
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  จังหวัดขอนแกน                                        

ที ่ ขก ๐๐32/14๕ วันที ่ 9 มีนาคม 2564 

เรื่อง   รายงานการอบรมตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในหนวยงานฯ ปงบ 2564 

เรียน สาธารณสุขอำเภอพล 

  ดวยกลุมงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดดำเนินการอบรม ตามโครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสของหนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลเพื่อ ใหความรูแก
เจาหนาที่ภายในหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัย รวทั้งการ
ปองกันมิใหกระทำผิดวินัย โดยมีเปาหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 30 คน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.ณ หองประชุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

บัดนี้การอบรม ไดเสร็จสิ้นแลว ผูรับผิดชอบโครงการ จึงขอรายงานผลการอบรม และขออนุมัติ
เผยแพรขอมูลรายงานสรุปผลการอบรมบน Web Site หนวยงานตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ    

             
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
          

 

                     - ทราบ/อนุมัติ 

                              
    (นางทัศนีย  ทินราช) 

                สาธารณสุขอำเภอพล 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : วันที่ 9 มีนาคม  2564....................................... 
หัวขอ: ..หนวยงานมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดาน
จริยธรรมและการรักษาวินัย รวทั้งการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกขอความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
2. โครงการ 
3. บัญชีรายชื่อผูเขาอบรม 
4. บันทึกขอความเสนอผูบริหารรับทราบผลการอบรม 
5. สรุปรายงานผลการอบรม 
6. ภาพกิจกรรม  

Linkภายนอก: .... ....... http://www.phonpho.go.th/.......................................... 
หมายเหตุ: ……………………… 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 
 

                       
(..นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๙..เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ..256๔.......       วันที่...๙..เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ..256๔.......       

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...๙..เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ..256๔.......       

 

 
 



รายงานการอบรมตามโครงการ 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในหนวยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
เพื่อ ใหความรูแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม 

และการรักษาวินัย รวทั้งการปองกนัมิใหกระทำผิดวินัย 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

....................................................................................... 
1. เรื่องผลประโยชนทับซอน และวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนของหนวยงาน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่ บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว หรือไมรูตัว ทั้ง
เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้ง
พรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่
บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทาน หรือผลประโยชน
จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด ผลประโยชนสวนตนเปน
หลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผดิทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร ปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนกาวิเคราะหความเสี่ยง ที่
เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ความรูเกี่ยวกับ ผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และ 
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ ของ
รัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชน สวนตัว 
โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี ้

๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ให 
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทางาน เปนตน 

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจาก ผู
มาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝายใด 
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ 
ทํางานสวนตัว เปนตน 

 

 

 



 

ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน และที่ไมเกี่ยวกับเงิน 

๑. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ 
เพิ่มพูน ประโยชนหรือปกปองการสญูเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน รวมถึง การไดมาซึ่งผลประโยชน อื่นๆ 
ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สวนลดของขวัญ หรือของที่แสดงนําใจไมตรีอื่นๆ 

๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง 
สังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ มักอยูในรูปความลําเอียง อคติ เลือกที่รักมักที่ชัง • หนาที่สาธารณะ ของผูที่ทํางานให
ภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ • ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชน
โดยรวม ไมใชผลประโยชนบุคคล และ กลุมคน  

ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ 

ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดขึ้น 

1. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถา จัดการ
ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการ จัดการ ผลประโยชน
ทับซอนที่เกิดขึ้นจริง 

2. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถา จัดการ
ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการ จัดการ ผลประโยชน
ทับซอนที่เกิดขึ้นจริง 

3. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ ผลประโยชน
สาธารณะไดในอนาคต  

การกระทําที่อยูในขายประโยชนทับซอน 

1. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากร แลวรับเงิน จากผู
มา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน 

๒. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่ เปนคุณแก ฝาย
ใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

3. ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน ไดแก การใชรถราชการ เปนตน ๖.๔ ใชขอมูลลับของ
ราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิงไปซื้อ ที่ดักหนาไวกอน 

4. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัทที่ตนเอง ทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบ เอา
สินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีที่รับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ 

5. ทํางานหลังออกจากตําแหนง เปนการไปทํางานใหผูอื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรูหรือ 
อิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย และ แผนของหนวยงาน 
รัฐไปชวยหนวยงานเอกชนหลังเกษียณ  

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ ยอมรับ
ของสังคม ไมเลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฏขอบังคับเหลานั้น 

2. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกัน โดยมีการใหและการรับขอมูล ที่สะดวกเปน
จริง ทันการณ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเทาเทียม มี กระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

3. หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมคิด รวม เสนอ
ความเห็น ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของทองถิ่น รวมไปถึงการรวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบตอผลของ
การกระทํานั้น 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได ไดแก เปนการสราง กลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาที่ ที่มี 
ตอสังคม ใสใจการแกปญหาใหสังคม เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน 

5. หลักความคุมคา ไดแก การใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนคุมคา เพื่อประโยชนสูงสุดแก 
สวนรวม 

๖. หลักคุณธรรมไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สํานึกในหนาที่ของตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอื่น 

ปฏิบัติตาม คานิยมของขาราชการ ดังนี้  

๑. มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกตอง สุจริต เที่ยงธรรม)  

๒. ขยันตั้งใจทํางาน บริการ/แกไขปญหาประชาชน)  

๓. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

๔. รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  

๕. มุงเนนประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  

6. รับผิดชอบตอผลงาน ประชาชน  

๗. มีใจ/การกระทําเปน ประชาธิปไตย (มีสวนรวม โปรงใส)  

๘. มีผลงาน มุงเนนผลงาน เพื่อประโยชนสุข ของประชาชน 

 

การปฏิบัติตนในเบื้องตนที่เจาหนาที่ภาครัฐสามารถกระทําได มีดังนี้  

- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบเขตที่ 
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน  

- หลีกเลี่ยงการกระทํา กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน  



- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน  

- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่ 

- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง  

 

 

2. การเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  

ความหมาย คือ วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ สําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย 
วาจา ของคนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน ผูฝาฝนจะไดรับโทษที่กําหนด 

ผลกระทบของการทําผิดวินัย  

- ตอประเทศชาติ/ความมั่นคง  

- ตองานราชการ - ตอประชาชน  

- ตอชื่อเสียง/ภาพลักษณของทางราชการหรือเจาหนาที่  

ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย  

- จิตใจ/ครอบครัว/ชื่อเสียง  

- เงินเดือน  

- บําเหน็จ/บํานาญ  

- คดีอาญา/คดีแพง  

-คุณสมบัติการกลับเขารับราชการ  

ขอปฏิบัติในการรักษาวินัย  

- ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 

- ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ และระเบียบแบบ 
แผนของทางราชการ 

- ตองปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาของทางราชการ ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส และ 
รักษาผลประโยชน ของทางราชการ 

- ตองปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของ ทาง
ราชการ โดยไมขัดขืนหลีกเลี่ยง 

- ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ ราชการมิได  

- ตองรักษาความลับของทางราชการ 

- ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือกันในการปฏิบัติ ราชการ  

- ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย 

- ตองกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

 

 



ขอหามในการรักษาวินัย  

1. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 

2.ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา เหนือ
ตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือ ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

3. ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของ ตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 
4. ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

5. ตองไมกระทําการหรือยอมใหอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจ ทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรือ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง หนาที่ราชการของตน 

6. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง กัน
นั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

7. ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือ ขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ  

8. ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  

9. ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผู ติดตอราชการ  

10. ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  

 

ลักษณะการกระทําผิดวินัยรายแรง 

1. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการ ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 

2.ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

3.ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน ๑๕ วัน โดยมีมีเหตุอันสมควรหรือโดย 
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

4. กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ๖.๕ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํา
รายประชาชน ผูติดตอราชการอยางรายแรง 

5. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนัก กวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวน
แต เปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๖. ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไม ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือฝาฝนขอหาม ตาม
มาตรา ๘๓ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

7. ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไม ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และ มาตรา 
๔๒ (๑๑) หรือ ฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดให เปนความผิดวินัยอยาง รายแรง 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินการทางวินัย 

1. มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาผูใดกระทํา ผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามี หนาที่
ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ โดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซึ่ง มีอํานาจ
สั่งบรรจุดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดย ปราศจากอคต ิ

2. ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ตาม
วรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่โดย ไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมี 
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให ผูบังคับบัญชา 
ระดับตําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนดก็ได 

การสอบสวนทางวินัย  

1. การสอบสวนที่ไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนในความผิดวินัยไมรายแรง  

2. การสอบสวนที่เปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนในความผิดวินัยรายแรง  

โทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้ 

1. ภาคทัณฑ  

2. ตัดเงินเดือน  

3. ลดเงินเดือน  

4. ปลดออก 

5. ไลออก  

การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 

1. อุทธรณตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวัน นับแตวัน รับทราบคําสั่ง 

2. เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาแลวผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ คําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ให ฟองคดีตอศาล
ปกครอง สูงสุดภายใน เกาสิบวัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบ คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

 

ปดการอบรม เวลา 16.30 น. 

                            
   (นายสุวิชัย  ถามูลเรศ)    (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                ผูสรุป      ตรวจทาน 
    

               
    (นางทัศนีย  ทินราช) 

                สาธารณสุขอำเภอพล 

                    ผูรับรอง 
 



 


