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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.0๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ตามท่ีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity& Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อยๆใน
หัวข้อผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 

1.หน่วยงานต้องมกีารวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.มีรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
3.มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
4.มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานซึ่งวันนี้จะ 

ท ำกิจกรรมแรกก่อน ผมจะให้ทุกท่ำนช่วยระดมควำมคิดว่ำหน่วยงำนของเรำมีควำมเส่ียงเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอะไรบ้ำงและวิธีแก้ไขด้วยนะครับ 

ประธาน :  ส ำหรับวันนี้ ทำงสสอ.มะนังได้เชิญวิทยำกร นำยยุทธพงศ์ ตันทเสนีย์ นักวิชำกำร 
สำธำรณสุขช ำนำญกำร จำกสสจ.สตูล มำให้ควำมรู้ในวันนี้  
 

มติที่ประชุม ทรำบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  

ประธาน :  ขอใหท้ำงสสจ.สตูล เป็นผู้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับวิเครำะห์ควำมเส่ียงเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนให้ทุกรพ.สต.ทุกแห่งรับทรำบ 

  ยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์ :วันนี้ก็ให้ควำมรู้แบบเป็นกันเองนะครับ ใครสงสัยหรืออยำกปรึกษำ
สำมำรถสอบถำมได้ตลอดครับ 
  1.ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนกาวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิด       
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน      
และผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 

ควำมรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน  และ
ผลประโยชน์สำธำรณะท่ีมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ กล่ำวท้ังเป็นสถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้  

๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้ 
บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน เป็นต้น  

๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงินจำก
ผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น  

๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำท่ี ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม  

๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร
ท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น  
 
4.ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ ที่เก่ียวกับเงิน และที่ไม่เก่ียวกับเงิน   

4.1 ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูน ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดิน หุ้น รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์
อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ส่วนลดของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ  

4.2 ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ  มักอยู่ในรูปความล าเอียง   อคติ   เลือกท่ีรักมักท่ีชัง  
• หน้าท่ีสาธารณะ ของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ  
• ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์บุคคล และ กลุ่มคน  
5.ผลประโยชน์ทับซ้อน  มี 3 ประเภท คือ  

5.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง  ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น  
5.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้า

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ  จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง  

5.3 ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
6.การกระท าที่อยู่ในข่ายประโยชน์ทับซ้อน    

6.1รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร แล้วรับเงิน
จากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 



6.2 ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ี เป็นคุณแก่
ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  

6.3 ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ การใช้รถราชการ เป็นต้น  
6.4 ใช้ข้อมูลลับของราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ท่ีดักหน้าไว้ก่อน  
6.4 รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทท่ีตนเอง ท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบ

เอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีท่ีรับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้ราชการ  
6.5 ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  เป็นการไปท างานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ

อิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ แผนของหน่วยงาน
รัฐไปช่วยหน่วยงานเอกชนหลังเกษียณ  
7.แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ยึดหลักธรรมาภิบาล  
7.1 หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ี

ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น  
7.2 หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล ท่ีสะดวกเป็นจริง 

ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเท่าเทียม มี กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  
7.3 หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม เสนอความเห็น

ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของท้องถิ่น รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น  
7.4 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ เป็นการสร้าง กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าท่ี ท่ีมี

ต่อสังคม ใส่ใจการแก้ปัญหาให้สังคม เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
7.5 หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม  
7.6 หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าท่ีของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต 

จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
  ปฏิบัติตาม ค่านิยมของข้าราชการ ดังนี้ 

1. มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เท่ียงธรรม)  
2. ขยันต้ังใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหาประชาชน)  
3. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
4. รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
5. มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  
6. รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน  
7. มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
8. มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน 
 



การปฏิบัติตนในเบือ้งต้นที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถกระท าได้ มีดังนี้ 
- ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจ ากัดขอบเขตท่ี

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี  
- หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะท่ีไปต าแหน่งงานใหม่   

นายภูรณ โต๊ะประดู่ - ท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ  เชิญนะครับ   
มติที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ยุทธพงษ์ ตันทเสนีย:์ให้แต่ละรพ.สต.เสนอหัวข้อมำพร้อม แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยครับ 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ มาตรการป้องกันความเสี่ยง

ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

1 -การบั น ทึก เลขไม ค์รถ
ราชการไม่ เป็นปัจ จุบัน 
เนื่องจากรถมีระยะเวลา
ก าร ใ ช้ ง าน น าน  แ ล ะ
สอบถามช่างในพื้นท่ีแล้ว
ไม่สามารถซ่อมได้ 

5 5 25 - ให้บันทึกระยะในการใช้งาน
แทนไปก่อน และส่งซ่อมศูนย์ 
 

2 -การจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 
ไม่มีการส่ังจ่ายจากใบเบิก
ในการควบคุมน้ ามัน 

3 ๕ ๑๕ -จั ด ท า ใบ เบิ ก ส่ั ง จ่ าย น้ า มั น
เช้ือเพลิง โดยผู้มีอ านาจลงนาม 

3 -ผู้ประกอบการในพื้นท่ียัง
ไม่มีการลงทะเบียนผู้ค้า
กับภาครัฐในระบบe-GP 
ท าให้ต้องไปซื้อกับร้านค้า
นอกพื้นท่ี ท าให้ล่าช้าใน
การจัดท าจัดซื้อจัดจ้าง 

๓ ๔  ๑๒  -แจ้งผู้ประกอบการในพื้นท่ีท่ีมี
ความประสงค์ ให้ด าเนินการ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐใน
ระบบ e-GP 
 

4 -ความคุ้มค่าในการซ่อม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2 ๔ ๘ -เปรียบเทียบราคาและระยะเวลา 
ณ ปัจจุบัน ระหว่างซื้อเครื่องใหม่
หรือซ่อมบ ารุง 



 
ประธาน  ผมขอใหเ้จ้ำหน้ำท่ีทุกท่ำนตระหนักว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีส ำคัญและขอให้ศึกษำระเบียบกำรท ำจัดซื้อ
จัดจ้ำงให้ถูกระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

8.การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
(ยุทธพงษ์ ตันทเสนีย)์ 

  1.ความหมาย คือ วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย 
วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม  เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษท่ีก าหนด 
  2. ผลกระทบของการท าผิดวินัย 
 - ต่อประเทศชาติ/ความมั่นคง 
 - ต่องานราชการ 
 - ต่อประชาชน 
 - ต่อช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ของทางราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 

3. ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย 
- จิตใจ/ครอบครัว/ช่ือเสียง 
- เงินเดือน 
- บ าเหน็จ/บ านาญ 
- คดีอาญา/คดีแพ่ง 
-คุณสมบัติการกลับเข้ารับราชการ 
4. ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย 
- ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม  
- ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ และระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  
- ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทาง ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และ

รักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ 
- ต้องปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของ

ทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหลีกเล่ียง 
- ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี ราชการมิได้  
- ต้องรักษาความลับของทางราชการ  
- ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ ราชการ 
- ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย  
- ต้องกระท าการอื่นใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 



5. ข้อห้ามในการรักษาวินัย 
5.1 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
5.2 ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือ ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว  
5.3 ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการของ ตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
5.4 ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
5.5 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจ ท าให้เสียความเท่ียงธรรม หรือ

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง หน้าท่ีราชการของตน  
5.6 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง อื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึง

กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
5.7 ต้องไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้ง กดข่ี หรือ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
5.8 ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
5.9 ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ ติดต่อราชการ  
5.10 ไม่กระท าการอื่นใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
6.ลักษณะการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
6.1 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต  
6.2 ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
6.3 ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยมีมีเหตุอันสมควรหรือโดย

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
6.4 กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  
6.5 ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  
6.6 กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนัก กว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6.7 ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้าม

ตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
6.8 ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และ

มาตรา 82 (11) หรือ ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ท่ีมีกฎ ก.พ. ก าหนดให้ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

7.การด าเนินการทางวินัย 
7.1 มาตรา 90  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าผู้ใดกระท า ผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามี

หน้าท่ีต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ทราบ โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอ านาจส่ังบรรจุด าเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดย ปราศจากอคต ิ 




