
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น                                        

ที ่ ขก ๐๐32/14๕ วันที่  9 มีนำคม 2565 

เรื่อง   รำยงำนกำรอบรมตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนฯ ปีงบ 2565 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

  ด้วยกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้ด ำเนินกำรอบรม ตำมโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลเพ่ือ ให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรรักษำวินัย รวมทั้งกำร
ป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย โดยมีเป้ำหมำย บุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัด จ ำนวน 30 คน ในวันที่ 4 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

บัดนี้กำรอบรม ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงกำร จึงขอรำยงำนผลกำรอบรม และขออนุมัติ
เผยแพร่ข้อมูลรำยงำนสรุปผลกำรอบรมบน Web Site หน่วยงำนต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ    

             
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
          

 

                     - ทราบ/อนุมัติ 

                              

                
        (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 

                                                                สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 มีนำคม  2565...................................... 
หัวข้อ: ..หน่วยงำนมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำน
จริยธรรมและกำรรักษำวินัย รวมทั้งกำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย 
รำยละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2. โครงกำร 
3. บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำอบรม 
4. บันทึกข้อควำมเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลกำรอบรม 
5. สรุปรำยงำนผลกำรอบรม 
6. ภำพกิจกรรม  

Linkภำยนอก: .... ....... http://www.phonpho.go.th/.......................................... 
หมำยเหตุ: ……………………… 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 
 

                           
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่...๙..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       วันที่...๙..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่...๙..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       

 

 
 



รายงานการอบรมตามโครงการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
เพื่อ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม 

และการรักษาวินัย รวทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

.......................................................................................  
1. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่ บุ คคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัท จ ำกัด หรือกำรที่
บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำน หรือผลประโยชน์
จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึด ผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำง จริยธรรมและจรรยำบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร ปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิด ควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส ำคัญ 

ความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และ 
ผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กล่ำวทั้งเป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ ของ
รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัว 
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้ 

๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้ 
บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงินจำก ผู้
มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร 
ท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น 

 

 

 



 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร 
เพ่ิมพูน ประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น รวมถึง กำรได้มำซึ่งผลประโยชน์ อื่นๆ 
ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ํำใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทำง 
สังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง อคติ เลือกที่รักมักที่ชัง • หน้ำที่สำธำรณะ ของผู้ที่ท ำงำนให้
ภำครัฐคือ กำรให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ • ผลประโยชน์สำธำรณะ คือประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์บุคคล และ กลุ่มคน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและสำธำรณะเกิดขึ้น 

1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ถ้ำ จัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำกำร จัดกำร ผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ถ้ำ จัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำกำร จัดกำร ผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับ ผลประโยชน์
สำธำรณะได้ในอนำคต  

การกระท าที่อยู่ในข่ายประโยชน์ทับซ้อน 

1. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกร แล้วรับเงิน จำกผู้
มำ เสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 

๒. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือส่งผลที่ เป็นคุณแก่ ฝ่ำย
ใด ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

3. ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ กำรใช้รถรำชกำร เป็นต้น ๖.๔ ใช้ข้อมูลลับของ
รำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ที่ดักหน้ำไว้ก่อน 

4. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัทหำกินซ้อนบริษัทที่ตนเอง ท ำงำน เช่น เป็นพนักงำนขำยแอบ เอำ
สินค้ำตัวเองมำขำยแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้รำชกำร 

5. ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง เป็นกำรไปท ำงำนให้ผู้อ่ืนหลังออกจำกงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้หรือ 
อิทธิพลที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย และ แผนของหน่วยงำน 
รัฐไปช่วยหน่วยงำนเอกชนหลังเกษียณ  

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับต่ำง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ ยอมรับ
ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฏข้อบังคับเหล่ำนั้น 

2. หลักควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกัน โดยมีกำรให้และกำรรับข้อมูล ที่สะดวกเป็น
จริง ทันกำรณ์ ตรงไปตรงมำ มีที่มำที่ไปที่ชัดเจนและเท่ำเทียม มี กระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนได้ 

3. หลักกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม เสนอ
ควำมเห็น ในกำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของท้องถิ่น รวมไปถึงกำรร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของ
กำรกระท ำนั้น 

4. หลักควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ เป็นกำรสร้ำง กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้ำที่ ที่มี 
ต่อสังคม ใส่ใจกำรแก้ปัญหำให้สังคม เคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง และกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระท ำ
ของตน 

5. หลักควำมคุ้มค่ำ ได้แก่ กำรใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ 
ส่วนรวม 

๖. หลักคุณธรรมได้แก่ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ส ำนึกในหน้ำที่ของตนเอง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน 

ปฏิบัติตาม ค่านิยมของข้าราชการ ดังนี้  

๑. มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในควำมถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  

๒. ขยันตั้งใจท ำงำน บริกำร/แก้ไขปัญหำประชำชน)  

๓. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

๔. รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  

๕. มุ่งเน้นประสิทธิภำพ (คุณภำพ ดัชนี ประเมินผล)  

6. รับผิดชอบต่อผลงำน ประชำชน  

๗. มีใจ/กำรกระท ำเป็น ประชำธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  

๘. มีผลงำน มุ่งเน้นผลงำน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชำชน 

 

การปฏิบัติตนในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถกระท าได้ มีดังนี้  

- ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ  

- ท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องจ ำกัดขอบเขตที่ 
ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำที่ 

- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำที่ท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

- หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน  



- หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 

- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่ง  

 

 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  

ความหมาย คือ วินัย หมำยถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส ำหรับควบคุมควำมประพฤติทำงกำย 
วำจำ ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงำม เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ฝ่ำฝืนจะได้รับโทษที่ก ำหนด 

ผลกระทบของการท าผิดวินัย  

- ต่อประเทศชำติ/ควำมมั่นคง  

- ต่องำนรำชกำร - ต่อประชำชน  

- ต่อชื่อเสียง/ภำพลักษณ์ของทำงรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่  

ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย  

- จติใจ/ครอบครัว/ชื่อเสียง  

- เงินเดือน  

- บ ำเหน็จ/บ ำนำญ  

- คดีอำญำ/คดีแพ่ง  

-คุณสมบัติกำรกลับเข้ำรับรำชกำร  

ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย  

- ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 

- ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบำยของรัฐ และระเบียบแบบ 
แผนของทำงรำชกำร 

- ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำของทำงรำชกำร ด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ และ 
รักษำผลประโยชน์ ของทำงรำชกำร 

- ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ ซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของ ทำง
รำชกำร โดยไม่ขัดขืนหลีกเลี่ยง 

- ต้องอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้ำที่ รำชกำรมิได้  

- ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 

- ต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี ช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติ รำชกำร  

- ต้องรักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติของ ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย 

- ต้องกระท ำกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 

 

 



ข้อห้ามในการรักษาวินัย  

1. ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ 

2.ต้องไม่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำ เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำ เหนือ
ตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำหรือ ได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งครำว 

3. ต้องไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของ ตนหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
4. ต้องไม่ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร 

5. ต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมให้อ่ืนกระท ำกำรหำประโยชน์อันอำจ ท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม หรือ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่ง หน้ำที่รำชกำรของตน 

6. ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่ง อื่นใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึง กัน
นั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 

7. ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือ ข่มเหงกันในกำรปฏิบัติรำชกำร  

8. ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.  

9. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ี หรือข่มเหงประชำชนผู้ ติดต่อรำชกำร  

10. ไม่กระท ำกำรอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.  

 

ลักษณะการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 

1. ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำร ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต 

2.ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 

3.ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกิน ๑๕ วัน โดยมีมีเหตุอันสมควรหรือโดย 
พฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

4. กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ๖.๕ ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำ
ร้ำยประชำชน ผู้ติดต่อรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 

5. กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนัก กว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด เว้น
แต่ เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

๖. ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรไม่ ปฏิบัติตำมมำตรำ ๔๒ หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำม ตำม
มำตรำ ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 

7. ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรไม่ ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ วรรคสอง และ มำตรำ 
๔๒ (๑๑) หรือ ฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก ำหนดให้ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำง ร้ำยแรง 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการทางวินัย 

1. มำตรำ ๙๐ เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำผู้ใดกระท ำ ผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำมี หน้ำที่
ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ทรำบ โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชำซึ่ง มีอ ำนำจ
สั่งบรรจุด ำเนินกำร ตำมพระรำชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยควำมยุติธรรมและโดย ปรำศจำกอคติ 

2. ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้ำที่ ตำม
วรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้ำที่โดย ไม่สุจริตให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมี 
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ตำมหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุจะมอบหมำยให้ ผู้บังคับบัญชำ 
ระดับต่ํำลงไปปฏิบัติแทนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนดก็ได้ 

การสอบสวนทางวินัย  

1. กำรสอบสวนที่ไม่เป็นกระบวนกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ กำรสอบสวนในควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  

2. กำรสอบสวนที่เป็นกระบวนกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ กำรสอบสวนในควำมผิดวินัยร้ำยแรง  

โทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้ 

1. ภำคทัณฑ์  

2. ตัดเงินเดือน  

3. ลดเงินเดือน  

4. ปลดออก 

5. ไล่ออก  

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

1. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วัน รับทรำบค ำสั่ง 

2. เมื่อ ก.พ.ค. พิจำรณำแล้วผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับ ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ ฟ้องคดีต่อศำล
ปกครอง สูงสุดภำยใน เก้ำสิบวัน นับแต่วันที่ทรำบหรือถือว่ำทรำบ ค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

 

ปิดกำรอบรม เวลำ 16.30 น. 

                            
   (นำยสุวิชัย  ถำมูลเรศ)    (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                ผู้สรุป      ตรวจทำน 
    

                   
    (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 

                สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

                    ผู้รับรอง 
 
 


