
การเสรมิสรา้งและป้องกนัการการเสรมิสรา้งและป้องกนัการ
กระทาํผดิวนิยัในการปฏบิตัหินา้ที�กระทาํผดิวนิยัในการปฏบิตัหินา้ที�

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

บรรยายในการจดัประชุมชแจงประมวลผลและจดัทําี$
รายงานโครงการสามะโนการเกษตรํ  พ.ศ. ๒๕๕๖



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

ปจัจยัในการทําราชการ

“ตาํแหนง่” “งาน”

“ขา้ราชการ” “คน”



““วนิยัวนิยั”” ใชอยา่งไร้ใชอยา่งไร้   ??กบัใครกบัใคร??

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

วนิยัใช้วนิยัใชก้าํกบัความประพฤติกาํกบัความประพฤต ิ คนคน  

ประวณีประวณี  ณณ  นครนคร  ที�ปรกึษาสานกังานํที�ปรกึษาสานกังานํ   กก..พพ..



““วนิยัวนิยั”” เพื�ออะไรเพื�ออะไร  ??

ประวณีประวณี  ณณ  นครนคร  ที�ปรกึษาสานกังานํที�ปรกึษาสานกังานํ   กก..พพ..

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

เพื่อสัมฤทธิ์ผลของเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงานราชการงานราชการ                



““วนิยัวนิยั”” ประกอบดว้ยประกอบดว้ย

ตามตาม  พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑  

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

ขอ้ปฏบิตั ิ ขอ้หา้ม+



โทษทางวนิยัโทษทางวนิยั  
๕๕  สถานสถาน

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

ภาคทณัฑ์

ตดัเงนิเดอืน
ลดเงนิเดอืน
ปลดออก

ไลอ่อก



““ขอ้ปฏบิตั ิขอ้ปฏบิตั”ิ”
คอืคอื  พฤตกิรรมที�กฎหมายบญัญตั ิพฤตกิรรมที�กฎหมายบญัญตั ิ   
ใหก้ระทาํใหก้ระทาํ  หากไมก่ระทาํจะเป็นหากไมก่ระทาํจะเป็น
ความผดิความผดิ  และมโีทษและมโีทษ

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๑..  ปฏบิตัหินา้ที�ราชการดว้ยความซอสตย์ื� ัปฏบิตัหินา้ที�ราชการดว้ยความซอสตย์ื� ั   สจุรติสจุรติ  
และเที�ยงธรรมและเที�ยงธรรม

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ลดเงนิเดอืนลดเงนิเดอืน
จนท.บรหิารงานที�ดนิอําเภอ ไดร้บัคําขอเปลี�ยน  น.ส. ๓ เป็น 

น.ส. ๓ ก. จากผูข้อ ๖ ราย และเมื�อรบัคําขอแลว้ มไิดด้ําเนนิการ
อย่างใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อ ปล่อยเวลาใหเ้นิ�นนานถงึ ๒ ปี   จนมกีาร
รอ้งเรยีนขนึ$  จงึไดเ้ร ิ�มดําเนนิการใหผู้ข้อ และไดขู้ดลบ ตกเตมิ
วนัที�ท ี�ม ีในเอกสาร แก้ไขวนัที�ท ี�นายอําเภอสงการให้มีวนัที�ั�
ใกลเ้คยีงกบัวนัที�มกีารรอ้งเรยีน เพื�อใหต้นเองไมต่อ้งรบัผดิ



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

  ๒๒..  ปฏบิตัหินา้ที�ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายปฏบิตัหินา้ที�ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบยีบของทางราชการกฎระเบยีบของทางราชการ  มตขิองคณะรฐัมนตรีมตขิองคณะรฐัมนตร ี 
นโยบายของรฐับาลนโยบายของรฐับาล  และปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนและปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการของทางราชการ

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์
นางนกนอ้ย เจา้หนา้ที�การเงนิ รวบรวมเงนิสมทบสงเขา้่

กองทุนประกนัสงคมท ั$งสวนของนายจา้งและลูกจา้งั ่  ๕-๖ เดอืน 
คร ั$ง คร ั$งสุดทา้ยรวบรวมสงคร ั$งเดยีว่  ๑๕ เดอืน ซงการกระทําึ�
ดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด และอาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยหายแกล่กูจา้งในการเสยสทธติา่งๆี ี ิ  ตามที�กฎหมายกาํหนดไว้



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๓๓..  ปฏบิตัหินา้ที�ราชการใหเ้กดิผลดหีรอืความกา้วหนา้ปฏบิตัหินา้ที�ราชการใหเ้กดิผลดหีรอืความกา้วหนา้
แกร่าชการดว้ยความต ั$งใจแกร่าชการดว้ยความต ั$งใจ  อตุสาหะเอาใจใส่อตุสาหะเอาใจใส่  และรกัษาและรกัษา
ประโยชนข์องทางราชการประโยชนข์องทางราชการ

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

เจา้หนา้ที�บรหิารงานท ั�วไป ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็น
ผูร้บัผดิชอบเกี�ยวกบังานสารบรรณของสานกังานเลขานุการรฐัมนตรฯีํ  ใน
การลงบญัชรบัี -สงเอกสารที�เป็นเรื�อง่  ปกปิด ลบั ลบัมาก ลบัที�สุดและ
จดัเก็บสาเนาสงหนงัสอดงักลา่วไวใ้นตูเ้ก็บเอกสารลบัของสานกังานํ ํ่ ื  ได้
ปลอ่ยปละละเลยไมร่ะมดัระวงัในการปฏบิตัหินา้ที� เป็นเหตใุหม้ผีูล้กัลอบนํา
สาเนาบนัทกึลบัเรื�องหนึ�งออกไปลงพมิพเ์ผยแพรใ่นนติยสารฉบบัหนึ�งทาํํ ให้
ความลบัของทางราชการร ั�วไหล     

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๔๔..  ปฏบิตัติามคําสงของผูบ้งัคบับญัชาซงสงในั� ั�ึ�ปฏบิตัติามคําสงของผูบ้งัคบับญัชาซงสงในั� ั�ึ�
หนา้ที�ราชการโดยชอบดว้ยหนา้ที�ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของกฎหมายและระเบยีบของ
ทางราชการทางราชการ  โดยไมข่ดัขนืหรอืหลกีเลี�ยงแตถ่า้เห็นวา่โดยไมข่ดัขนืหรอืหลกีเลี�ยงแตถ่า้เห็นวา่
การปฏบิตั ิการปฏบิตั ิ ตามคําสงน ั$นจะทําใหเ้สยหายแก่ราชการั� ีตามคําสงน ั$นจะทําใหเ้สยหายแก่ราชการั� ี   
หรอืจะเป็นการไม่รกัษาประโยชนข์องทางราชการหรอืจะเป็นการไม่รกัษาประโยชนข์องทางราชการ
จะจะ ต้องเสนอความเ ห็นเ ป็นหนงัสอทนัทีืต ้อง เสนอความเ ห็นเ ป็นหนงัสอทนัทีื   เพื�อให้เพื�อให้
ผู ้บงัคบับญัชาทบทวนคําสงน ั$นั�ผู ้บงัคบับญัชาทบทวนคําสงน ั$นั�   และเมื�อได้เสนอและเมื�อได้เสนอ
ความเห็นแลว้ความเห็นแลว้  ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏบิตัติามถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏบิตัติาม
คํ าสง เดิมั�คํ าสง เดิมั�   ผู ้อยู่ ใต้บ ังค ับบ ัญชาต้องปฏิบ ัต ิตามผู ้อยู่ ใต้บ ังค ับบ ัญชาต้องปฏิบ ัต ิตาม

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๕๕..  อทุศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการอทุศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการ  จะละทิ$งจะละทิ$ง
หรอืทอดทิ$งหนา้ที�ราชการมไิด้หรอืทอดทิ$งหนา้ที�ราชการมไิด้

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ผู ้ชวยพยาบาล่ผู ้ชวยพยาบาล่   ๑๑     ละทิ$งหน้าที� เ ว รยา มละทิ$งหน้าที� เ ว รยา ม            
หลายคร ั$งหลายคร ั$ง   และยงัได้ให้ผู ้อ ื�น เข้า เวรแทนตนและยงัได้ให้ผู ้อ ื�น เข้า เวรแทนตน              
โดยมิได้รายงานให้ผู ้บ งัคบับญัชาทราบตามโดยมิได้รายงานให้ผู ้บ งัคบับญัชาทราบตาม
ระเบยีบวา่ดว้ยการแลกเวรระเบยีบวา่ดว้ยการแลกเวร

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๖๖..  รกัษาความลบัของทางราชการรกัษาความลบัของทางราชการ

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

เจา้หนา้ที�ในการประชุมคณะอนุกรรมการเจา้หนา้ที�ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ได้ไดน้ํานํา
มติในการประชุมลบัของคณะอนุกรรมการไปมติในการประชุมลบัของคณะอนุกรรมการไป
เ ปิดเผยแก่ผู ้สอข่าวหนงัสอพิมพ์ื� ืเ ปิด เผยแก่ผู ้สอข่าวหนงัสอพิมพ์ื� ื     ก่อนเสนอก่อนเสนอ  
คณะกรรมการใหญ่คณะกรรมการใหญ่    เป็นกรณีไมร่กัษาความลบัของเป็นกรณีไมร่กัษาความลบัของ
ทางราชการแตย่งัไมเ่ป็นเหตุใหเ้สยหายแกร่าชการีทางราชการแตย่งัไมเ่ป็นเหตุใหเ้สยหายแกร่าชการี
อยา่งรา้ยแรงอยา่งรา้ยแรง

ตดัเงนิเดอืนตดัเงนิเดอืน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๗๗..  สุภาพเรยีบรอ้ยสุภาพเรยีบรอ้ย  รกัษาความสามคัคแีละรกัษาความสามคัคแีละ
ตอ้งชวยเหลอืกนัในการปฏบิตัริาชการระหวา่ง่ตอ้งชวยเหลอืกนัในการปฏบิตัริาชการระหวา่ง่
ขา้ราชการด้วยกนัและผูร้่วมปฏบิตัริาชการขา้ราชการด้วยกนัและผูร้่วมปฏบิตัริาชการ

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

เกษตรจงัหวดัใชถอ้ยคาํหยาบคาย้  ตอ่ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาในที�ประชุมสานกังานเกษตรจงัหวดัํ  โดยไม่
เจาะจงวา่ผูใ้ดโดยเฉพาะ เนื�องจากไมพ่อใจที�มบีตัร
สนเทห่ร์อ้งเรยีนกลา่วโทษตน

ตดัเงนิเดอืน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๘๘..  ตอ้นรบัตอ้นรบั  ใหค้วามสะดวกใหค้วามสะดวก  ใหค้วามเป็นธรรมใหค้วามเป็นธรรม  
และใหก้ารสงเคราะหแ์กป่ระชาชนผูต้ดิตอ่ราชการและใหก้ารสงเคราะหแ์กป่ระชาชนผูต้ดิตอ่ราชการ
เกี�ยวกบัหนา้ที�ของตนเกี�ยวกบัหนา้ที�ของตน

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

จนท.ขนสง่ ๒ ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตั ิ
หนา้ที�เกี�ยวกบัการแจง้ยา้ยรถ และ ไดด้ําเนนิการรบัแจง้ยา้ย
รถมาใชงานที�จงัหวดัใหแ้กผู่ม้าตดิตอ่ราชการรายหนึ�ง้ ลา่ชา้ 
เกนิกว่าระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นระเบยีบโดยไดผ้ดัผ่อนใหผู้ ้
มาติดต่อราชการดงักล่าว มาติดต่อถึง ๓ คร ั$งใชเวลา้
ดาํเนนิการ ๑๓ วนั โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๙๙.. วางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหินา้ที�วางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหินา้ที�
ราชการราชการ  และในการปฏบิตักิารอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัประชาชนและในการปฏบิตักิารอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัประชาชน  กบักบั
จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการวา่ดว้ยมารยาททางจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการวา่ดว้ยมารยาททาง
การเมอืงของขา้ราชการดว้ยการเมอืงของขา้ราชการดว้ย

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

จนท.บรหิารงานท ั�วไป ๕ ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกต ั$งสมาชกสภาผูแ้ทนราษฎรเขติ
อําเภอสตกึ จ.บุรรีมัย ์นําอาหารมาเลยีงผูต้อ้งขงัในเรอืนจํา$  และแนะนําตวั และได้
เรยีกประชุมผูต้อ้งขงัซงเป็นผูช้วยเหลอืเจา้ึ� ่ พนกังาน เพื�อใหไ้ปสารวจผูต้อ้งขงัที�อยู่ํ
ในเขตอําเภอที�ผูส้มคัรรบัเลอืกต ั$งลงสมคัร แลว้ไดม้อบกระดาษกบัซองจดหมาย
พรอ้มแสตมป์ใหไ้ปแจกผูต้อ้งขงั โดยไดข้อรอ้งใหผู้ต้อ้งขงัเขยีนจดหมายไปใหญ้าติ
พจิารณาลงคะแนนเสยงใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกต ั$งี ดงักลา่ว อนัเป็นการไมว่างตวัเป็นกลาง
ในทางการเมอืง ตามมตคิณะรฐัมนตร ีพฤตกิารณ์เป็นการไม่ถอืและปฏบิตัติาม
ระเบยีบและแบบธรรมเนยีมของทางราชการ

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๐๑๐..  รกัษาชอเสยงของตนื� ีรกัษาชอเสยงของตนื� ี   และรกัษาเกยีรติและรกัษาเกยีรติ
ศกดิMของตาํแหนง่หนา้ที�ราชการของตนมใิห้ัศกดิMของตาํแหนง่หนา้ที�ราชการของตนมใิห้ั
เสอมเสยื� ีเสอมเสยื� ี

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ขา้ราชการหลอกขายสนคา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ติ  
เป็นการกระทําที�ไม่เหมาะสมและทําใหเ้สอมเสยต่อื� ี
เกยีรตศิกดิMของตาํแหนง่หนา้ที�ราชการั

  ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์



““ขอ้หา้มขอ้หา้ม””
เป็นพฤตกิรรมที�กฎหมายหา้มเป็นพฤตกิรรมที�กฎหมายหา้ม  
กระทาํกระทาํ  หากฝ่าฝืนเป็นความผดิและหากฝ่าฝืนเป็นความผดิและ
มโีทษมโีทษ

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๑..  ไมร่ายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชาไมร่ายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชา  การรายงานการรายงาน
โดยปกปิดขอ้ความซงควรตอ้งแจง้ึ�โดยปกปิดขอ้ความซงควรตอ้งแจง้ึ�   ถอืวา่เป็นการถอืวา่เป็นการ
รายงานเท็จดว้ยรายงานเท็จดว้ย

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

จนท.บรหิารงานที�ดนิ ๗ นดัใหพ้นกังานขบัรถยนตน์ํารถยนตข์องกรม 
ไปรบัที�สถานรีถไฟหวัลําโพง  ในระหวา่งเดนิทางกลบับา้นพกั พนกังานขบั
รถยนต ์ขบัรถยนตโ์ดยประมาทชนรถจกัรยานยนตส์องลอ้ เป็นเหตใุหร้ถยนต์
ของราชการเสยหายี  ภายหลงัเกดิเหตุเจา้หนา้ที�ผูน้ไีดอ้า้งว่าเป็นการใช$ ้
รถยนตใ์นทางราชการซงไมเ่ป็นความจรงิึ�  แตก่็ไดย้นิยอมชดใชคา่เสยหาย้ ี
ท ั$งหมดใหแ้กก่รมที�ดนิแลว้

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

  ๒๒..  ไมป่ฏบิตัริาชการอนัเป็นการกระทาํการขา้มไมป่ฏบิตัริาชการอนัเป็นการกระทาํการขา้ม
ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตนผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตน  เวน้แตผู่บ้งัคบับญัชาเหนอืเวน้แตผู่บ้งัคบับญัชาเหนอื
ขนึไปเป็นผูส้งใหก้ระทาํหรอืไดร้บัอนญุาตเป็น$ ั�ขนึไปเป็นผูส้งใหก้ระทาํหรอืไดร้บัอนญุาตเป็น$ ั�
พเิศษชวคร ั$งชวคราวั� ั�พเิศษชวคร ั$งชวคราวั� ั�

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

จนท.ที�ดนิ ๓ ปฏบิตัหินา้ที�ผูช้วยกํากบังานสนาม่  ศนูยอ์ํานวยการออก
หนงัสอรบัรองการทําประโยชนโ์ดยใชรูปถา่ยทางอากาศื ้  ไดอ้อกไปทําการ
รงัวดัพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์เพื�อออก น.ส.๓ ก. โดยมไิด้รบั
มอบหมายจากผูก้ํากบังานสนาม ซงเป็นผูบ้งัคบับญัชาึ�  และไดน้ําประกาศ
ออก น.ส.๓ ก. เสนอนายอําเภอลงนาม  โดยไมผ่า่นผูก้ํากบังานสนามกอ่น 
พฤตกิารณ์เป็นการปฏบิตัริาชการโดยกระทําการข้ามผู ้บงัคบับญัชา     
เหนอืตน

ตดัเงนิเดอืนตดัเงนิเดอืน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๓๓..  ไมอ่าศยหรอืยอมใหผู้อ้ ื�นอาศยตาํแหนง่ั ัไมอ่าศยหรอืยอมใหผู้อ้ ื�นอาศยตาํแหนง่ั ั
หนา้ที�ราชการของตนหาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหนา้ที�ราชการของตนหาประโยชนใ์หแ้กต่นเอง
หรอืผูอ้ ื�นหรอืผูอ้ ื�น

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

เจา้หนา้ที�สาธารณสขุเจา้หนา้ที�สาธารณสขุนํายาสวนตวัของตนมาใชรว่มกบั่ ้นํายาสวนตวัของตนมาใชรว่มกบั่ ้
ยาของสถานอีนามยัยาของสถานอีนามยั  แลว้แลว้เรยีกเก็บเงนิคา่ยาเรยีกเก็บเงนิคา่ยาของตนจากของตนจาก                              
ผูม้ารบับรกิารตา่งหากผูม้ารบับรกิารตา่งหาก  โดยไมอ่อกใบเสร็จรบัเงนิโดยไมอ่อกใบเสร็จรบัเงนิ

ตดัเงนิเดอืนตดัเงนิเดอืน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๔๔..  ไมป่ระมาทเลนิเลอ่ในหนา้ที�ราชการไมป่ระมาทเลนิเลอ่ในหนา้ที�ราชการ

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ปลดออกปลดออก

จนท.บรหิารงานการคลงั ๘ ไม่ใชความระมดัระวงัในการ้
เก็บรกัษาธนบตัรตวัอยา่งของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซงสงึ� ่
มอบใหส้านกังานคลงัจงัหวดัเก็บรกัษาไว้ํ เป็นเหตใุหธ้นบตัรสญู
หายไป ๕ ฉบบั และไม่รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ หรอื
ดําเนนิการอยา่งหนึ�งอยา่งใดตามระเบยีบของทางราชการ ท ั$ง
ปกปิดขอ้เท็จจรงิไวไ้มใ่หผู้ใ้ดทราบและนําธนบตัรตวัอยา่งฉบบั
ปลอมมาเคลือบพลาสติกแข็ง และใสกรอบไว้แน่นหนา่           
อีก ช น ห นึ�งั$   เ พื�อ อํ า พ ร า ง  มิใ ห้ผู ้อ ื�น ม า ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๕๕..  ไมก่ระทาํการหรอืยอมใหผู้อ้ ื�นกระทาํการไมก่ระทาํการหรอืยอมใหผู้อ้ ื�นกระทาํการ
หาผลประโยชนอ์นัอาจทาํใหเ้สยความเที�ยงธรรมีหาผลประโยชนอ์นัอาจทาํใหเ้สยความเที�ยงธรรมี
หรอืเสอมเสยเกยีรตศิกดิMของตาํแหนง่หนา้ที�ื� ี ัหรอืเสอมเสยเกยีรตศิกดิMของตาํแหนง่หนา้ที�ื� ี ั
ราชการของตนราชการของตน

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ภาคทณัฑ์ภาคทณัฑ์

เจา้หนา้ที�สรรพากรเจา้หนา้ที�สรรพากร  ใหข้า้ราชการสรรพากรในใหข้า้ราชการสรรพากรใน
จงัหวดักูย้มืเงนิจงัหวดักูย้มืเงนิ  แลว้แลว้อาศยตาํแหนง่หนา้ที�ัอาศยตาํแหนง่หนา้ที�ั ของตนของตน                                    
หกัเงนิเดอืนหกัเงนิเดอืนของขา้ราชการผูกู้ย้มืของขา้ราชการผูกู้ย้มืในวนัรบัเงนิเดอืนในวนัรบัเงนิเดอืน
เพื�อชาระหนีํ $เพื�อชาระหนีํ $



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๖๖..  ไมเ่ป็นกรรมการผูจ้ดัการไมเ่ป็นกรรมการผูจ้ดัการ  หรอืผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ  หรอืหรอื
ตาํแหนง่อื�นใดที�มลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนัน ั$นในตาํแหนง่อื�นใดที�มลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนัน ั$นใน
หา้งหุน้สวนหรอืบรษิทั่หา้งหุน้สวนหรอืบรษิทั่

  พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ภาคทณัฑ์

รองปลดักระทรวง ไดจ้ดทะเบยีนจดัต ั$งบรษิทัจาํกดั 
จาํนวน ๒ แหง่ โดยเป็นกรรมการซงมอีาํนาจลงลายมอืชอึ� ื�
ผกูพนับรษิทัฯ และเป็นตวัแทนบรษิทั ทาํนติกิรรมในการ              
ซอที�ดนิื$



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๗๗..  ไมก่ระทําการอยา่งใดที�เป็นการกล ั�นแกลง้ไมก่ระทําการอยา่งใดที�เป็นการกล ั�นแกลง้      
กดขี�กดขี�   หรือข่มเหงกนัในการปฏิบตั ิราชการหรือข่มเหงกนัในการปฏิบตั ิราชการ

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี๔ มหีนงัสอรอ้งเรยีนเพื�อขอความื
เป็นธรรมวา่ตนดาํรงตาํแหนง่เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี๔ มา ๑๑ ปี
แลว้ แต่มไิด้รบัการพจิารณาเลื�อนระดบัตําแหน่งสูงขนึ$  เนื�องจาก                  
ผูบ้งัคบับญัชากล ั�นแกลง้และเรยีกรอ้งเงนิทองจากตน แตไ่มม่ใีหจ้งึถูก
ผู ้บงัคบับญัชากล ั�นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆ โดยให้มีการโยกย้าย                                       
ไปทํางานที�ไมต่รงกบัตาํแหนง่ที�ครองอยู ่ผลการสอบสวนปรากฏวา่การ
รอ้งเรยีนเป็นความเท็จ มูลเหตุที�ไมส่ามารถเลื�อนระดบัตําแหนง่สูงขนึ$
ได ้เพราะบกพรอ่งในการปฏบิตัหินา้ที�ราชการจงึทําใหถ้กูยา้ยงานบอ่ย 
และถกูดาํเนนิการทางวนิยัอยา่งรา้ยแรง

ตดัเงนิเดอืนตดัเงนิเดอืน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๘๘..  ไมก่ระทาํการอนัเป็นการลว่งละเมดิไมก่ระทาํการอนัเป็นการลว่งละเมดิ
หรอืคกุคามทางเพศหรอืคกุคามทางเพศ  

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๙๙.. ไมด่หูมิ�นไมด่หูมิ�น  เหยยีดหยามเหยยีดหยาม  กดขี�กดขี�  หรอืขม่เหงหรอืขม่เหง
ประชาชนผูต้ดิตอ่ราชการประชาชนผูต้ดิตอ่ราชการ

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

จนท.ที�ดนิ ๔ กล่าวถอ้ยคําต่อผูม้าตดิต่อราชการว่า 
“เฒา่บา้นนอกไมรู่ป้ระสประสาี  มารํ�ารรีํ�าไร$  ไมรู่เ้ร ื�องรูร้าว 
เดยีวจะจบัเขา้คุกQ  เขา้ตะราง ซงไดท้ํามาหลายคนแลว้ึ� ” 
ซงเป็นการใหบ้รกิารประชาชนตํ�ากวา่มาตรฐานการเป็ึ�
ขา้ราชการที�ด ีขาดความสานกึํ  อดทน  อดกล ั$น ขาดสติ

ตดัเงนิเดอืนตดัเงนิเดอืน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๐๑๐.. ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที�ราชการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที�ราชการโดยมิโดยมิ
ชอบชอบเพื�อใหเ้กดิความเสยหายอยา่งรา้ยแรงแกผู่ห้นึ�งีเพื�อใหเ้กดิความเสยหายอยา่งรา้ยแรงแกผู่ห้นึ�งี
ผูใ้ดผูใ้ด  หรอืปฏบิตัหิรอืหรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้ละเวน้การปฏบิตั ิการปฏบิตัหินา้ที�ราชการหนา้ที�ราชการ
โดยสจุรติโดยสจุรติ  

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ไลอ่อกไลอ่อก
จนทจนท..การเงนิและบญัชีการเงนิและบญัช ี ขออนมุตัเิบกิจา่ยเงนิขออนมุตัเิบกิจา่ยเงนิ  แลว้ไมไ่ดน้ําเงนิแลว้ไมไ่ดน้ําเงนิ

ไปจา่ยใหเ้จา้หนา้ที�ทนัทแีตน่ําเงนิไปใชสวนตวักอ่นหลายคร ั$ง่ ่ไปจา่ยใหเ้จา้หนา้ที�ทนัทแีตน่ําเงนิไปใชสวนตวักอ่นหลายคร ั$ง่ ่   และและ
นําใบเสร็จรบัเงนิของโรงพยาบาลซงรายงานการยกเลกิใชไปึ� ้นําใบเสร็จรบัเงนิของโรงพยาบาลซงรายงานการยกเลกิใชไปึ� ้
แลว้แตย่งัไมไ่ดป้รหุรอืเจาะรูแลว้แตย่งัไมไ่ดป้รหุรอืเจาะรู  มาออกเป็นหลกัฐานการรบัเงนิของมาออกเป็นหลกัฐานการรบัเงนิของ
โรงพยาบาลโรงพยาบาล  แกไ้ขเอกสารและเบกิเงนิแกไ้ขเอกสารและเบกิเงนิ  จํานวนจํานวน  ๕๕,,๐๐๐๐๐๐  บาทบาท  เพื�อจา่ยเพื�อจา่ย
คา่วสัดแุลว้คา่วสัดแุลว้  ไมไ่ดจ้า่ยไมไ่ดจ้า่ย  และและ  รบัเงนิเพื�อสงคนืคลงั่รบัเงนิเพื�อสงคนืคลงั่ จงัหวดัจงัหวดั  แตไ่มย่อมแตไ่มย่อม
สงคนืนานถงึ่สงคนืนานถงึ่     ๘๒๘๒  วนัทาํการวนัทาํการ



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๑๑๑..  ละทิ$งหรอืทอดทิ$งหนา้ที�ราชการโดยไมม่เีหตผุลละทิ$งหรอืทอดทิ$งหนา้ที�ราชการโดยไมม่เีหตผุล    
อนัสมควรเป็นเหตใุหเ้สยหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรงีอนัสมควรเป็นเหตใุหเ้สยหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรงี

พพ..รร..บบ..  ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

หวัหนา้สถานอีนามยั ไมม่าปฏบิตัริาชการเกนิกวา่ 
๑๕ วนั โดยไม่มเีหตุอนัควร ต ั$งแต่วนัที� ๒๘ สงหาคมิ  
๒๕๕๐-๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๐

กลบัมาปฏิบตั ิราชการเมื�อ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐

ไลอ่อก



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๒๑๒..  กระทาํการอนัไดช้อวา่เป็นผูป้ระพฤติื�กระทาํการอนัไดช้อวา่เป็นผูป้ระพฤติื�
ชวอยา่งรา้ยแรงั�ชวอยา่งรา้ยแรงั�

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ไลอ่อกไลอ่อก

จนทจนท..ราชทณัฑ์ราชทณัฑ ์   ทํารายงานทํารายงานเบกิเงนิคา่รถยนตบ์รรทกุเบกิเงนิคา่รถยนตบ์รรทกุ
สงของและสมภาริ� ัสงของและสมภาริ� ั ะะออกจากจงัหวดัปทุมธานีออกจากจงัหวดัปทุมธานี  ไปยงัที�พกัไปยงัที�พกั
จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี ท ั$งๆที�ไมม่กีารจา้งรถยนตบ์รรทุกท ั$งๆที�ไมม่กีารจา้งรถยนตบ์รรทุก  โดยขอโดยขอ
ใบเสร็จรบัเงนิจากเอกชนมาประกอบการเบกิเงนิใบเสร็จรบัเงนิจากเอกชนมาประกอบการเบกิเงนิ  เป็นการเป็นการ
เบิกเง ินสวสัดกิารเป็นเท็จเบิกเง ินสวสัดกิารเป็นเท็จ  เป็นการประพฤติชวอย่างั�เป็นการประพฤติชวอย่างั�
รา้ยแรงรา้ยแรง



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๓๑๓..  กระทาํความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจาํคกุหรอืโทษที�กระทาํความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจาํคกุหรอืโทษที�
หนกักวา่โทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้าํคกุหรอืให้หนกักวา่โทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้าํคกุหรอืให้
รบัโทษที�หนกักวา่โทษจาํคกุรบัโทษที�หนกักวา่โทษจาํคกุ  เวน้แตเ่ป็นโทษสาหรบัความผดิํเวน้แตเ่ป็นโทษสาหรบัความผดิํ
ที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ

ผูข้าดคณุสมบตักิารเป็นขา้ราชการพลเรอืน ตาม มาตรา ๓๖ ข
(๗) แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ 
จะตอ้งไดร้บัโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้ําคกุ (จําคกุจรงิๆ) 
เพราะกระทําความผดิทางอาญา เวน้แตเ่ป็นโทษสาหรบัความผดิที�ได้ํ
กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

๑๔๑๔..  ไมป่ฏบิตัติามขอ้ปฏบิตั ิไมป่ฏบิตัติามขอ้ปฏบิตั ิ ฝ่าฝืนขอ้หา้มฝ่าฝืนขอ้หา้ม                          
อนัเป็นเหตใุหเ้สยหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรงีอนัเป็นเหตใุหเ้สยหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรงี   

พพ..รร..บบ..ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ไลอ่อกไลอ่อก
ผู ้บญัชาการเรือนจําจงัหวดั ขบัรถยนต์ของทาง

ราชการ ไปใชธุรกจิสวนตวัเพียงลําพงั้ ่  เป็นการฝ่าฝืน 
ระเบียบสานกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยรถราชการํ  พ.ศ. 
๒๕๒๓ และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ เกดิอุบตัเิหตุทําใหร้ถยนต์
เสยหายจนไม่สามารถใชงานได้ี ้  และไดเ้บกิเงนิค่าเบยี$
เลยีงไปราชการรวม$  ๗ วนั เป็นเงนิ ๑,๒๖๐ บาท โดยไมไ่ด้
ไปราชการจรงิ



การกาํหนดระดบัโทษการกาํหนดระดบัโทษ  ทางวนิยัทางวนิยั
พจิารณาจาก

- เจตนาของผูก้ระทาํ
- ผลของการกระทาํ
- กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้ง/มต ิครม.



กฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงโทษทางวนิัย

•  กฎหมาย ป.ป.ช./ป.ป.ท
•  กฎหมายของ คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

เกี�ยวกบัวนิัยดา้นการคลังและพัสดใุนภาครัฐ



อํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.

• ไต่สวนและวนิจิฉยัเจา้หนา้ที�ของรฐัรํ�ารว
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจร ิตต่อ
หนา้ที�  หรอืกระทําความผดิต่อตําแหน่ง
หนา้ที�ราชการหรอืความผดิต่อตําแหน่ง
หนา้ที�ในการยตุธิรรม



เจา้หนา้ที�ของรฐั
• ขา้ราชการ
• พนกังานสวนทอ้งถิ�นซงมตีําแหนง่หรอืเงนิเดอืน่ ึ�

ประจํา
• ผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมอืง
• พนกังานหรอืบคุคลผูป้ฏบิตังิานในรฐัวสิาหกจิ

หรอืหนว่ยงานของรฐั
• ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นและสมาชกสภาทอ้งถิ�นซงมใิชผู ้ิ ึ� ่

ดาํรงตาํแหนง่ทางการเมอืง



ความผดิที� ป.ป.ช. ดาํเนนิการ
• ทจุรติตอ่หนา้ที�
• กระทําความผดิตอ่ตาํแหนง่หนา้ที�ราชการ
• กระทําความผดิตอ่ตาํแหนง่หนา้ที�ในการยตุธิรรม
• รํ�ารวยผดิปกติ
• มทีรพัยส์นเพิ�มขนึหรอืลดลงผดิปกติิ $
• ความผดิตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยความผดิเกี�ยวกบัการ

เสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั



ทจุรติตอ่หนา้ที�
• ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในตําแหน่งหรอืหนา้ที�
• ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในพฤตกิารณ์ที�อาจทําใหผู้อ้ ื�น

เชอวา่มตีําแหน่งหรอืหนา้ที�ทั 5งที�ตนมไิดม้ตีําแหน่งหรอืหนา้ที�ื� นั 5น
• ใชอํานาจในตําแหน่งหรอืหนา้ที�เพื�อ้

 แสวงหาประโยชนท์ี�มคิวรไดโ้ดยชอบสาหรบัํ
 ตนเองหรอืผูอ้ ื�น



รํ�ารวยผดิปกติ
• มทีรัพยส์นมากผดิปกติิ
• มทีรัพยส์นเพิ�มขึ5นมากผดิปกติิ
• มหีนี5สนลดลงมากผดิปกติิ
• ไดท้รัพยส์นมาโดยไมส่มควริ

» สบเนื�องมาจากื   
การปฏบิตัติามหนา้ที�

» หรอืใชอํานาจใน้   
ตาํแหนง่หนา้ที�



ไตส่วนแลว้ไปไหน
• ขอ้กลา่วหาใดไมม่มีลู  ใหข้อ้กลา่วหานั5นตกไป
• ขอ้กลา่วหาใดมมีลูใหด้ําเนนิการดงันี5

– มมีลูความผดิทางวนิัยสงตน้สงกดัดําเนนิการ่ ั
– มมีลูความผดิทางอาญา  สงอยัการสงูสดุฟ้อง่   

ตอ่ศาลที�มเีขตอํานาจ



ตน้สงกดัตอ้งลงโทษทางวนิยัั
• ประธานกรรมการสงรายงานพรอ้มความเห็นใหต้น้่

สงกดัั
• ตน้สงกดัพจิารณาโทษทางวนิัยตามฐานความผดิที�ั  

ป.ป.ช.มมีติ
• ไมต่อ้งแตง่ตั 5งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยอกี
• ใหถ้อืวา่รายงานเอกสารและความเห็นของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นสานวนทางวนิัยของํ
คณะกรรมการสอบสวนวนิัย



• เมื�อผูบ้งัคบับญัชาเจา้หนา้ที�ของรฐัผู ้
น ั$นได้รบัรายงานแล้ว ให้พิจารณา
ลงโทษผู ้ถูกกล่าวหาภายใน ๓๐ วนั     
นบัแต่ว นัที�ได้ร บั เร ื�อง  หากละเลย       
ไมด่าํเนนิการ ถอืวา่ผูบ้งัคบับญัชาผูน้ ั$น
กระทาํความผดิวนิยัหรอืกฎหมาย



เปรียบเทียบกลไกแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่าง ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท.

ประเด็น
เปรียบเทียบ

หน่วยงาน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะ กก. ป.ป.ท.+สนง. ป.ป.ท.

4. อ านาจหน้าที่ ไต่สวนและวินิจฉัยคดี จนท. ของรัฐ

- ร่ ารวยผิดปกติ
- กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
  ราชการ

- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
  การยุติธรรม

(รธน. 2550 มาตรา 250 (3) )

-ตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
 ร้องเรียนและการใช้อ านาจ

 ของ จนท. ของรัฐโดยมิชอบ

-ไต่สวนและวินิจฉัยคดี จนท. 
 ของรัฐกระท าการทุจริตใน

 ภาครัฐ  (พรบ.มาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551)



     (๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการ

กระท าทุจริตภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     (๕) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้ง
ความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

     (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

    (๘) ปฏิบัติการอื่นตาม พ.ร.บ.นี้ หรือการอื่นใด
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ตามที่ ครม. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย  



- งานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

- รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลการทุจริต

- จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรม

  และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต

- ประสานงาน - ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตกับหน่วยงานอื่นของรัฐ

- ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน   
การทุจริตหรือประพฤติมชิอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-ตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ         
ในภาครัฐ

๑.๒ ส านักงาน ป.ป.ท.

ภารกิจดา้นการเป็นกลไกของฝา่ยบรหิาร
ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

ภารกิจตาม
กฎหมาย ป.ป.ท.



กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของส านักงานป.ป.ท. 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างไร?

ทีม่า

1.เมื่อมีประชาชน
ร้องเรียนหรือกล่าวหา
จนท.รัฐ ท าการทุจริต
2.เมื่อมีเหตุตอ้งสงสยั
3.เมื่อ ครม./นรม./
รมว.ยธ. สั่งการหรอื
มอบหมาย
4.เมื่อมหีน่วยงาน/
องค์กรอื่นใดของรัฐ
ขอความร่วมมือให้
ตรวจสอบ

วิธีการ

1. ตรวจสอบและ 
รวบรวมขอ้มูล
สาธารณะทีป่รากฏ
2. ขอความรว่มมอื
หน่วยงานและ
บุคคลส่งขอ้มลู/
เอกสารที่เกีย่วขอ้ง
3. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์สิ่งทีพ่บ

ผลลัพธ์

1. ผอ.กองหรอืเทียบเท่า
ขึ้นไปส่งคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ด าเนินการ
ไต่สวนและวินิจฉัย
2.  C8 ว ลงมาเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ด าเนินการไตส่วนและ
วินิจฉัย
3.รายงานผลต่อ นรม. /
ครม. /รมว.ยธ. ทราบ
4. ส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป



ผู้อ านวยการกอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

      หมายความว่า  ข้าราชการซึง่ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ผูอ้ านวยการระดบัต้นหรอืเทียบเท่าขึ้นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน
หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น  ทั้งน้ี  ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   โดยประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา



ความหมายของค าว่า “ทุจริตในภาครัฐ”
ตามกฎหมาย ป.ป.ท.

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝา่ยบรหิาร
ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ  
พ.ศ. 2551  มาตรา 3  ก าหนดไว้ว่า
       “ทุจรติในภาครัฐ” หมายความว่า 
ทุจรติต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ



ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ก าหนดไว้ว่า
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏบิัติหรอืละเว้น

การปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใหเ้กดิความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏบิตัิหรือละเว้น
การปฏบิตัิหน้าที่โดยทุจรติ   ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปถีึงสิบปี  หรอืปรับตั้งแตส่อง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทั้งปรบั



   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 84 การกระท าผิดวินัยในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ เป็น

ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ

ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด หรือ
ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

มาตรา 97 ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน
จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษ
ลงต่ ากว่าปลดออก



มาตรา 3
   “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า 

ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในต าแหนง่หรือ
หน้าที ่ ทัง้นี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

หรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าทีท่ั้งทีต่นมิได้มี
ต าแหนง่หรอืหน้าที่นัน้  ทั้งนี ้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น ทัง้นี ้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรอืผู้อื่น  

หรือกระท าการอันเป็นความผิดตอ่ต าแหนง่หน้าที่
ราชการ  

หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น



มาตรา 3  

    “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า  ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝา่ฝืน
กฎหมาย  ระเบยีบ  ค าสัง่  หรือมติคณะรฐัมนตรี
ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรบั  การเกบ็รกัษา  
หรือการใช้เงินหรือทรพัย์สินของแผ่นดิน



มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ เป็น
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง

(7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอัน

เป็นข้อปฏิบัติดงัต่อไปนี้
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ

ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผูก้ระท าผิดวินัย



ตัวอย่าง การกระท า”ประพฤติมิชอบ”

1. กรณี เรื่องแผนการจัดซื้อ จดัจ้าง 

2. กรณี เรื่องการท ารายงานเสนอก่อน
ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องประกอบด้วย 
เหตุผล ความจ าเป็น รายละเอยีดของพสัดุ 
ราคามาตรฐานหรือราคากลาง วงเงินที่จะ
จัดหา วิธีการจัดหา และเหตุผลทีต่้องจัดหา
ด้วยวิธกีารน้ันๆ

3. กรณี เรื่องการเผยแพรข่่าวการสอบราคา/
    ประกวดราคา



4. กรณี เรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อ
    หลีกเลี่ยงวิธีการตามทีร่ะเบยีบฯก าหนด

5. กรณี เรื่องคณะกรรมการเปดิซองสอบราคา
และผู้มีอ านาจอนมุัติไม่พิจารณาท าสัญญากบั
ผู้เสนอราคาต่ าสดุ

6. กรณี เรื่องตรวจรบัพัสดุโดยยังไม่ส่งมอบ
ของและตรวจรบัโดยพัสดุนั้นผิดคุณลกัษณะ
ที่ก าหนดตามสญัญา



7. กรณี เรื่องคิดค่าปรบักรณีส่งมอบของ
เกินก าหนดต่ ากวา่สัญญา / ไม่ไดค้ิดค่าปรบั

8. กรณี เรื่องจ่ายเงินประกันสัญญาคืนกอ่น
ก าหนด

9. กรณี เรื่องซื้อครภุัณฑเ์กินราคามาตรฐาน/
ซื้อครภุณัฑ์โดยก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงเพือ่ต้องการให้ได้สินค้า
ที่พึงประสงค์



10. กรณี เรื่องการกอ่หน้ีผูกพันล่วงหน้าโดยท่ี
ยังไม่ไดร้ับอนุมตัิเงินประจ างวดหรือปราศจาก
อ านาจ

11. กรณี เรื่องผู้ควบคุมงานไม่ท าหน้าที่หรือ
ท าหน้าท่ีบกพรอ่ง

12. กรณี เรื่องการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา



เงื่อนไขตามกฎหมายที่ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการ   

ไต่สวนข้อเท็จจริง

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ และมาตรา 

๒๗ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ด าเนินการไต่สวนโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการป.ป.ท. ก าหนด
   (๑) เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา ๒๔

(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ



(๓) เมื่อไดร้ับเรื่องจากพนักงานสอบสวน

ตามมาตรา ๓๐   
(๔) เมื่อไดร้ับเรือ่งจากคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไตส่วนข้อเท็จจริง
บทบญัญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบักับ

กรณีท่ีเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือบคุคลอื่นเป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรอืผู้สนับสนุนด้วย



กรณีเป็นความผิดทางวินัย

มาตรา๔๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ     
และเป็นกรณีมีมูลทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูก
กล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐาน
ความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการ
พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงาน



เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
ส านวนการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา
นั้นๆ แล้วแต่กรณี
     ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติ
ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระท าผิดในเรื่องที่
กล่าวหา ให้ประธานกรรมการ ส่งรายงานและเอกสาร 
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 



   
มาตรา ๔๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๔๐

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน
พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ 
รับเรื่องและให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าวไป
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง



   
   มาตรา ๔๒ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตาม
มาตรา ๔๑ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระท าความผิด
วินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้
ถูกกล่าวหานั้นๆ



   มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก 
กล่าวหาไม่ด าเนินการทางวินัยตามมาตร ๔๑ หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัย
ของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๑ไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสมให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไป
ยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วย 



ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการ
อื่นซึ่งมหีน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บังคบัวา่ด้วยการ     
บรหิางานบุคคลส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือ
คณะกรรมการทีท่ าหน้าท่ีบรหิารรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้สัง่แต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณ ีพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อให้มีการด าเนินการ          
ที่ถกูต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ 



      มาตรา ๔๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตาม
มาตรา ๔๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการ
ก าหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ ก็ได้  ทั้งนี้  ต้อง
ใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่งดังกล่าว



พระราชด ารัส  
พระราชทานแก่คณะผู้วา่ซอีีโอ ๗๕ จังหวัด

ณ พระราชวังไกลกังวล  หัวหิน
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

“…ต้องเป็นคนที่สุจริต ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอ

แช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอัน

เป็นไป และถ้าท าแต่สิ่งที่สุจริตด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นสร้าง

ความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนมีอายุ

มากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทย

รอดพ้นอันตราย…” 

 



...ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวกับทุกท่านว่า
การทะนุบ ารุงประเทศชาตินั้น 

มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน
ที่จะต้องขวนขวายกระท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
เพื่อธ ารงรักษาไว้ และพัฒนาชาติบ้านเมือง

ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น

ข้าพเจ้า...ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง
จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกับคนไทยทั้งมวล...





อัตราโทษปรับทางปกครองมี 4 ชั้น

ชั้นที่ 1 ปรับไมเกินเงินเดือน 1 เดือน
ชั้นที่ 2 ปรับเทากับเงนิเดือน 2 - 4 เดือน
ชั้นที่ 3 ปรับเทากับเงนิเดือน 5 - 8 เดือน
ชั้นที่ 4 ปรับเทากับเงนิเดือน 9 - 12 เดือน

บทกําหนดโทษบทกําหนดโทษ



 คิดตามเงินเดือนที่พึงไดรับในเวลาที่ทําผิด

 ใหหนวยรับตรวจที่ผูตองโทษสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู 
หักเงินเดือนนําสงเปนรายไดแผนดิน

 ถาพนจากสถานะเจาหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินออกคําสั่งเรียกใหชําระเงินคาปรับและนํา พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคบัโดยอนุโลม

บทกําหนดโทษบทกําหนดโทษ  ((ตอตอ))



 กระทําผิดกรรมเดียว ผิดหลายขอใหใชขอที่มีโทษ
ชั้นสูงสุด

 กระทําผิดหลายกรรมตางกันรับโทษตามความผิดทุกขอ

 โทษปรับนี้ระงับไปเนื่องจากเหตุถึงแกความตาย

บทกําหนดโทษบทกําหนดโทษ  ((ตอตอ))



เหตุยกเวนโทษเหตุยกเวนโทษ

 ถาทําผิดเพราะ 
ตองทําตามคําสั่งผูบังคับบัญชา

และพิสูจนไดวาโตแยง 
หรือคัดคานคําสั่งนั้นแลว



อายุความอายุความ

 ขาดอายุความ ถามิได ดําเนนิการ
กระบวนพิจารณาความผิดภายใน 
5 ป นับแตวันทําผิด



องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

วินัยทางงบประมาณและการคลังวินัยทางงบประมาณและการคลัง

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่บริหารการเงินและการคลัง
3. กระทําฝาฝนกฎหมายระเบียบขอกําหนด
4. ผลของการกระทาํ
5. โดยจงใจ



ความผิดความผิด

วินัยทางงบประมาณและการคลังวินัยทางงบประมาณและการคลัง

1. เกี่ยวกับการรบั เก็บ นําสงเงิน
2. เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
3. เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
4. เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
5. เกี่ยวกับเงินยืม
6. เกี่ยวกับการพัสดุ
7. เกี่ยวกับความผิดอื่น



ขอขอ  3737

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่ดําเนินการจัดซือ้หรือจัดจาง
3. ปฏิบัติโดยมิชอบแบงแยกวงเงินซื้อจาง
4. เพื่อใหอํานาจ / วิธีการสั่งซื้อจางเปลี่ยนแปลงไป
5. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
6. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  3838

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่ดําเนินการจัด ซื้อที่ดินและหรือสิง่กอสรางซื้อที่ดินและหรือสิง่กอสราง

3. ปฏบิัติหรือละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมชิอบปฏบิัติหรือละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมชิอบ

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  3939

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่กําหนดราคากลางกําหนดราคากลาง  //  คุณสมบัติคุณสมบัติ

3. ปฏบิัติหรือละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมชิอบปฏบิัติหรือละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมชิอบ

4. กีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูขายหรือรับจางกีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูขายหรือรับจาง

5. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
6. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  4040  วรรคหนึ่งวรรคหนึ่ง

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่ปดประกาศหรือจัดสงเอกสารปดประกาศหรือจัดสงเอกสาร  สอบราคา /ประกวดราคา

3. ละเลยไมปดประกาศหรือไมจัดสงเอกสารเพื่อทราบหรือเผยแพรละเลยไมปดประกาศหรือไมจัดสงเอกสารเพื่อทราบหรือเผยแพร

4. ไมมเีหตุผลอันสมควร
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 1 กรณีเจาหนาที่ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ   ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  4141

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่พิจารณาผลการเสนอราคาพิจารณาผลการเสนอราคา

3. รับพิจารณาผูเสนอราคาที่ปฏบิัติไมถูกตองตามเงือ่นไขพิจารณาผูเสนอราคาที่ปฏบิัติไมถูกตองตามเงือ่นไข

4. รูหรือควรจะรูขอเท็จจริงรูหรือควรจะรูขอเท็จจริง

5. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
6. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3



ขอขอ  4242

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นใหซื้อหรือจางพิจารณาเสนอความเห็นใหซื้อหรือจาง

3. ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง
4. ไมมีเหตุผลอันสมควร
5. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
6. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3



ขอขอ  4343

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่เกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายหรือจางทําสัญญาซื้อขายหรือจาง

3. ปฏบิัติปฏบิัติ  //  ละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมิชอบละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมิชอบ

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  4444 วรรคหนึ่งวรรคหนึ่ง

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่ควบคมุควบคมุ  //  ตรวจการจางตรวจการจาง

3. ไมปฏบิัติไมปฏบิัติ  หรือปฏบิัติหนาที่ไมถูกตองหรือปฏบิัติหนาที่ไมถูกตอง

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3



ขอขอ  4444 วรรคสองวรรคสอง

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่ควบคมุหรือตรวจการจางมีหนาที่ควบคมุหรือตรวจการจาง

3. ปฏบิัติปฏบิัติ  หรือละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบ

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  4545

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่  ตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ

3. ปฏบิัติปฏบิัติ  หรือละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบ

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4



ขอขอ  4646

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่  เบิกจายพัสดหุรือจัดทําบญัชีเบิกจายพัสดหุรือจัดทําบญัชี  //  ทะเบียนพสัดุทะเบียนพสัดุ

3. ไมปฏบิัติไมปฏบิัติ  หรือปฏบิัติหนาที่ไมถูกตองหรือปฏบิัติหนาที่ไมถูกตอง

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 2



ขอขอ  4747  วรรคหนึ่งวรรคหนึ่ง

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่  ตรวจรับพัสดุประจําปตรวจรับพัสดุประจําป

3. ไมปฏบิัติไมปฏบิัติ  หรือปฏบิัติหนาที่ไมถูกตองหรือปฏบิัติหนาที่ไมถูกตอง

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 2



ขอขอ  4747  วรรคสองวรรคสอง

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนผูบังคบับัญชา
2. มีหนาที่  แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดปุระจาํปแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดปุระจาํป

3. ไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพสัดุประจําปไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพสัดุประจําป

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3



ขอขอ  4848

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่
2. มีหนาที่เกี่ยวกับ ยานพาหนะยานพาหนะ

3. ปฏบิัติปฏบิัติ  หรือละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบ

4. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
5. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 2



ขอขอ  4949

องคประกอบความผิดองคประกอบความผิด

1. เปนผูบังคบับญัชาผูบังคบับญัชา

2. กระทําหรือมีสวนรวมในการกระทํา
3. ครบองคประกอบความผิดของขอใดในสวนการพัสดุ
4. โดยจงใจ

 ตองรับโทษปรับทางปกครองใน ชั้นที่สูงกวาหนึ่งชั้น



““เรื�องรอ้งเรยีนเรื�องรอ้งเรยีน””

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

สถติเิร ื�องรอ้งเรยีน ในโครงการสามะโนการเกษตรํ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ต ั$งแตเ่ดอืนเมษายน - เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

เดอืน

เมษายน

พฤษภาคม

มถิุนายน

กรกฎาคม

การเบกิจา่ยเงนิ การปฏบิตังิาน

ลา่ชา้

-

-

๕

๒

จา่ยนอ้ยกวา่
งาน

-

๑

๑

-

เขยีนเบกิ
เงนิ

-

๑

-

๑

คดัเลอืก
พนกังานแจงนบั

ไมโ่ปรง่ใส

-

-

-

๒

เจา้หนา้ที�ไม่
ปฏบิตังิาน      

ตามขอ้กาํหนด
หลกัเกณฑ์

-

-

-

๒

พดูจา
ไมส่ภุาพ

-

-

-

๑

ขอเพิ�มเงนิ

และ

สวสัดกิาร

๑

๓

-

-





กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

เร ื�องรอ้งเรยีนเรื�องรอ้งเรยีน

รอ้งเรยีน         กลา่วหาวา่ขา้ราชการกระทาํผดิวนิยั
ผูบ้งัคบับญัชาซงมอีํานาจสงบรรจแุละแตง่ต ั$งึ� ั�
ตามมาตรา ๕๗ (ผสช. /ผวจ.)
พจิารณาเบอืงตน้$ /สบสวนื  
มมีลูที�ควรกลา่วหาวา่ ผูถ้กูรอ้งกระทาํผดิวนิยัหรอืไม ่           

(หนงัสอสานกังานื ํ  ก.พ.ที� นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลว.๑๔ ก.ค. ๒๕๔๗)



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

บตัรสนเทห่ ์ คอื ขอ้กลา่วหาที�ไมป่รากฏชอผู ้ื�
กลา่วหา หรอืใชนามแฝงอื�นใด้  

ร ับ พิ จ า ร ณ า เ ฉ พ า ะ เ รื� อ ง ที� ป ร า ก ฏ
พยานหลกัฐานเบอืงตน้$  / บ่งชพยานหลกัฐานี$
เพยีงพอที�จะสบสวนหรอืสอบสวนตอ่ไปได้ื

เร ื�องรอ้งเรยีนเรื�องรอ้งเรยีน



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

การดาํเนนิการเกี�ยวกบัเร ื�องรอ้งเรยีนการดาํเนนิการเกี�ยวกบัเร ื�องรอ้งเรยีน

มพียานหลกัฐาน
เบอืงตน้เพยีงพอที�จะ$
พจิารณาไดว้า่มมีลูที�
ควรกลา่วหา

สอบสวนไดโ้ดย
ไมต่อ้งสบสวนื



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

พยานหลกัฐานมแีตย่งัไมช่ดเจนั   = สบสวนเพื�อรวบรวมื
พยานหลกัฐานเบอืงตน้$  ตอ้ง ดาํเนนิการในทาง ลบั 

(หนงัสอสานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีื ํ  ท ี� นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘ 
ลงวนัที� ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๑)

การดาํเนนิการเกี�ยวกบัเร ื�องรอ้งเรยีนการดาํเนนิการเกี�ยวกบัเร ื�องรอ้งเรยีน



ระเบยีบสานกังานสถติแิหง่ชาติํระเบยีบสานกังานสถติแิหง่ชาติํ     
วา่ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มลูสถติ ิวา่ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มลูสถติ ิ         

พพ..ศศ..  ๒๕๕๖๒๕๕๖

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



เผยแพร่ทาง www.nso.go.th
หัวข้อ “ประกาศ / ระเบียบ”

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



“เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน”

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



หลักการและแนวคิด

“ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการในกระบวนงานผลิตข้อมูลสถิติ”

ระหว่าง สสช. เสนอต่อ รมว.ทก.

www.nso.go.th

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

กระบวนการกระบวนการ

คณะทํางาน
(คําสงที�ั�  ๘๑/๒๕๕๖ 
ลว. ๘ ม.ีค. ๕๖)

ประชมุ
จัดทํารา่งฯ

รับฟังความ
คดิเห็น
- ผสช.
- สถจ.
(ตวัแทนภาค)

เสนอลงนาม

ประกาศใช ้
๒๐ ม.ิย. ๕๖

มผีลใชบงัคับ้
ตั 5งแต ่
๒๑ ม.ิย. ๕๖ 



ระเบยีบสานกังานสถติแิห่งชาตวิ่าดว้ยการเก็บํระเบยีบสานกังานสถติแิห่งชาตวิ่าดว้ยการเก็บํ
รวบรวมขอ้มลูสถติ ิรวบรวมขอ้มลูสถติ ิ พพ..ศศ..  ๒๕๕๖๒๕๕๖

“พนักงานเจ้าหน้าที่” คือใคร ?
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท รวมถึง บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



แตง่กายสภุาพแตง่กายสภุาพ  เรยีบรอ้ยเรยีบรอ้ย  เหมาะกบัสถานที�เหมาะกบัสถานที�

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



““บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที�บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที�””

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

ดา้นหลงัดา้นหนา้



แนะนําตวัและแสดงบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที�แนะนําตวัและแสดงบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที�

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



ปฏบิตัติามคูม่อืปฏบิตัติามคูม่อื  โดยเครง่ครดัโดยเครง่ครดั

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้นบนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ตรงตามความเป็นจรงิตรงตามความเป็นจรงิ

ปฏบิตังิานดว้ยความซอสตย์ื� ัปฏบิตังิานดว้ยความซอสตย์ื� ั



รกัษาความลบัของขอ้มลูเฉพาะบคุคลรกัษาความลบัของขอ้มลูเฉพาะบคุคล  //  รายราย

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

คดัลอก

มาตรา  ๑๖  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ผูซ้งึ�
ปฏบิตัหินา้ที�ในหน่วยงานหรอืสานกังานสถติแิห่งชาติํ  ตอ้งไม่นํา
บรรดาขอ้มลูเฉพาะบคุคลหรอืเฉพาะรายที�เจา้ของขอ้มลูไดใ้หไ้ว ้หรอื
กรอกแบบสอบถามไปใชในกจิการอื�นนอกเหนอืจากการจดัทําสถติ ิ้  
วเิคราะหห์รอืวจิยั

ทาํสาเนาํ



หา้มบนัทกึขอ้มลูโดยไมไ่ดส้อบถามหา้มบนัทกึขอ้มลูโดยไมไ่ดส้อบถาม

กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..



กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สบกสบก..

ฝ่าฝืน

ผดิวนิยั



ตอบขอ้ซกถามัตอบขอ้ซกถามั

สอบถามเพิ�มเตมิสอบถามเพิ�มเตมิ      :: กลุม่นติกิารกลุม่นติกิาร  สานกับรหิารกลางํสานกับรหิารกลางํ

โทรโทร.. :: ๐๐--๒๑๔๑๒๑๔๑--๗๒๘๘๗๒๘๘--๙๙

EE--mail                 :  nso_ juris @ nso.go.thmail                 :  nso_ juris @ nso.go.th




