
ความหมาย จุดมงุหมาย และแนวทางการรักษาวินัย 

ความหมายของวินัย 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2554    
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตกรณีที่มิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือมิได
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาใช บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มิไดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยไว ดังนั้น จึงตองนําบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย หมวด 7 การ
ดําเนินการทางวินัย ยกเวนมาตรา 103 มาตรา 104 มาใชบังคับกับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญโดยอนุโลม 
ดังนั้น มาตราที่อางถึงในคูมือเลมนี้จึงเปนมาตราตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     
พ.ศ. 2551 เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
 วินัย คือ การควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งวินัยขาราชการพลเรือน ไดแก
บทบัญญัติวินัยที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เชน กําหนดใหขาราชการตองซื่อสัตย
สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และรักษา
ชื่อเสียงของตนเปนตน นอกจากนี้ วินัยยังหมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาวาสามารถจะควบคุม
ตนเองใหอยูในกรอบของบทวินัยตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายดังกลาวดวย 

ขอบเขตและความสําคัญของวินัย 

            ในฐานะที่ ขาราชการเปนตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการและติดตอประชาชน ขาราชการจึงตองทํา
ตัวใหประชาชนเชื่อถือ  ไววางใจ และเปนตัวอยางที่ดีของประชาชน เมื่อขาราชการมีวินัยดี ประชาชนก็จะมีความ
เชื่อถือศรัทธาผูนั้น และสงผลให ประชาชนศรัทธาในหนวยงานและรัฐบาลโดยสวนรวมอีกดวย และโดยที่    
ขาราชการจะตองเปนตัวอยางที่ดี เปนที่ศรัทธาของประชาชน จึงตองรักษาวินัยโดยเครงครัดกว่าลูกจางของเอกชน 
เช น พนักงานของธนาคารหรือบร ิษ ัทต าง ๆ จะต องร ักษาชื ่อ เส ียงไม กระทําการอันได ชื ่อว าเป น                     
ผปูระพฤติชั่ว เปนตน 

จุดมงุหมายของวินัย เพ่ือ 
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ 
2. ความเจริญของประเทศ 
3. ความมั่นคงของชาติ 
4. ความผาสุกของประชาชน 
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โทษทางวินัย 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
1. ภาคทัณฑ์  2. ตัดเงินเดือน  3. ลดเงินเดือน  4. ปลดออก  5. ไล่ออก 
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
1. ภาคทัณฑ เปนโทษสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 
นอกจากนี้ ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษภาคทัณฑ์ โดยทําเป็นคําสั่ง 

และให้ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือทําเป็นหนังสือวากลาวตักเตือนก็ได้  
ผูถูกลงโทษภาคทัณฑ ไมมีขอหามไมใหเลื่อนเงินเดือน ดังนั้น หากผูนั้นมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนเงินเดือน     

สามารถรับการเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณไดต้ามปกติ 
           2. ตัดเงินเดือน เปนการลงโทษตัดเงินเดือนเปนจํานวนเปอรเซ็นตของเงินเดือนและเปนจํานวนเดือน  
ในวันที่มีคําสั่งลงโทษ เชน ตัดเงินเดือน 2% เปนเวลา 2 เดือน เมื่อพนเวลา 2 เดือนแลว ก็จะไดรับเงินเดือน
ตามปกติ เป็นต้น โดยฐานเงินเดือนที่จะนํามาคํานวณใช้ฐานเงินเดือนที่ผู้ถูกลงโทษได้รับในวันที่ออกคําสั่งลงโทษ  
     ผูถูกลงโทษตัดเงินเดือนในครึ่งปที่ผานมาจะไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนในครึ่งปนั้น 
     3. ลดเงินเดือน เป็นการลดเงินเดือนของผู้นั้นเป็นจํานวนร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น 
 ได้รับอยู่ในวันที่มีคําสั่งลงโทษ  กทม.ยังไม่นํามาใช้ เนื่องจากปัจจุบัน กทม. ยังใช้บัญชีเงินเดือนแบบขั้นชั่วคราว) 
          ผูถู้กลงโทษลดเงินเดือนในครึ่งปีที่ผ่านมาจะไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนในครึ่งปนั้น 
     การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวา
กรณีมีมูล ถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูก
กลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลว ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหา ให้ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตาม
สมควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได (มาตรา 92) แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
 

อํานาจการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 52 
อํานาจการลงโทษ 

ภาคทัณฑ ์ ตัดเงินเดือน      ลดเงินเดือน 
1. ผู้ว่าราชการ กทม.  

 

ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 
ของเงินเดือนที่ผู้ถูกลงโทษ

ได้รับในวันที่มี             
คําสั่งลงโทษเป็นเวลา 
1, 2 หรือ 3 เดือน 

 1 ขั้นเนื่องจาก กทม.ยัง
ใช้บัญชีเงินเดือนแบบขั้น
ชั่วคราว 
 

2. ปลัด กทม. 
3. ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. 
4. เลขานุการสภา กทม. 
5. ผู้อํานวยการเขต 
6. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม. 
 
หมายเหตุ  โทษตัดเงินเดือน เปลี่ยนแปลงตามข้อ 67 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินทางการทางวินัย พ.ศ. 2556 
              โทษลดเงินเดือน มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 67 แห่งกฎ ก.พ.ฉบับดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่กทม.ยังคงใช้
สถานโทษเดิม คือ ลงโทษลดเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น เนื่องจากยังใช้บัญชีเงินเดือนแบบขั้นชั่วคราว และได้ขออนุมัติ 
ก.ก. เห็นชอบแล้ว  (มติ กก. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) 
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การรักษาวินัยขาราชการ (มาตรา 87) 
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ ดังนี้ 
  1. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิด
วินัย ซึ่งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  
     - ประพฤติตน ให้เป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวินัย   

- สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
    - เปิดโอกาสให้มีการนําองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
       -  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ดํารงตนเป็นข้าราชการที่ดี และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. ปราบปรามผูกระทําผิดวินัย (มาตรา 90 และมาตรา 91) 
     - เมื่อมีการกลาวหาหรือสงสัยวา ผใูตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาชั้นตนตองรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว 
     - ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตองรีบดําเนินการหรือสั่งใหสืบสวนหรือพิจารณาวากรณีมีมูล หรือไม ถาเห็นวากรณี
มีมูล ตองดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว ดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
           หากผู้บังคับบัญชาละเลย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
ให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบและอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
 

หมายเหตุ   แบบการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ( สว.1-6) ท้ายกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิกแล้ว 
               และให้ใช้แบบการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ดว.1-6) ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 
               พ.ศ. 2556  
 

    ความผิดวินัยอยางรายแรง 
     4. ปลดออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการ โดยไดรับบําเหน็จ บํานาญเสมือนผูนั้นลาออกจากราชการ 
(มาตรา 96 วรรคสี่) 
     5. ไลออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการ โดยไมไดรับบําเหน็จ บํานาญ 
     การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงในกรณีที่ผลการสืบ สวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวา
กรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ (แบบ ดว.5)*      
พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จใหรายงานผลการสอบสวน
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ส่วนการสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุสงเรื่องให ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น (ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554) 
          การลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง (มาตรา 95 วรรคสอง)       
ผูบังคับบัญชาจะไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท.     
ชี้มูลวาขาราชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตตองสงเรื่องให
ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติเปนประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
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ขอกําหนดวินัย 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 6 บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามท่ีบัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติโดยเครงครัดอยูเสมอ  
ตั้งแตมาตรา 80 ถึงมาตรา 85 โดยอาจแยกเปนกลุมการรักษาวินัยได ดังนี้ 

1. วินัยตอประเทศชาติ 
2. วินัยตอประชาชน 
3. วินัยตอผูบังคับบัญชา 
4. วินัยตอผูรวมงาน 
5. วินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
6. วินัยตอตนเอง 

1. วินัยตอประเทศชาติ 
    ขาราชการตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความ
บริสุทธิ์ใจ (มาตรา 81) 
2. วินัยตอประชาชน 
 (1) ขาราชการตองตอนรับ ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการ
เกี่ยวกับหนาที่ของตน (มาตรา 82 (8) ) 
       (2) ขาราชการตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ (มาตรา 83 (9) ) 
        การดู หมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง (มาตรา 85 (5) ) 
3. วินัยตอผูบังคับบัญชา 
      (1) ขาราชการตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา (มาตรา 82 (4) ) 
      การขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(มาตรา 85 (7) 
      (2) ขาราชการตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา (มาตรา 83 (1) ) 
      การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหเสียหายแก ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(มาตรา 85 (7) ) 
      (3) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมกระทําการขามผูบังคับบัญชา (มาตรา 83 (2) ) 
4. วินัยตอผรูวมงาน 
   (1) ขาราชการตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ (มาตรา 82 (7) ) 
    (2) ขาราชการตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดข่ี หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 83 (7) ) 
    (3) ขาราชการตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(มาตรา 83 (8) ) การกระทําผิดตามข้อนี้ จํากัดเฉพาะการกระทําที่อยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น ถ้า 
เป็นช่วงเวลาอ่ืน ให้ใช้ความผิดฐานประพฤติชั่วแทน  
 



5 

5. วินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
      (1) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
           1.1 ขาราชการตองปฏิบัติหนาทีร่าชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 82 (1) ) 
           1.2 ขาราชการตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัย ตําแหนงหนาทีร่าชการหาประโยชน (มาตรา 83 (3) ) 
        การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่ง 
ผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85 (1) ) 
      (2) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (มาตรา 82 (2) ) 
       การไมปฏิบัติตามมาตรา 82 (2) เปนเหตุให เสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง 
รายแรง (มาตรา 85 (7) ) 
      (3) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ (มาตรา 82 (3) ) 
      (4) ขาราชการตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได (มาตรา 82 
(5) ) 
        การละท้ิงหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85 (2) ) 
       การละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
(มาตรา 85 (3) ) 
      (5) ขาราชการตองรักษาความลับของทางราชการ (มาตรา 82 (6) ) 
       การเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง (มาตรา 85 (7) ) 
      (6) ขาราชการตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ (มาตรา 82 (9) ) 
      (7) ขาราชการตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ (มาตรา 83 (4) ) 

การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง (มาตรา 85 (7) ) 
      (8) ขาราชการตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความ 
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ (มาตรา 83 (5) ) 
      (9) ขาราชการตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง
กันในหางหนุสวนหรือบริษัท (มาตรา 83 (6) ) 

6. วินัยตอตนเอง 
        ขาราชการตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการมิใหเสื่อมเสีย  
(มาตรา 82 (10) ) 
        การกระทําการใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผดิวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85 (4) ) 
        การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85 (6) ) 
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การดําเนินการทางวินัย 
 1. การสอบสวน 

จุดมงุหมายของการสอบสวน เพ่ือ 
     - ใหไดความจริงและยุติธรรม 
     - เปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและนําสืบพยานหลักฐาน แกขอกลาวหา 
    - เปนหลักประกันความเปนธรรมและความมั่นคงแกขาราชการ 

  2. การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
        2.1 หลักการพิจารณาความผิด 
                (1) หลักนิติธรรม คือ การพิจารณาตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
                   - ตองมีกฎหมายกําหนดวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด 
                   - การกระทํานั้นตองเขาองคประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ 
                   - เมื่อการกระทําเขาองคประกอบเปนความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทเปนความผิดตามมาตรานั้น 
                 (2) หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาโดยคํานึงถึงความเป็นจริงถูกต้อง เหมาะสม ตามเหตุผลที่ควรจะเปน 

2.2 หลักการกําหนดโทษ 
    (1) หลักนิติธรรม คือ การกําหนดโทษในกรอบกฎหมายบัญญัติไว 
    (2) หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากําหนดโทษ โดยคํานึงถึงความเปนจริงถูกตองเหมาะสม ตามเหตุผล 
ที่ควรจะเปน โดยคํานึงถึง 
        - ลักษณะการกระทําผิด 
        - ผลของการกระทําผิด 
        - คุณความดีของผูกระทําผิด 
        - การใหโอกาสแกไขความประพฤติ 
        - เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด 
        - สภาพของผูกระทําผิด 
    (3) หลักความเปนธรรม กําหนดโทษโดยคํานึงถึงความเทาเทียมเสมอหนา 
        - ไมเลือกท่ีรักมักที่ชัง     
        - ความผิดอยางเดียวกันควรกําหนดโทษใกลเคียงกัน 
    (4) หลักนโยบายของทางราชการ การกําหนดโทษขาราชการควรคํานึงถึงนโยบายของขาราชการดวย 

   3. การลงโทษทางวินัย 
       การลงโทษเปนมาตรการอันหนึ่งที่ใชในการรักษาวินัย ซ่ึงเปนมาตรการในทางปราบปรามผูกระทําผิด ทั้งนี้ 
โดยมิไดมีจุดมุงหมายที่จะใหเปนการตอบโตหรือแกแคนตอผูกระทําผิดแตมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
    (1) เพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน 
    (2) เพ่ือรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของขาราชการ 
    (3) เพ่ือจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
    (4) เพ่ือรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อม่ันของประชาชนตอทางราชการ 
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ขอควรคํานึงเกี่ยวกับเรื่องวินัย 
     (1) ความผิดทางวินัยไมมีอายุความ แมจะกระทําผิดวินัยไวนานเทาไรก็ตาม หากปรากฏความผิดขึ้น ผูบังคับ
บัญชาสามารถลงโทษไดเสมอ ซึ่งตางกับอายุความฟองรองในทางอาญาหากไมฟองรองภายในกําหนดอายุความ 
แลวจะฟองรองดําเนินคดีไมได เชน หนีคดีเช็ค เมื่อพน 5 ป แลว ก็ไมอาจฟองรองเปนคดีอาญาได เป็นต้น 
     (2) การลงโทษทางวินัยตองดําเนินการตามขบวนการของกฎหมาย เชน กรณีที่เปนความผิดวินัยอยางรา
ยแรง 
ตองมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ และให
โอกาสนําพยานเขาสืบแกขอกลาวหา ตองนําเรื่องเสนอ ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติเปนประการใด ผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตองสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น เป็นต้น      (3) ผูสั่งลงโทษตองเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจลงโทษได ซึ่งมาตรา 96 วรรคหนึ่ง และมาตรา 97 วรรคสอง 
กําหนดใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูสั่งลงโทษ ซึ่งกรณีขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ    
คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554 แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับล่างลงไปปฏิบัติแทน     
ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 
        ในการสั่งลงโทษผูบังคับบัญชาในขณะลงโทษเปนผูสั่ง เชน ขาราชการสังกัดสํานักหนึ่งถูกสอบสวนทางวินัย   
และตอมาขาราชการผูนั้นยายไปอีกสํานักหนึ่ง ผูอํานวยการสํานักใหมที่ขาราชการผูนั้นยายมา จะเปนผูบังคับ
บัญชาผูมีอํานาจลงโทษทางวินัยขาราชการผูนั้น เป็นต้น 
     (4) สภาพการเปนขาราชการ กรณีการกระทําที่จะนํามาดําเนินการทางวินัย จะตองเปนการกระทําขณะทีเ่ข้ามา 
เปนขาราชการแลว จะนํากรณีท่ีเคยกระทํากอนเปนขาราชการมาลงโทษทางวินัยไมได แตอาจถูกสั่งใหออกเพราะ      
เปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเขารับราชการ และขณะลงโทษจะตองยังมีสภาพเปนขาราชการอยู หากผูนั้นออกจาก
ราชการไปแลว ก็ไมอาจลงโทษได เวนแตมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา   
หรือตองหาวากระทําผิดอาญาอันมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษอยู่    
กอนออกจากราชการ ซึ่งมิใชเพราะเหตุตาย ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจดําเนินการทางวินัยและลงโทษปลดออก 
หรือไลออกจากราชการได แตตองดําเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่งภายใน 180 วันนับแตว่ันที่ผูนั้น      
พนจากราชการ (มาตรา 100) 
        นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่สามารถดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้วได้ เช่น      
กฎหมายของ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ที่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจาก      
ราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นนอกจากการตาย หากไม่เกินห้าปี ป.ป.ช. ก็มีอํานาจดําเนินการไต่สวนได้ ตามมาตรา 84 
แห่งพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
       
4. การดําเนินการระหวางการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
       - การพักราชการ 
       - การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
       ขาราชการที่มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟอง
คดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผู มี
อํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวน หรือพิจารณา 
หรือผลแหงคดีได และเมื่อปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาขาราชการผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไม
ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ตองสั่งใหผูนั้นกลับ    
เขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการตามเดิม ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้          
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ออกจากราชการไวก่อน ระยะเวลาการพักราชการใหออกจากราชการไวก่อน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับ
เข้ารับราชการ และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(มาตรา 101) 

 ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข แยกเปน 3 กรณี 
     1. กรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงาน ก.ก. 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการใน
สังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี ใหรองทุกขตอผูอํานวยการสํานัก 
หวัหนาสํานักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
หัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี และใหผูอํานวยการ
สํานัก หัวหนาสํานักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตแลวแตกรณี เปน 
ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ตามขอ 20 แหงกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครวาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2555 
     2. กรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ใหรองทุกข์ 
ตอปลัดกรุงเทพมหานคร และใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ตามขอ 20 แหงกฎ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานครวาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2555 
     3. กรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก  
หัวหนาสํานักงาน ก.ก. หรือผอํูานวยการเขตแลวแตกรณี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร โดยยื่นคํารองทุกข์ต่อ 
พนักงานผูรับคาํรองทุกขที่กองพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.ก. หรือจะสงคํารองทุกขทางไปรษณียลงทะเบียน 
ไปยังกองพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.ก. ก็ได ตามขอ 31 แหงกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครวาดวยการ 
รองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2555 โดย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครจะมอบคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องรองทุกข ตามขอ 34 และขอ 38 แหงกฎ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานครวาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ.2555 

5. การอุทธรณและรองทุกข 
 การอุทธรณ   เปนหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกสั่งใหออกจาก

ราชการบางกรณี โดยผูถูกลงโทษหรือถูกใหออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายใน      
30 วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
     การรองทุกข  เปนหลักประกันความเปนธรรมและความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการ โดยใหรองทุกขใน
เรื่องท่ีไมอาจอุทธรณไดภายใน 30 วัน นับแตวันทราบหรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกข โดยรองทุกขได ดังนี้ 



                    
 

         แผนภูมทิี่ 1    แสดงการดําเนินการและขั้นตอนการสืบข้อเท็จจริงตามมาตรา 91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       *  กรณีผลการสืบข้อเท็จจริงไม่มีมูล ให้ผู้มีอ านาจสั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ ก.ก. 
ตามระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2554  เพราะถือว่าเป็นกระบวนการก่อนการด าเนินการทางวินัย 
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มีกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  
(มาตรา 90) 

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 

ดําเนินการทางวินัย 

(มาตรา 92) 

 

 

ยุติเรื่อง * 

ผิดวินัย        
อย่างไม่ร้ายแรง 

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตั้งกรรมการสอบสวน 
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

(มาตรา 92) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ (มาตรา 90) 

มีกรณีการกระทําผิดวินัยปรากฏแก่
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 

(มาตรา 91) 

สั่งให้ดําเนินการสืบสวน/พิจารณา
เบื้องต้นกรณีกล่าวหา (มาตรา 91) 

มีมูล ไม่มีมูล 



 

                                             องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

1. กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 18 )  
1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ  อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย  

1) ประธานกรรมการ 1 คน  ซึ่งต้องดํารงตําแหน่งระดับเดียวกันหรือไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา (หนังสือเวียนของ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ 1011 /ว.2 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งประธานกรรมการตาม กฎ ก.พ.    
ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  

2) กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน โดยหนึ่งคนในจํานวนนี้ทําหน้าที่เลขานุการ และในกรณีจําเป็นจะตั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
เงื่อนไขสําคัญ  ในคณะกรรมการชุดนี้ต้องมีกรรมการหนึ่งคนทีเ่ป็นผู้ดํารงตําแหน่ง นิติกร หรือ ได้รับปริญญาทางกฎหมาย 
หรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านวินัย (ข้อ 18 วรรคสาม)  
หมายเหตุ  ผู้มีประสบการณ์ทางด้านวินัย หมายถึง  ผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยมาแล้ว 
              ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาํเนินการทางวินัย หมายถึง ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
การดําเนินการทางวินัยที่ ก.พ. รับรองเท่านั้น หลักสูตรการฝึกอบรมวินัยของ กทม. ไม่ใช่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก 
ก.พ. ดังนั้น หากหน่วยงานแต่งตั้งกรรมการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวินัยของ กทม. แต่เพียงอย่างเดียว 
โดยกรรมการที่เหลือไม่มีคุณสมบัติส่วนอื่น ๆ ตามข้อ 18 วรรคสามแล้วละก็  กรรมการชุดดังกล่าวถือว่าขาดคุณสมบัติ 
มาตั้งแต่ต้น และหากดําเนินการสอบสวนไปแล้ว ให้ถือว่ากระบวนการสอบสวนโดยคณะกรรมการชุดนี้ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หน่วยงานจะต้องดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ให้ถูกต้อง และดําเนินการสอบสวนใหม่    

1.2  การดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงโดยสังเขป 
1.2.1 ประธานต้องเรียกประชุมกรรมการครั้งแรก มีกําหนดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับ 

เรื่อง กรณีไม่สามารถประชุมได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทราบ (ข้อ 27)                   
        1.2.2 ระยะเวลาดําเนินการ  ต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม
กรรมการครั้งแรก (ข้อ 54 วรรคหนึ่ง) กรณีไม่เสร็จภายในกําหนด ขอขยายเวลาตามความ  จําเป็นได้ครั้งละไม่เกิน 60 
วัน แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่สอบสวนนับตั้งแต่วันที่มีการประชุมครั้งแรกตามข้อ 27 เกินกว่า 180 วัน ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต้องรายงาน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ ประจําหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดทราบ เพ่ือติดตาม
เร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

1.2.3 แบบการดําเนินการทางวินัย  ใช้แบบคําสั่งและแบบการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง (แบบ ดว.1-6) ที ่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด (หนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ที่ 1011 /ว.3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แบบตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556) ส่วนแบบและคําสั่งอื่น ๆ เช่น คําสั่ง  ลงโทษ งดโทษ เพ่ิมโทษ ฯลฯ 
ให้นําแบบที่ออกตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาประยุกต์ใช้ ก่อน (ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539) 
2. กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  (ข้อ 12 และข้อ 18 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสี่)  

          - เป็นการอนโุลมนาํรูปแบบและวธิีการของกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาใช ้(ข้อ 12)  
                        2.1 องค์ประกอบ  เหมือนกับกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่จําเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 

นิติกร หรือ ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มี
ประสบการณ์ทางด้านวินัยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้ (ข้อ 12 วรรคหนึ่ง)  

                     2.2 ระยะเวลาดําเนินการ  กรรมการต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประธาน 
กรรมการรับทราบคําสั่ง (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง) กรณีไม่เสร็จภายในกําหนด ขอขยายเวลาได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลที่ขอ
อนุญาตขยายระยะเวลาไว้ด้วย  

         แบบที่ใช้ในการดําเนินการทางวินัย อนุโลมให้นําแบบ ดว.1-6 มาใช้กับการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ไม่ต้องใส่ชื่อย่อแบบ และปรับข้อความเป็นการดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
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             แผนภูมิที่ 2  ลําดับขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 
1. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วันเดือนปีที่รับทราบคําสั่ง 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแนวทางสอบสวน  
 พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา กําหนดข้อกล่าวหา 
3.  รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 
4.  แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน             
    ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ                                                                                     
6.  รับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา           
7. ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหา 
 กระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด ผดิกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด    
8. ทํารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการสอบสวน 

 
9. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1. งดโทษ  เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทําความผิด 
    2. ลงโทษ   
    3. เพ่ิมโทษ ลดโทษ 
    - ให้หน่วยงานรวบรวมผลดําเนินการ รวมทั้งคําสั่งงดโทษ / ลงโทษทางวินัย รายงานมาท่ีสํานักงาน ก.ก. เพ่ือดําเนินการ 
    ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการดําเนินการทางวินัยของหน่วยงาน แล้วนําเสนอ ก.ก.พิจารณา  
    - กรณี ก.ก. เห็นด้วยกับการดําเนินการของหน่วยงาน สํานักงาน ก.ก. จะส่งเรื่องทั้งหมดคืนให้หน่วยงานเก็บรักษาไว้ 
    - กรณี ก.ก. ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของหน่วยงาน และมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด สํานักงาน ก.ก. จะส่งเรื่องให้ 
    หน่วยงานเพื่อดําเนินการตามมติ ก.ก. แล้วรายงานกลับมาท่ี ก.ก. อีกครั้งเพ่ือทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ 
    รับแจ้งมติ ก.ก. (มาตรา 59 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  

หมายเหตุ 

 1. รวมระยะเวลาสอบสวน ตามท่ี กฎ ก.พ. กําหนดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง  
(ข้อ 13 วรรคหนึ่ง) 
 2. สามารถขยายเวลาได้ตามความจําเป็น โดยให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
(ข้อ 13 วรรคสอง) 
 3. ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ จะขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ (ข้อ 13 วรรคสอง)  
        3.1 กรณีขยายเวลาการสอบสวน ให้แสดงเหตุผลไว้ด้วย  
     3.2 กรณีไม่ขยายเวลาการสอบสวน  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการดําเนินการ แล้วให้สั่งหรือ  
          ดําเนินการตามข้อ 11 ต่อไปก็ได้  
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ภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ประธานกรรมการ
รับทราบคําสั่ง 

(ข้อ 13 วรรคหนึ่ง)   



                       

 แผนภูมิที่ 3  ลําดับขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 

1. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วันเดือนปีที่รับทราบคําสั่ง                            
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกเพ่ือกําหนดประเด็นและวางแนวทางสอบสวน 
    และการรวบรวมพยานหลักฐาน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่อง (ข้อ27)                                                                                          
3.  รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 28 (1) ,ข้อ 29) 
4.  แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
    ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ ดว.5  (ข้อ 28 (2) ,ข้อ 41)     
5. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา (ข้อ 28 (3),ข้อ 41 )                                                                
6. พิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน (ข้อ 28 (4) , ข้อ 52) 
7. ทํารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
    ตามแบบ ดว. 6 (ข้อ 28 (5),ข้อ 53 )   

 

8. กรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นด้วยกับผลสรุปของคณะกรรมการสอบสวน ฯ ที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหา 
   เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หน่วยงานไม่สามารถลงโทษได้ แต่ให้รายงานการดําเนินการพร้อมเอกสารสํานวน 
   การสอบสวนมาที่สํานักงาน ก.ก. เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง และนําเสนอ ก.ก. พิจารณามีมติกําหนดโทษ  
   จากนั้น สํานักงาน ก.ก. จะแจ้งมติ ก.ก. เพ่ือให้หน่วยงานออกคําสั่งลงโทษตามมติ ก.ก. แล้วรายงานกลับมาที่ ก.ก. พร้อม 
   แนบคําสั่งลงโทษมาด้วยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ ก.ก. เพ่ือให้ ก.ก. มีมติรับทราบการดําเนินการของหน่วยงาน 
   อีกครั้งหนึ่ง 
 9. กรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําความผิดตามที่ได้มีการกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง  
    (มาตรา 93) แต่ก็ต้องรายงานผลการดําเนินการพร้อมแนบเอกสารและสํานวนการสอบสวนเสนอให้ ก.ก. พิจารณาด้วย  

 

หมายเหตุ 

 1. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
    2. รวมระยะเวลาสอบสวน ตามท่ี กฎ ก.พ. กําหนดภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมครั้งแรก 
 3. สามารถขยายเวลาได้ตามความจําเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
 4. หากดําเนินการขยายเวลาแล้ว ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีการประชุมครั้งแรก             
         ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ รายงานให้ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญทราบ เพ่ือติดตามเร่งรัด            
        ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
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ภายใน 120 วัน     
นับแต่วันที่มีการ
ประชุมครั้งแรก  
ข้อ 54 วรรคหนึ่ง  



 
ตวัอยา่งค าสั่ง 

 

 

 

    คําสั่ง................................ 

         ที.่... / 255 .. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

 
                           ด้วยมีผู้ร้องเรียนกล่าวหา นาย /นาง /นางสาว  ............................ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ตําแหน่ง ...................................................สังกัด.................................................................ว่ามีพฤติกรรม
............................................................................. ................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

                    ฉะนั้น  เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยละเอียด พร้อมพยานหลักฐานในอันท่ีจะพิจารณา
ได้ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 และมาตรา 
52 (..) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1......................................        (ตําแหน่ง) ...........................   

                      (ชื่อหน่วยงาน).........................    
             เป็นประธานกรรมการ 

2......................................        (ตําแหน่ง) ...........................   
                       (ชื่อหน่วยงาน).........................    

    เป็นกรรมการ 

3.....................................         (ตําแหน่ง) ...........................   
                       (ชื่อหน่วยงาน).........................    
                      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายใน .. วัน นบัแต่ 
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง แล้วเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

                                                     สั่ง  ณ  วันที่ ......................................................... 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

ประมวลจริยธรรมและการนําไปสู่การปฏิบัติ 
กมลธรรม  วาสบุญมา 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

------------------------------------------------------------------------ 

ประมวลจริยธรรม 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ที่กําหนดขึ้น โดยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับ
ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา 
   จากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลให้บุคคลประเภทต่างๆต่อไปนี้ ต้องมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม เพ่ือกํากับความประพฤติของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ฉบับ กล่าวคือ 

๑. ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่งมี 2 ระดับ คือ 
    1.1 ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และข้าราชการการเมือง (เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ฯลฯ) 
    1.2 ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ซึ่งมี 3 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาล (รายละเอียด
โปรดศึกษาจากกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท) 
   2. ข้าราชการประเภทต่างๆ จําแนกตามการสังกัดคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (หรือ
เรียกย่อว่า ก.ต่างๆ) เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร-ตํารวจ เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการในหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวง ทบวง กรมใด (รวมถึงลูกจ้าง หรือบุคลากรที่เรียกอย่างอ่ืนซึ่งสังกัดอยู่ในหน่วยงานราชการนั้นๆด้วย) 

   3. เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคลากรขององค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรของรัฐในรูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ 
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ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆ คือ 
    1. มาตรฐานทางจริยธรรม คือบทสารบัญญัติที่กําหนดว่า สิ่งใดต้องทํา (must do) สิ่งใด
ต้องไม่ทํา (must not do) สิ่งใดควรทํา (should do) สิ่งใดไม่ควรทํา (should not do) สิ่งใดพึงทํา (ought 
to do) สิ่งใดไม่พึงทํา (ought not to do) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
     1.1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก1 (Core values of the Ethical 
standard) จํานวน 9 ประการ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้กําหนดขึ้นและให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ บรรจุ
เนื้อหาไว้ในประมวลจริยธรรมแต่ละฉบับ 
     1.2 มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร หน่วยงานอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานทางจริยธรรม
ขององค์กรได้ตามความเหมาะสม หรือเพ่ือให้ครอบคลุมกับลักษณะพิเศษของหน่วยงานนั้นๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร 
    1.3 จรรยาวิชาชีพ หากหน่วยงานมีบุคลากรที่มีจรรยาวิชาชีพเฉพาะเป็นพิเศษ เช่น แพทย์ 
ครู วิศวกร ฯลฯ ก็สามารถนําจรรยาวิชาชีพนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมได ้
   2. กลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     2.1 กลไก หมายถึง “ใคร” (who) ที่ประมวลจริยธรรมกําหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมนั้นๆ เช่น ประมวลจริยธรรมบางฉบับอาจพิจารณาแต่งตั้งตัวบุคคลในองค์กร 
หรือมอบหมายองค์กรย่อยภายในหน่วยงานนั้น หรืออาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะ (มีทั้งแบบ
คณะกรรมการถาวร หรือ เฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวไป) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมนั้น 
 2.2 ระบบ หมายถึง “ทําอย่างไร” (how หรือ procedure) เมื่อมีการแต่งตั้ง “ใคร” 
แล้ว จะให้กําหนด “ระบบ” ขึ้นมาว่า จะให้กลไกมีอํานาจหน้าที่อย่างไร มีกระบวนการดําเนินการอย่างไร ฯลฯ 
เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง เป็นเรื่องของการลงโทษ เมื่อกลไกบังคับการตาม
ประมวลจริยธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําร้องเรียนหรือตามท่ีปรากฏเหตุแล้วพบว่า บุคคลที่ถูก
ร้องเรียนนั้นได้กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจริง ในส่วนนี้ก็จะกําหนดว่าจะต้องลงโทษ
ทางจริยธรรมอย่างไร  
   ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาลงโทษ
ผู้กระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายประจํา เนื่องจากในส่วน
ของข้าราชการประจําหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายประจํา หากกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมแล้ว ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย สามารถนํากระบวนการและโทษทางวินัยมา
ใช้ได้เลย แต่สําหรับบุคลากรของรัฐที่ไม่มีบทบัญญัติทางวินัยมากํากับ หากทําผิดจริง ก็จะสามารถลงโทษได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมฉบับที่ใช้บังคับกับตนเองได้ต่อไป 
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บทท่ี 2 

มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

คํานิยามศัพท ์
 “จริยธรรม”  หมายความว่า  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม 
 ดังนั้น จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมฉบับนี้จึงมีความหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ศีลธรรม  กฎของศีลธรรมสําหรับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  
 นอกจากนั้นยังมีคําอ่ืน ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง และมีการนํามาใช้อยู่เสมอ ซึ่งอาจเกิดความ
สับสนแก่ผู้ปฏิบัติ  เช่น 
 “จรรยา” หมายความว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ   
 “จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ 
 “ค่านิยม”  หมายความว่า  สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกําหนดการ
กระทําของตนเอง 
จุดมุ่งหมายของการจัดทาํประมวลจริยธรรม 
 1.  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 2.  ใช้เป็นกรอบในการควบคุมกํากับ ดูแลความประพฤติของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยการกระทําฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ถือว่าเป็นการกระทําความผิดทางวินัย  
 3.  เพ่ือกําหนดมาตรฐานจริยธรรม ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร 
 4.  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครได้จัดทําระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552  เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
หมวด 13  จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมาตรา 279 กําหนดให้มีการ
จัดทําประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้
เป็นไปตามค่านิยมหลักสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้
คําแนะนําให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ โดยต้องกําหนดให้มีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือให้การ
บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา และ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดทางวินัย  
 

16 



 มาตรฐานจริยธรรมตามหมวด 1 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552  แบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  ค่านิยมหลัก  ตามข้อ 5  สอดคล้องกับค่านิยมหลักที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะนําให้
หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  จํานวน 9 ประการ 
 ส่วนที่ 2  มาตรฐานจริยธรรมขององค์การ ประกอบด้วยมาตรฐานจริยธรรมที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด ตั้งแต่ ข้อ 6 – ข้อ 15  จํานวน 10 ข้อ 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมนี้ ถือว่าเป็น
ความผิดทางวินัย ตามข้อ 23  

ส่วนที่ 1  ค่านิยมหลัก  สอดคล้องกับค่านิยมหลักที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะนําให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  
จํานวน 9 ประการ 

 ข้อ 5  ข้าราชการและลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้ 
 (1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 
 (2) มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
 (3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม  
 (5) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (6) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

ความหมายของค่านิยมหลัก 

ข้อ 5  (1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 

หมายถึง   การดํารงตนตั้งมั่นอยู่ในศีล ในธรรม  และความถูกต้องดีงาม 

ข้อ 5 (2) มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ  

หมายถึง อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  และมีความ 

                 รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่และต่อประชาชน   

ข้อ 5 (3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

หมายถึง ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และพวกพ้อง 
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ข้อ 5 (4) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม  

หมายถึง ตั้งมั่น ยึดมั่นที่จะทําในสิ่งที่ถูกท่ีควร โดยใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และถูกต้องตาม 
 กฎหมาย  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ  

ข้อ 5 (5) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ   

หมายถึง 1.  ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เอาใจใส่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างเสมอภาคท่ัวถึง 
      เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติบนเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศึกษา 
      อาชีพ หรือปัจจัยอื่น ๆ โดยไม่เท่าเทียมกัน 

 2.  ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส  มีเมตตาและเอ้ือเฟ้ือ  

ข้อ 5 (6) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
หมายถึง จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่ความลับของราชการหรือของบุคคล แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
 ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภายในเวลาที่เหมาะสม โดยที่ระดับของการเปิดเผยข้อมูลนั้น 
 ตั้งอยู่บนสมดุลของประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ความมั่นคงของแผ่นดินและประโยชน์ของ 
 ประชาชน 
ข้อ 5 (7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
หมายถึง 1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกําหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 2.  ปรับปรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของงานที่รับผิดชอบ 
 3.  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานที่ชัดเจน  ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ข้อ 5 (8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมายถึง 1.  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
      เป็นประมุข 
 2.  ไม่ดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ 
      ทรงเป็นประมุข 

ข้อ 5 (9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพแห่งตน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ 
 หรือกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
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ส่วนที่ 2  มาตรฐานจริยธรรมขององค์การ 

 เป็นส่วนที่กรุงเทพมหานครกําหนดขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร และ
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครตลอดจนพนักงานและ
ลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ตามข้อ 6  ถึงข้อ 15   จํานวน 10 ข้อ  

ความหมายของมาตรฐานจริยธรรมขององค์การ  (ข้อ 6 - 15) 

ข้อ 6 ข้าราชการและลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

หมายถึง 1.  ต้องมีความสํานึกถึงความสําคัญของความเป็นคนไทย มีจิตใจฝักใฝ่ และตระหนักถึงพระมหา 
      กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนในการผดุงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา  
      พระมหากษัตริย์ 
 2.  ยึดมั่น หรือไม่กระทําการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ  ศาสนา  และ 
      สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข้อ 7 ข้าราชการและลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ 
หมายถึง 1.  ต้องประพฤติ และปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็น 
      แบบอย่างที่ดีแก่สังคมและประชาชน 
 2.  สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง 

ข้อ 8 ข้าราชการและลูกจ้างต้องซื่อสตัย์ สุจรติ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ต้องประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมา  เพ่ือธํารงไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติและ 
 ศักดิ์ศรีของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 9 ข้าราชการและลูกจ้างต้องเป็นพลเมืองดี เคารพกฎ ระเบียบขององค์การ  และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

หมายถึง 1.  ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด 
 2.  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งเรื่องท่ีเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครด้วยความอุตสาหะ 
      อย่างเต็มกําลัง เพ่ือให้เกิดผลดีต่อราชการของกรุงเทพมหานคร และประชาชน  
ข้อ 10 ข้าราชการและลูกจ้างต้องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความขยัน หมั่นเพียร รับผิดชอบ มุ่งแก้ ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ละเว้นจากการกระทําท้ังปวงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน 

หมายถึง 1.  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  เต็มกําลังความสามารถ 
      ที่มีอยู่ โดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชน 
 2.  เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน 
      ทราบโดยเร็ว 
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 3.  ต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ 

ข้อ 11 ข้าราชการและลูกจ้างมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชน  

หมายถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงแนวนโยบาย 
 สําคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  เพื่อความร่วมมืออันดี ลดความขัดแย้งตลอดจนปัญหา  
 อุปสรรคอันอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ 12 ข้าราชการและลูกจ้างต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
หมายถึง 1.  ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
 2.  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ 
      ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือ 
      ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น 
      การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
 3.  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ 
      บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
ตัวอย่าง นางสาวรุ่งฯ  ตําแหน่งพยาบาล  รับครีมหน้าขาวจากร้านค้าในตลาดโรงเกลือ มาจําหน่ายแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการเพ่ือเป็นรายได้เสริม ทั้งที่ทราบว่า ครีมดังกล่าวไม่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม    
ผู้ซื้อที่ซื้อไปเนื่องจากเชื่อถือเห็นว่าเป็นพยาบาลประจําหน่วยงานราชการ น่าจะใช้ได้ผลดี แต่เมื่อนําไปใช้แล้ว 
ปรากฏว่าผู้ซื้อหลายราย เกิดอาการแพ้ยาทําให้หน้าเสียโฉม  ดังนี้   ถือว่านางสาวรุ่ง ฯ กระทําผิดจริยธรรม
ตามข้อ 12 และนอกจากนี้อาจมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนได้อีก เช่น กฎหมายอาญา เป็นต้น  

ข้อ 13 ข้าราชการและลูกจ้างต้องละเว้นการกระทําใด ๆ อันทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์  
ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร  เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชาโดยสุจริต 

หมายถึง ต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร  เช่น  
 การสัมภาษณ์หรือการอภิปรายอันทําให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร  เว้นแต่ 
 เป็นการอภิปรายเชิงวิชาการที่ได้แสดงความเห็นโดยสุจริต  ไม่มีความผิดตามข้อนี้ 

ข้อ 14 ข้าราชการและลูกจ้างต้องไม่ใช้หรือแนะนําให้ประชาชนใช้ช่องว่างของกฎหมายในงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

หมายถึง ต้องไม่ใช้ หรือแนะนําให้ประชาชนใช้ ช่องว่างของกฎหมายในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ของตนเพ่ือหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเอง หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
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ข้อ 15 ข้าราชการและลูกจ้างต้องไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ  หรือประโยชน์
อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืน  หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตนอันเป็นการ
เลี่ยงกฎหมาย 

หมายถึง 1.  ต้องไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อของตน  เพ่ือการถือครองทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด 
       แทนบุคคลอ่ืน  
 2.  หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินดังกล่าวแทนตน เพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตนอันเป็นการ 
       เลี่ยงกฎหมาย   

ตัวอย่าง    นาย ก. ชาวต่างชาติ จดทะเบียนสมรสกับ นาง ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือเจตนาเข้ามาซื้อที่ดิน
ในกรุงเทพมหานครเพ่ือทําการลงทุน และได้ให้นาง ข. ดําเนินการซื้อที่ดิน และใส่ชื่อ นาง ข. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินดังกล่าวแทนตน ซึ่งโดยกลไกปกติของกฎหมายแล้ว คนต่างชาติจะเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นเรื่องยากและทําไม่ได้  เนื่องจากกฎหมายไทยมีข้อจํากัดและหลักเกณฑ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างด้าวอย่าง
เข้มงวด อย่างไรก็ตาม กฎหมายเองก็ไม่ได้รัดกุม ครอบคลุมลงลึกรวมไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งถือว่า  
มีสิทธิโดยชอบธรรม หากต้องการซื้อหรือถือครองที่ดิน ดังนั้น จึงมีความพยายามหลีกเลี่ยงด้วยกฎหมายอย่างแยบยล  
ด้วยการใช้ตัวแทนในรูปแบบทั้ง"บุคคลหรือ  นิติบุคคล" ในลักษณะต่างๆ โดยจะแสดงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่การ 
ให้"คู่สมรส"ที่เป็นคนไทยถือครองแทน หรือการตั้งบริษัทจํากัดให้คนไทยถือหุ้นแทนก็จะทําให้คนต่างชาติไม่จําเป็นต้อง
มีการลงทุนหรือทําธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนดไว้  ทําให้คนต่างด้าวที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยใช้ช่องทางนี้ถือครองที่ดิน 
โดยให้คนไทยที่เป็นคู่สมรสทําการแทนตนเอง ในกรณีดังกล่าวถือว่า นาง ข. กระทําการฝ่าฝืนจริยธรรมตามข้อ 15 แล้ว 

บทท่ี 3 

กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม ตามหมวด 2 ของระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม  และระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

 ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ได้กําหนดให้มีองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อทําหน้าที่
กํากับดูแล ส่งเสริมและคุ้มครองให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีรูปแบบของ
คณะกรรมการ อยู่  2  ระดับ  ได้แก่ 
 1.  ระดับกรุงเทพมหานคร  กําหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร (ตามข้อ 16) 
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คนโดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานทําหน้าที่กํากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
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 2.  ระดับหน่วยงาน  คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อเสนอของหัวหน้า
หน่วยงาน (ตามข้อ 18)  เพ่ือดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียน กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้  คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ไม่มีอํานาจดําเนินการสอบสวนหรือลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน ได้พิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมแล้ว จะต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงานที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ฝ่าฝืนสังกัด เพื่อดําเนิน
กระบวนการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

1.  คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 
 1.1  คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร (ตามข้อ 16) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 
คน  
  1)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 
  2)  ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ 
  3)  ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคนที่ปลัดกรุงเทพมหานครนําเสนอโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 
  4)  เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้แทนเป็นกรรมการ 
  โดยมีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ส่วนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว ให้หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. มอบข้าราชการใน
สังกัด จํานวนสองคน 
 1.2  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร (ตามข้อ 17)  มี 12 ประการ  คือ 
  1)  กําหนดการท้ังหลายอันจําเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม เช่น การกําหนด
คุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน  หรือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ
จริยธรรมที่สํานักงาน ก.ก. เพ่ือให้คําแนะนํา คําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม การรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เป็นต้น 
  2)  คุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการและลูกจ้างผู้นั้น 
  3)  เผยแพร่ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่
ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน 
  4)  ส่งเสริมและยกย่องหน่วยงาน  ส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บังคับบัญชา  ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 
  5)  ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝ่าฝืน
จริยธรรมและยังไม่มีการดําเนินการใด  คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครอาจมีมติให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ฝ่าฝืนดําเนินการตามประมวลจริยธรรมได ้
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  6)  ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
  7)  ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของข้าราชการและลูกจ้างและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 
  8)  ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี  
และเผยแพร่ให้ข้าราชการและลูกจ้างทราบเพ่ือยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  9)  ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่อย่างน้อยทุกสี่ปี 
  10)  เชิญบุคคลภายนอกเป็นกรรมการที่ปรึกษาแต่ละกรณีของคณะกรรมการ 
  11)  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน 
  12)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีจะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

2.  คณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน 
 หน่วยงานตามความหมายของประมวลจริยธรรมฉบับนี้ มีทั้งหมด 72 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1.  หน่วยงานระดับสํานัก 17  หน่วยงาน 
 2.  หน่วยงานระดับสํานักงานเขต 50  หน่วยงาน 
 3.  สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  1  หน่วยงาน 
 4.  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  1  หน่วยงาน 
 5.  การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  3  หน่วยงาน 

 แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คณะ โดยหน่วยงาน
ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการจริยธรรม
กรุงเทพมหานครกําหนด และเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน เพ่ือให้คณะกรรมการ
จริยธรรมกรุงเทพมหานครดําเนินการแต่งตั้ง (ข้อ 18) 

 2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน  (ข้อ 18)  แต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คน  คือ 
  1)  ประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็น
ประจักษ์ 
  2)  กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งบริหารตั้งแต่ รองหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยงานและ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด  คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน 



  3)  กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการและหรือลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด  กรณีการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้คัดเลือกกันเองจากพนักงานและลูกจ้างในสังกัด
จํานวนสองคน 
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  4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยงานร่วมกันเสนอ 
  และกําหนดให้เลขานุการสํานัก ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไปหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
เช่น ผู้อํานวยการกองกลาง  หัวหน้าฝ่ายปกครองของสํานักงานเขต  หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของ
สํานักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
หน่วยงานที่ตนสังกัด 
 2.2  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน  (ตามข้อ 19)  มี 7 ประการ 
คือ 
  1)  ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในหน่วยงาน 
  2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในหน่วยงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมี
ข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงานพิจารณาวินิจฉัย กรณีเห็นว่า
มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามความในส่วนที่ 2 หมวด 2 แห่ง
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 
  3)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในหน่วยงาน เมื่อ
ได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครโดยเร็วถ้าคณะกรรมการจริยธรรม
กรุงเทพมหานครมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร
รับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงานเป็นที่สุด 
  4)  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องสําคัญ หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายหน่วยงาน และยังไม่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมกรุงเทพมหานคร หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  5)  คุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการและลูกจ้างผู้นั้น 
  6) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมกรุงเทพมหานคร 
  7) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 
ส่วนที่ 2  ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
ข้อ 23  การกระทําที่ฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด 1 ของประมวลจริยธรรมนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ผิดทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้าง 
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 



หมายถึง 1. เมื่อมีการร้องเรียนว่าข้าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครฝ่าฝืนจริยธรรมตามที่กําหนดไว้ใน 
     หมวด 1 ส่วนที่ 1 ค่านิยมหลัก ข้อ 5 และส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์การ ข้อ 6-15  
     ต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า  
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  ข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายของการฝ่าฝืนจริง ให้คณะกรรมการ ฯ ส่งเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงาน 
  ที่ผู้ถูกร้องเรียนสังกัดอยู่ เพื่อดําเนินกระบวนการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

 ผู้ถูกร้องเรียนโดยเร่งด่วน และหากผลการสอบสวนสรุปว่า มีการกระทําฝ่าฝืนจริยธรรมจริง   
 ให้สั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไป 

 2.  การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด 1  ของประมวลจริยธรรมอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
      กรุงเทพมหานครอย่างร้ายแรงให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ 23  วรรคสอง) 
      และเม่ือได้มีคําสั่งลงโทษแก่ผู้กระทําผิดตามประมวลจริยธรรมนี้แล้ว ให้หน่วยงานรายงาน 
      คณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจําหน่วยงาน 
      รายงานคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครทราบด้วย  เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 3.  ข้าราชการและลูกจ้างที่ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดฐานฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
      จริยธรรมที่กําหนดไว้ตามความในหมวด 1 แห่งประมวลจริยธรรม  สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ 
      เหมือนการกระทําผิดทางวินัย 

ข้อ 24 การกระทํากรรมเดียวที่มีทั้งความผิดวินัยและเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ลงโทษวินัยได้ครั้งเดียวใน
การกระทํานั้น และอาจให้รับการพัฒนาตามที่คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครกําหนดด้วยก็ได้ 

หมายถึง การกระทํากรรมเดียวที่เป็นทั้งความผิดวินัยและการฝ่าฝืนจริยธรรม เช่น  การให้สัมภาษณ์ท่ี 
 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร  เป็นทั้งความผิดวินัยและฝ่าฝืนจริยธรรมด้วย ในกรณี 
 เช่นนี้ ให้ลงโทษความผิดวินัยได้ในกรณีเดียวเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษอาจสั่งให้ผู้ถูก 
 ลงโทษเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครกําหนดก็ได้ 
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ปัญหาการทุจริต 

ในราชการไทย 

 

 
 
 



สถานการณ์ทุจริต 
 

    ปัญหาการทุจริตในราชการไทย เป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอด จะเห็นได้จากในสมัยก่อนจะมี
คําว่า “จิ้มก้อง” ซึ่งมีความหมายว่า การมอบของกํานัลแก่ผู้มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือให้เรื่องการติดต่อ
ธุรกิจของตนได้รับการอํานวยความสะดวก หรือ “ค่าน้ําร้อนน้ําชา” “แป๊ะเจี๊ยะ” ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน     
แต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาการทุจริตได้มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการอย่างหลากหลาย เช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
การทุจริตเชิงนโยบาย การฟอกเงิน ฯลฯ ที่มีมูลค่าความเสียหายแก่ราชการในแต่ละครั้งเป็นจํานวนมาก ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างใหญ่หลวง ปัญหาการทุจริตไม่จํากัดอยู่เพียงแต่การทุจริตในภาครัฐ ในส่วนของ
ภาคเอกชนก็เกิดการทุจริตอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นที่ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนที่จะต้องมี
บทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพื่อหยุดยั้งการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น 
เพ่ือลดความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่งบประมาณของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือต่อสายตาของชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ การค้ากับประเทศไทย 
 ส่วนในระดับประเทศนั้น ปัญหาการทุจริต ฯ เป็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความสําคัญ และได้มีการจัดตั้ง
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เพ่ือทําหน้าที่ประเมินและจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536 ณ ประเทศเยอรมัน โดยเริ่มมีการ
ประเมินเพ่ือจัดอันดับครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 มีประเทศเข้าร่วมการประเมิน 41 ประเทศ1 จนถึงปัจจุบันมี
เครือข่ายทั่วโลกมากกว่า 170 ประเทศ ซึ่งผลการจัดอันดับล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้คะแนนจาก
การประเมิน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในลําดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน    
176 ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2558 ที่ได้คะแนนจากการประเมิน 38 คะแนน และถูกจัดอยู่ในลําดับที่ 
76 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 168 ประเทศ  
มูลเหตุของการทุจริต 

1. กรณีมีมูลเหตุภายใน  
-มีโอกาสช่องทางท่ีเชื่อว่ากระทําผิดแล้วไม่มีผู้ใดทราบ 

     -มีสิ่งจูงใจ มีผลประโยชน์ 
     -ความคุ้มค่าต่อการเสี่ยงภัย 
2. กรณีมีมูลเหตุภายนอก  

-สภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ในการดํารงชีพ  
     -สภาพทางสังคม ค่านิยมของสังคม เน้นวัตถุนิยม มากกว่าคุณความดี 

                 -สภาพการเมือง มีการแข่งขัน แก่งแย่งผลประโยชน์ หรือรวมตัวกันเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  
     -กฎ ระเบียบ มีช่องว่าง  
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1 ประเทศไทยเข้าร่วมการประเมินครั้งแรก ได้คะแนน 2.7 คะแนน อยู่ที่ลําดับ 34 
2ค่าคะแนนในการประเมินถูกปรับเปลี่ยนจากคะแนน 0-10 คะแนน เป็น 0-100 คะแนน ในปี พ.ศ. 2556 



การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย   

 องค์กรหลักที่ทําหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยให้
หน่วยงานราชการระดับกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตภายในหน่วยงาน 
เพ่ือร่วมกันผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช.
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2560 ประเทศไทยจะได้รับการประเมินและจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ของประเทศอยู่ใน 50 อันดับแรก และได้คะแนนอย่างน้อย 50 คะแนน ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยได้คะแนนสูงสุด   
อยู่ที่ 38 คะแนน ในปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2557   
            ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ปัญหาการทุจริตได้มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นบ่อเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ในที่นี้ จึงขอนําเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบดังกล่าว รวมทั้งมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเล่าสู่กันฟัง  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์สาธารณะ (conflict of 
interest : coi) โดยตัวของผลประโยชน์ทับซ้อนเอง ไม่เป็นเรื่องท่ีผิด หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์
ส่วนตนต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดําเนินงาน ซึ่งการกระทําที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบ
เห็นได้บ่อย ๆ  มีดังนี้ 

1. การทําธุรกิจกับตนเอง หรือเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เชน่ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงาน 
กล่าวคือ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทําสัญญานั้น เป็นต้น 
 2. ลาออกจากหน่วยงานแล้วไปทํางานในหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจ ประเภทที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม
กํากับดูแล  
            3. การทํางานพิเศษ เช่น ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด เป็นต้น  
            4. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
            5. การให้ของขวัญ หรือของกํานัล เพ่ือหวังความก้าวหน้าในการทํางาน หรือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์     
อันจะนําไปสู่การกระทําทุจริต ฯ ร่วมกัน   
  6. การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรม หรือเอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนใน
หน่วยงานที่ตนเองมีอํานาจ 
            7. แนะนําประชาชนให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  

 

27 



 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542           
ได้กําหนดเกี่ยวกับข้อห้ามในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะไว้ในมาตรา 

100 และมาตรา 103 สําหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมาตรา 100 จะเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้น  
     เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ตอ้งห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ 
ดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
            ตามบทบัญญัติมาตรา 100 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความถึง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามมาตรา 100 นั้น 
จะต้องเป็นตําแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 4 
ตําแหน่ง  คือ  
           1. นายกรัฐมนตรี                               2. รฐัมนตรี   
           3. ผู้บริหารท้องถิ่น                             4. รองผู้บริหารท้องถิ่น  
โดยให้รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง 4 ตําแหน่งด้วย และเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและปราบปราม
การกระทําทุจริตในรูปของผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 100 มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในมาตรา 101 ได้กําหนดให้มีผลครอบคลุมไปถึงการดําเนินกิจการของ  ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีอีกด้วย 28 



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103  
 นอกจากนี้ยังมีการกระทําตามมาตรา 103 ที่ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทําที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยใน
มาตรา 103 ได้กําหนดไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม”  

 ข้อที่ควรสังเกต  คําว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 จะครอบคลุมถึง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น       
ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึง 
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งแตกต่างกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 100 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องออกประกาศระบุตําแหน่งไว้เพียง 4 ตําแหน่ง  
           การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ที่มีการกําหนดข้อห้าม และข้อพึงปฏิบัติ ในการให้หรือรับ
ของขวัญไว้เช่นเดียวกัน แต่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับกับข้าราชการ (รวมข้าราชการการเมือง) พนักงาน และลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เท่านั้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ จึงขอนําเสนอองค์ประกอบของมาตรา 103 ดังนี้ 
 การห้ามรับทรัพย์สิน ตามมาตรา 103 องค์ประกอบ 

1. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
2. ห้ามรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
3. จากบุคคล นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม ฯลฯ) 
4. ใช้กับบุคคลซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไมถ่ึงสองปี  โดยอนุโลม 
ข้อยกเว้น  
1. รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดได้เม่ือมีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณการเป็น
วิทยากร ฯลฯ 
 2. รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    2.1 รับจากญาติ (รวมความถึงญาติของคู่สมรส) ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
    2.2 รับจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ มีราคา หรือมูลค่า ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 

สามพันบาท    
2.3 การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เช่น องค์กรสาธารณกุศลได้มอบข้าวสาร จํานวน 

200 กระสอบแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นําไปแจกจ่ายแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย และลูกจ้างในสังกัด ฯลฯ   
29 



 ส่วนการกระทําที่ต้องห้ามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2544  ถูกกําหนดไว้ในข้อ 5-8 ดังนี้ 

ข้อ 5  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ (รวมข้าราชการการเมือง) พนักงาน และลูกจ้างของ 
หน่วยงานของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติ ดังนี้     

1. การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากเทศกาล 
หรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน หรือโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การแสดง
ความเสียใจ การต้อนรับ ฯลฯ จะกระทํามิได้  

2. ของขวัญดังกล่าวที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสตามข้อ 1 จะมีราคา หรือมูลค่าในการให้แต่ละ 
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

3. ห้ามทําการเรี่ยไรเงิน ทรัพย์สิน หรือใช้เงินสวัสดิการ เพ่ือมอบให้ หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน          
รบัของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ ยกเว้นเป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

ข้อ 7 และข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ (รวมข้าราชการการเมือง) พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ ดังนี้ 
1. การรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถกระทําได้หากเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นจะมีราคา
หรือมูลค่าในการให้แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสได้ไม่เกินสามพันบาท   

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 
 2.1 ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การออกหนังสือรับรอง หรือ 
การร้องเรียน เป็นต้น 
 2.2 ผู้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

2.3 ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่น การประกอบ 
กิจการโรงงาน เป็นต้น 
 2.4 ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 บทกําหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 100  101 103 
 การฝ่าฝืนมาตรา 100 มาตรา 101 และมาตรา 103 จะมีบทกําหนดโทษ ซึ่งเป็นโทษทางอาญาไว้ตาม
มาตรา 122 โดยมีโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แต่ทั้งนี้การลงโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 100 จะจํากัดอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดไว้ 4 ตําแหน่ง คือ 1. นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรี 3. ผู้บริหารท้องถิ่น 4. รองผู้บริหารท้องถิ่น เท่านั้น  
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ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 103 และไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด 
จะต้องถูกลงโทษทางอาญาตามมาตรา 122 โดยไม่มีการยกเว้นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 
100 
 บทกําหนดโทษ  ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2544 หากเป็นข้าราชการประจํา พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ จะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบ 
หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยของหน่วยงานดังกล่าว 
 แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินตามมาตรา 103  ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือของขวัญท่ีได้รับมีราคา 
หรือมูลค่าเกินสามพันบาท และไม่เข้าข้อยกเว้นว่าเป็นการให้โดยธรรมจรรยา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว จะต้องดําเนินการ ดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มติรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคคล  
2. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น 

หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดในทันที่ที่สามารถกระทําได้  
3. ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรจะให้เจ้าหน้าที่ 

ดังกล่าวเก็บรักษาทรัพย์สินไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 4. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีคําสั่งว่าไม่ให้รับไว้ ก็ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ในทันที แต่ถ้าคืนไม่ได้ ก็ให้ส่งมอบ
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานต้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อส่งมอบหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ถือว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด  
 ตัวอย่างของการรับของขวัญที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
            นางสาวฉวีผ่อง ผู้กองยอดรัก ซึ่งเป็นข้าราชการผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ได้เข้าร่วมการสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคลที่จัดโดยองค์กรภายนอก ซึ่งในระหว่างการสัมมนา นางสาวฉวีผ่องได้รับ
รางวัลซึ่งมีมูลค่า 8,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวดผู้ที่มีบุคลิกภาพดีเด่น โดยของขวัญดังกล่าวได้รับการบริจาค
จากบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของตน นางสาวฉวีผ่องได้เก็บของรางวัลดังกล่าวไว้ โดยคิดว่าเป็นรางวัลที่ได้รับ  
ส่วนตนจากการเข้าแข่งขัน ต่อมาเม่ือผู้บังคับบัญชาทราบเรื่อง จึงมีคําสั่งให้นางสาวฉวีผ่องส่งคืนของรางวัลดังกล่าว  
แก่บริษัท ดังนี้ ท่านคิดว่านางสาวฉวีผ่องจะต้องดําเนินการอย่างไร 
 จากปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อเนื่องอันจะนําไปสู่ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงจําเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกันอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
และภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานต่อสายตาประชาชน 
 หลักของการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยการ 
1.1 ทําเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ 
1.2 ทํางานในขอบเขตหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
1.3 เป็นกลางไม่ลําเอียงต่อเรื่อง เผ่าพันธุ์ ศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง วงศ์ตระกูล 
1.4 ตัดสินใจ และให้คําแนะนําที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและนโยบาย 
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2. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด โดยการ 

2.1 เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และพร้อมรับผิด 
2.2 เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง โดยการ 
3.1 ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน เพ่ือหลีกเลี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ 
3.2 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 

4. สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการ 
4.1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ ซึ่งรวมถึงผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
4.2 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผย เช่น จัดให้มีการเสวนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ 

เปิดเผยและหารือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานที่ทํางาน ฯลฯ  
4.3 การระบุความเสี่ยง และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 

ได้มีส่วนร่วมในการระบุจุดที่มีความเสี่ยง และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข 
 หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่ได้มีการดําเนินการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางที่
สํานักงาน ป.ป.ช. แนะนํา เช่น เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ ที่กําหนดให้ข้าราชการในสังกัดที่ทําหน้าที่การจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ได้แจ้งถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตน ที่อาจขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเป็นหุ้นส่วน
ของบริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ไว้เป็นการล่วงหน้า และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยเปิดเผย เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนการทํางาน รวมทั้งการดําเนินการตรวจสอบก่อนดําเนินการแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงาน ว่ามีผลประโยชน์ส่วนตน ที่อาจจะขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น           
หรือไม่ เป็นต้น 
 ก่อนจะจบการบรรยายครั้งนี้ ขอเล่าถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เป็นนโยบายล่าสุดของรัฐบาลชุดที่มี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นการตรวจสอบ
และกํากับดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง ย่อมมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณน้อย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบการ
ดําเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามข้อตกลงคุณธรรม และอนุมัติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยให้
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง และองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชน โดยในส่วนของกทม. องค์กรดังกล่าวได้
มอบหมายและจัดส่งผู้แทน จํานวน 6 คน เพ่ือเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียน (กทม.
นําเสนอ) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมในการดําเนินโครงการ  
            ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศ ที่ต้องการ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา หากทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญ และร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน 
คาดว่าประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา จะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน 


