
วนัิยและการรักษาวินัย

โดย
มาลนีิ  คุณะดิลก  จ าปาทอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวนัิย



หัวข้อการบรรยาย

• ความหมายของ วนัิย

•กฎหมายทีใ่ช้บังคบั

• โทษทางวนัิย

• ข้อก าหนดวนัิย

• ผลประโยชน์ทบัซ้อน

• ค าส่ังมอบอ านาจ

• สานต่อส่ิงทีพ่่อสร้าง



วนัิย คือ  การควบคมุความประพฤติ
ให้เป็นแบบแผน เป็นระเบียบ



พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9
“...วนัิยแท้จริงมีอยู่สองอย่าง

อย่างทีห่น่ึงคอืวินัยตามทีท่ราบกนัและถือกนั อนัได้แก่ข้อปฏิบัติทีบ่ัญญตัิ
ไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ

อกีอย่างหน่ึงคอืวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญตัิขึน้ส าหรับ
ควบคุมบังคบัให้มีความจริงใจ และมีประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจน้ัน
อย่างมั่นคง มีลกัษณะเป็นสัจจาธิษฐาน หรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว 

วนัิยอย่างนีจ้ัดเป็นตัววนัิยแท้...”



สาเหตุทีก่่อให้เกดิการกระท าความผดิวนัิย

ภายใน ภายนอก

• ไม่เข้าใจ
• ตามใจ
• ไม่ใส่ใจ
• ล่อใจ
• จ าใจ
• ตั้งใจ

• อบายมุข
• ตัวอย่างไม่ดี
• ขวญัไม่ดี
• ความจ าเป็นในการครองชีพ
• ปล่อยปละละเลยของผู้บงัคบับญัชา
• โอกาสเปิดช่องล่อใจ



กฎหมายที่บังคบัใช้
ข้าราชการ

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

พนักงานราชการ
ประกาศกรมพฒันาท่ีดินวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการกระท า
ความผิดวินยัฯ

ลูกจ้างประจ า
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย

ลกูจา้งประจ าฯ

จ้างเหมา
กฎหมายแพง่ฯ
กฎหมายอาญา



โทษทางวนัิย

ข้าราชการ
ภาคทณัฑ์
ตดัเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ปลดออก
ไล่ออก

พนักงานราชการ
ภาคทณัฑ์

ตดัเงินค่าตอบแทน
ลดเงินค่าตอบแทน

ไล่ออก

ลูกจ้างประจ า
ภาคทณัฑ์
ตดัค่าจา้ง
ลดค่าจา้ง
ไล่ออก



ข้อก าหนดวนัิย
• วนิยัต่อประเทศชาติ
• วนิยัต่อตนเอง
• วนิยัต่อผูร่้วมงาน
• วนิยัต่อประชาชน
• วนิยัต่อต าแหน่ง หนา้ท่ี
• วนิยัต่อผูบ้งัคบับญัชา



วนัิยต่อประเทศชาติ

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ

มาตรา 81



วนัิยต่อตนเอง
- ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตน รักษาเกียรติศกัด์ิ
ของต าแหน่งหนา้ท่ีของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย (ม.82(10))

วนัิยอย่างร้ายแรง !!!!

- ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง (ม.85(4))
- ไดรั้บโทษอาญา (ม.85(6))



วนัิยต่อผู้ร่วมงาน
- ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือกนั
ในการปฏิบติัราชการ (ม.82 (7))

- ตอ้งไม่กลัน่แกลง้ กดข่ี ข่มเหงกนั ในการปฏิบติัราชการ (ม.83 (7))
- ตอ้งไม่กระท าการล่วงละเมิด / คุกคามทางเพศ ตามท่ีก าหนดใน 
กฎ ก.พ. (ม.83 (8))



วนัิยต่อประชาชน
ม.82 (8)

ม. 83 (9)  
ตอ้งไม่ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ
ม. 85 (5)  วนัิยอย่างร้ายแรง !!!!
ตอ้งไม่ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ
อยา่งร้ายแรง

ตอ้นรับ
ใหค้วามสะดวก
ใหค้วามเป็นธรรม
ใหก้ารสงเคราะห์

ประชาชน
ผูติ้ดต่อราชการ
เก่ียวกบัหนา้ท่ีของตน



วนัิยต่อต าแหน่ง หน้าที่
มาตรา 82
(1) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต
(2) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. 

นโยบายของรัฐบาล
(3) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ รักษาประโยชน์ของทางราชการ
(5) ตอ้งอุทิศเวลา ละท้ิง หรือทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการมิได้
(6) ตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ
(9) ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง



วนัิยต่อต าแหน่ง หน้าที่ (ต่อ)
มาตรา 83

(3) ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน
หาประโยชน์แก่ตนเอง

(4) ตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ
(5) ตอ้งไม่กระท าการเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ
(6) ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ ใน หา้งหุน้ส่วน หรือ บริษทั



วนัิยต่อต าแหน่ง หน้าที่ (ต่อ)
มาตรา 85  อย่างร้ายแรง !!!!
(1) ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ
(2) ละท้ิง หรือ ทอดท้ิง โดยไม่มีเหตุอนัสมควร
(3) ละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อกนัเกิน 15 วนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร



วนัิยต่อผู้บังคบับัญชา
การปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคบับัญชา มาตรา 82(4)

1.มีค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 2. เป็นผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย
3. สัง่ในหนา้ท่ีราชการ 4. เป็นค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
5. เจตนา
ข้อยกเว้น
1. ถ้าเห็นว่าจะท าให้เสียหาย 2. ไม่รักษาประโยชน์ของราชการ

*** ขอให้ผู้บังคบับัญชาทบทวนค าส่ังเป็นหนังสือได้ ***



วนัิยต่อผู้บังคบับัญชา (ต่อ)
การรายงานเท็จ ม.83 (1)

1. มีการรายงาน   2. เป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้
3. เป็นการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  4. เจตนา

ม.83(2)

ไม่กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชา เว้นแต่ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนจะ
สัง่ใหท้ า / ไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษชัว่คร้ังคราว



“สถานการณ์ซ่ึงเจ้าหน้าทีข่องรัฐมี ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้
อทิธิพลตามหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทางสาธารณะไปขัดกบั
ผลประโยชน์ส่วนตัว”
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แบ่งองค์ประกอบของผลประโยชน์ทบัซ้อน ออกเป็น 3 ประการ
(1) เป็นประเดน็เกีย่วกบัผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ

ผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงส่วนใหญ่มักเกีย่วพนักับ เงิน และ ทรัพย์สิน หรือ           
รูปแบบอืน่ๆ ทีท่ าให้ผู้รับพงึพอใจ

(2) เป็นเร่ืองของการใช้ อ านาจหน้าที ่และ ดุลพนิิจ ในการตดัสินใจ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตัว

(3) เป็น การปฏบิัติหน้าที ่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องผู้ด ารง   
ต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือพนักงานของรัฐ โดยขาดหลกั 
จริยธรรมพืน้ฐานในวชิาชีพของตน
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องค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน



ขอบข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน
John Langford และ Kenneth Kernaghan ประมวลการกระท า                       

ทีอ่ยู่ ในขอบข่ายของผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็น  7 ลกัษณะ ดงันี้
(1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (accepting benefits)

(2)  การท าธุรกจิกบัตัวเอง (self - dealing) หรือ

เป็นคู่สัญญา (contracts)

(3)  การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือ
หลงัเกษียณ  (post – employment)



ขอบข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)
(4) การท างานพเิศษ (outside employment                             

or moonlighting)

(5) การรู้ข้อมูลภายใน (inside information)

(6) การใช้สมบัติราชการเพือ่ประโยชน์ของธุรกจิ
ส่วนตัว 

(7) การท าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้งเพือ่
ประโยชน์ในทางการเมือง



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

แจกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ 
และ
กล้าหญ้า
แฝก

- เมล็ดพันธุ์ 
ไม่เกินรายละ 100 กก.

- กล้าหญ้าแฝก 
ถ้าบุคคล ไม่เกินรายละ 
50,000 กล้าหรือถุง 
ถ้าองค์กร ไม่เกินครั้งละ 
200,000 กล้าหรือถุง 

- เมล็ดพันธุ์ 
ไม่เกินรายละ 200 กก.

- กล้าหญ้าแฝก 
ถ้าบุคคล ไม่เกินรายละ 
100,000 กล้าหรือถุง 
ถ้าองค์กร ไม่เกินครั้งละ 
500,000 กล้าหรือถุง

X

- กล้าหญ้าแฝก 
ไม่จ ากัดจ านวน  

- เมล็ดพันธุ์ 
ไม่จ ากัด  
จ านวน  

จัดซื้อจัด
จ้าง

วงเงินครั้งละไม่เกิน 
15,000,000 บาท 

วงเงินครั้งละไม่เกิน 
30,000,000 บาท

วงเงินครั้งละไม่เกิน 
2,000,000 บาท 
เว้นแต่ ผอ.กพร./ผอ.ตสน. 
วงเงินคร้ังละไม่เกิน 
500,000 บาท

**หากวงเงินเกิน อ านาจ
อยู่ท่ี ผอ.กองคลัง 

เฉพาะหน่วยงานที่
ก ากับดูแล วงเงินครั้ง
ละไม่เกิน 
50,000,000 บาท 
เว้นแต่ วิธีพิเศษ ครัง้
ละไมเ่กิน 
25,000,000 บาท 

วงเงินที่เกิน
อ านาจของ
รองอธิบดี 



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง

สพด./ศูนย์
ค ำสั่งที่ 876/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 
ลงวันที่ 24 ก.พ. 

59

อธิบดี

การจัด
ฝึกอบรม

อนุมัติโครงการและ
ค่าตอบแทนในการ
ฝึกอบรม หมอดินอาสา 
เท่านั้น !!!

อนุมัติโครงการและ
ค่าตอบแทนในการ
ฝึกอบรม ได้ทุกโครงการ 
ตามแผนงานฯ

X X

อนุมัติ 
ได้ทุกโครงการ 
ตามแผนงานฯ 
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

อนุมัติ
การลา 
ขร./ลป./
พรก. 
ในสังกัด 
เท่านั้น 

ลาป่วย ครั้งละ
ไม่เกิน 30 วัน 
ลากิจส่วนตัว ครั้งละ
ไม่เกิน 15 วัน 
ในส่วนลาคลอดบุตร 
ลาช่วยเลี้ยงบุตร 
ลาพักผ่อน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ลาป่วย ลากิจส่วนตัว 
ลาคลอดบุตร ลาช่วย
เลี้ยงบุตร ลาพักผ่อน 
ไม่จ ากัด 
แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ

ลาป่วย ลากิจส่วนตัว 
ลาคลอดบุตร ลาช่วย
เลี้ยงบุตร ลาพักผ่อน 
ไม่จ ากัด 
แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ

X

ลาประเภทอื่น
ที่ไม่ได้มอบ
อ านาจไว้ 



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

ปรับแผนการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

X

ด าเนินการได้ 
(ทางปฏิบัติส่ง 
กผง. ตรวจสอบ) X X

อนุมัติปรับ
แผนได้
ทั้งหมด 

เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ
เกษตรกร
โครงการแหล่ง
น้ าในไร่นาฯ 
โครงการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ผ่านการ
เลี้ยงกุ้งกุลาด า 

X

เฉพาะภายในเขตพื้นที่
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

X X X



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

ลงนาม
แจ้งผล
การตรวจสอบ
และรับรอง
แนวเขตป่าไม้
ถาวร

X

เฉพาะในระวางแผนที่
มาตราส่วน 1 : ๕๐,๐๐๐

ไม่จ ากัด (สสผ.) รธพ.ปก. 

X

อนุมัติเบิกค่า
รักษา
พยาบาล X

เฉพาะ ขร./ลป. ในสังกัด ผอ.กองคลัง 

X
เฉพาะ ผอ.
กองคลัง



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

อนุมัติเบิก
ค่าเช่าบ้าน X

เฉพาะ ขร. ในสังกัด ผอ.กองคลัง 
X

เฉพาะ 
ผอ.กองคลงั

อนุมัติเงิน
การศึกษา
บุตร

X X
ผอ.กองคลัง 

X
เฉพาะ 

ผอ.กองคลงั

อนุมัติ
ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 
เฉพาะ ขร./
ลป./พรก.
ในสังกัด 

X

ด าเนินการได้ งานใดงานหนึ่ง 
ครั้งละไม่เกิน 10 วัน 
วงเงินครั้งละไม่เกิน 
20,000 บาท 
(สิ้นสุดเวลาที่ 19.30 น. !!!) 

ด าเนินการได้ 
งานใดงานหนึ่ง 
ครั้งละ
ไม่เกิน 10 วัน 
วงเงินครั้งละไม่เกิน 
20,000 บาท 
(สิ้นสุดเวลา
ที่ 19.30 น. !!!)

X

ดุลยพินิจ 
ที่เป็นไปตาม
ระเบียบของ
ทางราชการ



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

อนุมัติให้
ไปปฏิบัติ
ราชการ

ขร./ลป./พรก./จม. 
ในสังกัด
ภายในเขตพื้นที่ 
ไม่จ ากัด 
แต่นอกเขตพื้นที่ 
ครั้งละไม่เกิน 
30 วัน 

ผอ.สพด./ศูนย์ และ 
ขร./ลป./พรก./จม. 
ในสังกัด
ภายในเขตพื้นที่ 
ไม่จ ากัด 
แต่นอกเขตพื้นที่ 
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

ขร./ลป./พรก./จม. 
ในสังกัด ไปราชการ
ต่างจังหวัด ต่อเนื่อง
ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
ต่อเดือน

ขร./ลป./พรก./จม. 
ในสังกัด ไปราชการ
ต่างจังหวัด ต่อเนื่อง
เกิน 15 วัน ต่อเดือน

ขร./ลป./พรก./
จม. ในสังกัด 
ไปราชการ
ต่างจังหวัด 
ต่อเนื่องเกิน 
15 วันต่อเดือน

อนุมัติ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง
ไปราชการ 

ค านวณเงิน
ตามกรอบเวลา
อนุมัติให้
ไปปฏิบัติราชการ

ค านวณเงินตามกรอบ
เวลา
อนุมัติให้ไปปฏิบัติ
ราชการ 

ครั้งละไม่เกิน 
50,000 บาท

ขร./ลป./พรก./จม. 
ในสังกัด วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท

ขร./ลป./พรก./
จม. ในสังกัด 
วงเงินเกินกว่า 
50,000 บาท



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

อนุมัติเข้ารับ
การฝึกอบรม
ภายในประเทศ X

เฉพาะ ขร./ลป./พรก. ใน
สังกัด และหลักสูตรไม่เกิน 
30 วัน 

เฉพาะ ขร./ลป./พรก.
ในสังกัด 

หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล

อนุมัติหลักการ
ค่าลงทะเบียนฯ

X X

เฉพาะ อบรม
ภายในประเทศ 
วงเงินไม่เกิน 
20,000 บาท

หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล

อนุมัติหลักการ
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

X X

วงเงินไม่เกิน 
20,000 บาท 

หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล

หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

อนุมัติขับรถ
ราชการ
เป็นครั้งคราว 
(1 ปี
งบประมาณ)

X

เฉพาะ ขร./ลป./พรก.
ในสังกัด 

X X

เฉพาะ 
ผอ.สพข. 
ผอ.กอง/
ส านัก และ
ขร./ลป./
พรก. 
ส่วนกลาง 

อนุมัติ
ใช้รถราชการ

ภายในเขตพื้นที่ 
ไม่จ ากัด 
แต่นอกเขตพื้นที่ ครั้ง
ละไม่เกิน 30 วัน

ภายในเขตพื้นที่ 
ไม่จ ากัด 
แต่นอกเขตพื้นที่ 
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

ภายในเขตพื้นที่ 
กทม./ปริมณฑล 
ไม่จ ากัด 
แต่นอกเขตพืน้ที่
ครัง้ละไมเ่กิน ๓๐ วนั

เกินกว่าอ านาจของ
หน่วยงานในสังกัด 

เกินกว่า
อ านาจของ
หน่วยงาน
ในสังกัด



ล ำดับกำรใช้อ ำนำจอ ำนำจ

เรื่อง
สพด./ศูนย์

ค ำสั่งที่ 876/59 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

สพข.
ค ำสั่งที่ 875/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

กอง/ส ำนัก
ค ำสั่งที่ 874/59 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 59

รองอธิบดี
ค ำสั่งที่ 181/59 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 59
อธิบดี

อนุญาตไป
ต่างประเทศ 
ระหว่างลา 
หรือ
วันหยุดราชก
าร 

X X X

ขร./ลป./พรก./จม. 
ในสังกัด

ขร./ลป./
พรก./จม. 
ในสังกัด

รับบริจาคเงิน
และทรัพย์สิน
จากเอกชน X

ด าเนินการได้ ตาม
ระเบียบฯ และต้อง

รายงานให้ อธพ. ทราบ
X

รธพ.บร.

X



แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต
“หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั”



ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ทางสายกล า ง

เงือ่นไขความรู้
( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั )

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์สุจริต  ขยนัอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน )

พอประมาณ

มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนั

น าสู่

เศรษฐกิจ  สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรม
สมดุล  /  พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง







ขอบคุณค่ะ


