       5. การปลอมแปลงลายมอืช่ือ ฯลฯ 

                      ................................     

      

 

การกระท าท่ีเข้าข่ายการทจุริต 
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       1. การขาดราชการหรือละท้ิงหน้าท่ีราชการ โดยไมม่เีหตผุล

อันสมควรต้ังแต่ 1 วัน ข้ึนไป จะไมม่สิีทธ์ิได้เล่ือนเงินเดือนหรือ

ค่าจ้าง 

       2. การลาหรือมาสายเกินกว่าท่ีผูบ้งัคับบญัชาก าหนด ไมม่ี
สิทธ์ิได้เลือนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ดังน้ี 

 

กฎระเบยีบอ่ืนๆท่ีควรรู้ 
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      2.1 ส าหรับข้าราชการและลกูจ้างประจ า ในรอบคร่ึงปีท่ีผา่นมาต้อง

ไม่ลากิจ ลาป่วย เกินกว่า 10 ครั้ง หรือไม่เกิน 23 วัน และต้องไม่มา

ท างานสายเกิน 18 ครั้ง 

      2.2 ส าหรับ พกส. ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา ต้องไม่ลากิจ ลาป่วยเกิน

กว่า 20 ครั้ง หรือไม่เกิน 45 วันท าการ และต้องไม่มาสายเกิน 36 

ครั้ง 

      2.3 ส าหรับ ลกูจ้างช่ัวคราว ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา ต้องไม่ลากิจ ลา

ป่วยเกินกว่า 20 ครั้ง หรือไม่เกิน 30 วันท าการ และต้องไม่มาสายเกิน 

36 ครั้ง 

 

 

กฎระเบยีบอ่ืนๆท่ีควรรู้ (ต่อ) 



ตารางเปรียบเทียบการลาและสิทธิประโยชน์ 

สิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

ลาป่วย  
(ตามที่ป่วยจริง) 

120 120 30 8 (6เดือน) 
15 (ปีถัดไป) 

45 

ลาคลอดบุตร 90 90 90 90 90 

ลากิจ 45 45 10 - 15 (ปีแรก ๖วัน) 

ลาพักผ่อน 10 (6 เดือน) 10(6 เดือน) 10 (6 เดือน) 10 (6 เดือน) 10 (6 เดือน) 
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           1. จะประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 คร้ัง คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
80% สมรรถนะ 20% 

    2. ผลการประเมินต้องใส่คะแนนระดับดีข้ึนไป (คะแนน 75 ข้ึนไป) 

จึงมสิีทธ์ิได้เล่ือนค่าจ้าง 

            3. กรณีท่ีผลการประเมนิต ่าว่าระดับดี 2 คร้ังติดต่อกันจะถกูส่ัง

เลิกจ้าง 

 

หลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบติังานเพือ่ 

ปรับค่าจ้างของ พกส. และลกูจ้างช่ัวคราว 



44 

   

        

          หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมผีลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมกีารใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบเพือ่ให้เกิดผล

ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรปูแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรปูของตัวเงิน

หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไมใ่ช่ในรปูตัวเงินหรือ

ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร

ต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบคุคล

ผูม้อี านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพีน้่องหรือบริษัทท่ีตนมส่ีวนได้ส่วนเสีย

ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมชิอบ ฯลฯ 

 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 



หมายถึง  สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น

นกัการเมือง ขา้ราชการ พนกังานบริษทั ผูบ้ริหาร  มี

ผลประโยชนส่์วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 

หรือการปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งหนา้ที่บุคคลนั้น

รบัผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชนข์องส่วนรวม 

ความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชนส่์วนตน 

และผลประโยชนส่์วนรวม  
“Conflict of Interests (COI)” 



รูปแบบของความขดัแยง้กนัระหว่าง 

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ที่พบเห็นบ่อย ๆ  



การรับของขวัญ/รับผลประโยชน ์

ที่เกนิความเหมาะสม 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน          

จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้นให้ได้เลื่อนต าแหน่งสงูขึ้น 



การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กบัตนเอง 

ครอบครัว หรือพวกพ้อง 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท  าให้บริษัทของตนเองหรือบริษัทของ

ครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 



การท างานหลังเกษียณ 

เป็นการไปท างานหลงัออกจากงานเดิม  

โดยใชค้วามรู ้ประสบการณ ์หรืออิทธิพลจากที่

เคยด ารงต าแหน่งมารบังาน หรือ 

เอาประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง 



การท างานพิเศษ 

การเป็นที่ปรึกษาและการจา้งงานใหแ้ก่ตนเอง 

รวมถงึการใชต้ าแหน่งสถานภาพ  

การท างานสาธารณะ ในการที่จะเขา้ไปเป็นนายจา้ง

ของภาคเอกชน หรือเป็นเจา้ของตนเอง  

ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมือ เครือ่งใชข้องรฐั 

ในการท างานพเิศษภายนอก 



ตวัอย่างรูปแบบพฤติกรรมความขดัแยง้กนัระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ที่พบเห็นบ่อย ๆ 

• การหาประโยชนใ์หต้นเอง 

• การรบัผลประโยชนจ์ากการทีด่ ารงต าแหน่งหนา้ที่ 

• การใชท้รพัยสิ์นของราชการเพือ่ประโยชนส่์วนตน 

• การใชข้อ้มูลลบัของทางราชการ เพือ่แสวงหาประโยชนแ์ก่

ตนเองและพวกพอ้ง 

• การรบังานนอกแลว้ส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงาน          

ทีร่บัผิดชอบ 



                                                                               
ค่านิยมสรา้งสรรคข์องเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

 
 

       1. กลา้ยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

   2. ซ่ือสตัยแ์ละมีความรบัผิดชอบ 

   3. โปร่งใส ตรวจสอบได ้

   4. ไม่เลือกปฏิบติั 

   5. มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 



แนวทาง:การปฏิบติัตนของขา้ราชการ                                          
เพือ่ป้องกนัการทุจริตอย่างไร 

   1. ไม่ทุจรติ คือตวัเราไม่ท าทุจรติ ไม่ท าใหเ้กดิความผดิพลาด 

  2. อย่าใหผู้อ้ืน่สงสยัว่าทุจรติ ตอ้งท างานรอบคอบ หาพยาน 

     หลกัฐานเพือ่ยนืยนัความทุจรติ 

  3. อย่าใหค้นอืน่ทุจรติ คอืเราตอ้งป้องกนัมิใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

     กบัเรากระท าการทุจรติ  



การรบัทรพัยส์ินของผูอ่ื้นตามกฎหมาย ป.ป.ช. (ม.103) 

      หา้มมิใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐั รบัทรพัยสิ์น/ประโยชนอ่ื์นใด 

     นอกเหนือจากทรพัยสิ์นหรือประโยชน ์อนัควรไดต้ามกฎหมาย 

    เวน้แต่โดยธรรมจรรยา จาก 

    - ญาติ 

    - บุคคลอ่ืน ไม่เกิน 3,000 บาท 

                (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยส์นิ                                         

       หรือประโยชนอื์่นใด โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พ.ศ.2543) 



การรบัทรพัยสิ์นโดยธรรมจรรยา 

        

           การรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดจากญาติ                           

 หรือจากบุคคลทีใ่หก้นัในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติ                           

 ตามขนมธรรมเนียมประเพณี หรือวฒันธรรม หรือ                                

 ใหก้นัตามมารยาททีป่ฏิบติักนัในสงัคม 



การรบัทรพัยสิ์นจากญาติ 

  1. บพุการ ี

  2. ผูส้บืสนัดาน 

  3. พี ่นอ้ง 

  4. ลงุ ป้า นา้ อา 

  5. คู่สมรส ตลอดจนบพุการ ีผูส้บืสนัดานคู่สมรส 

  6. บตุรบญุธรรมหรอืรบับตุรบญุธรรม 



หากมีความจ าเป็นตอ้งรบั                                             

เพราะเพือ่รกัษาไมตรี...จะท าอย่างไร 

       แจง้ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ วินจิฉยั 

   มีเหตุผล รบัได ้– รบัไว ้

   ไม่เหตุควรรบั - ส่งคืน                                              

  ส่งคืนไม่ได ้มอบใหส่้วนราชการ 

 



ผูฝ่้าฝืนมีโทษทางอาญา 
 

        จ าคุกไม่เกิน  3   ปี  หรือ 

      ปรบัไม่เกิน  6,000 บาท หรือ 

      ทั้งจ าทั้งปรบั 


