
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน                                        

ท่ี  ขก ๑๐32/140 วันท่ี  9 มีนาคม 2564 

เรื่อง   รายงานการอบรมตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในหนวยงานฯ ปงบ 2565 

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

  ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดดำเนินการอบรม ตาม
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสของหนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เพ่ือ ใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน เก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษา
วินัย รวท้ังการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย โดยมีเปาหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 30 คน ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 08.30-
16.30 น.ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

บัดนี้การอบรม ไดเสร็จสิ้นแลว ผูรับผิดชอบโครงการ จึงขอรายงานผลการอบรม และขออนุมัติ
เผยแพรขอมูลรายงานสรุปผลการอบรมบน Web Site หนวยงานตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ    

       

                                                         (นายบุญเลศิ   นิลละออง) 
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

          

 

                     - ทราบ/อนุมัติ 

 

                                                            
  (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

                      สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : วันท่ี 9 มีนาคม  2565....................................... 
หัวขอ: ..หนวยงานมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน เก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดาน
จริยธรรมและการรักษาวินัย รวท้ังการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

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

Linkภายนอก: .... http://www.nongsonghongmoph.com/................................................ 
หมายเหตุ: ……………………… 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรบัรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี..9....เดือน  มีนาคม...พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี..9....เดือน  มีนาคม...พ.ศ. ..2565.......      ....       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                วันท่ี..9....เดือน  มีนาคม...พ.ศ. ..2565.......       

 

 
 



รายงานการอบรมตามโครงการ 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในหนวยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เพ่ือ ใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม 

และการรักษาวินัย รวท้ังการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

....................................................................................... 
1. เรื่องผลประโยชนทับซอน และวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนของหนวยงาน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ี บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัว หรือไมรูตัว ท้ัง
เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงต้ัง
พรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ี
บุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทาน หรือผลประโยชน
จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึด ผลประโยชนสวนตนเปน
หลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร ปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนกาวิเคราะหความเสี่ยง ท่ี
เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ความรูเก่ียวกับ ผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และ 
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ กลาวท้ังเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ี ของ
รัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชน สวนตัว 
โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีให 
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทางาน เปนตน 

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจาก ผู
มาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี สงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด 
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ 
ทํางานสวนตัว เปนตน 

 

 

 



 

ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน และท่ีไมเกี่ยวกับเงิน 

๑. ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ 
เพ่ิมพูน ประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน รวมถึง การไดมาซ่ึงผลประโยชน อ่ืนๆ 
ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สวนลดของขวัญ หรือของท่ีแสดงนําใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒. ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง 
สังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ มักอยูในรูปความลําเอียง อคติ เลือกท่ีรักมักท่ีชัง • หนาท่ีสาธารณะ ของผูท่ีทํางานให
ภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ • ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชน
โดยรวม ไมใชผลประโยชนบุคคล และ กลุมคน  

ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ 

ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

1. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถา จัดการ
ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการ จัดการ ผลประโยชน
ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถา จัดการ
ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการ จัดการ ผลประโยชน
ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ ผลประโยชน
สาธารณะไดในอนาคต  

การกระทําท่ีอยูในขายประโยชนทับซอน 

1. รับผลประโยชน คือ การรับสนิบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากร แลวรับเงิน จากผู
มา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน 

๒. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ี เปนคุณแก ฝาย
ใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

3. ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนสวนตน ไดแก การใชรถราชการ เปนตน ๖.๔ ใชขอมูลลับของ
ราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิงไปซ้ือ ท่ีดักหนาไวกอน 

4. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัทท่ีตนเอง ทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบ เอา
สินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีท่ีรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหราชการ 

5. ทํางานหลังออกจากตําแหนง เปนการไปทํางานใหผูอ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรูหรือ 
อิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย และ แผนของหนวยงาน 
รัฐไปชวยหนวยงานเอกชนหลังเกษียณ  

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

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

2. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกัน โดยมีการใหและการรับขอมูล ท่ีสะดวกเปน
จริง ทันการณ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเทาเทียม มี กระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

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

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได ไดแก เปนการสราง กลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ี ท่ีมี 
ตอสังคม ใสใจการแกปญหาใหสังคม เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน 

5. หลักความคุมคา ไดแก การใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนคุมคา เพ่ือประโยชนสูงสุดแก 
สวนรวม 

๖. หลักคุณธรรมไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม สํานึกในหนาท่ีของตนเอง มีความซ่ือสัตยสุจริต 
จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

ปฏิบัติตาม คานิยมของขาราชการ ดังนี้  

๑. มีศักดิ์ศรี (ยึดม่ันในความถูกตอง สุจริต เท่ียงธรรม)  

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 เพ่ือประโยชนสุข ของประชาชน 

 

การปฏิบัติตนในเบ้ืองตนท่ีเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถกระทําได มีดังนี้  

- ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

- ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจํากัดขอบเขตท่ี 
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน  

- หลีกเลี่ยงการกระทํา กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน  



- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน  

- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี 

- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนง  

 

 

2. การเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  

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

ผลกระทบของการทําผิดวินัย  

- ตอประเทศชาติ/ความม่ันคง  

- ตองานราชการ - ตอประชาชน  

- ตอชื่อเสียง/ภาพลักษณของทางราชการหรือเจาหนาท่ี  

ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย  

- จิตใจ/ครอบครัว/ชือ่เสยีง  

- เงินเดือน  

- บําเหน็จ/บาํนาญ  

- คดีอาญา/คดีแพง  

-คุณสมบัติการกลับเขารับราชการ  

ขอปฏิบัติในการรักษาวินัย  

- ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 

- ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ และระเบียบแบบ 
แผนของทางราชการ 

- ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาของทางราชการ ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส และ 
รักษาผลประโยชน ของทางราชการ 

- ตองปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของ ทาง
ราชการ โดยไมขัดขืนหลีกเลี่ยง 

- ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี ราชการมิได  

- ตองรักษาความลับของทางราชการ 

- ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือกันในการปฏิบัติ ราชการ  

- ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย 

- ตองกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

 

 

 



ขอหามในการรักษาวินัย  

1. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 

2.ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา เหนือ
ตนข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือ ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

3. ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของ ตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
4. ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

5. ตองไมกระทําการหรือยอมใหอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจ ทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง หนาท่ีราชการของตน 

6. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง อ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง กัน
นั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

7. ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกลั่นแกลง กดข่ี หรือ ขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ  

8. ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

9. ตองไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผู ติดตอราชการ  

10. ไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

 

ลักษณะการกระทําผิดวินัยรายแรง 

1. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการ ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 

2.ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

3.ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน ๑๕ วัน โดยมีมีเหตุอันสมควรหรือโดย 
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

4. กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ๖.๕ ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํา
รายประชาชน ผูติดตอราชการอยางรายแรง 

5. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนัก กวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวน
แต เปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

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) ท่ีมีกฎ ก.พ. กําหนดให เปนความผิดวินัยอยาง รายแรง 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินการทางวินัย 

1. มาตรา ๙๐ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาผูใดกระทํา ผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามี หนาท่ี
ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ โดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซ่ึง มีอํานาจ
สั่งบรรจุดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดย ปราศจากอคติ 

2. ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ตาม
วรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาท่ีโดย ไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย อํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาซ่ึงมี 
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให ผูบังคับบัญชา 
ระดับตําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนดก็ได 

การสอบสวนทางวินัย  

1. การสอบสวนท่ีไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนในความผิดวินัยไมรายแรง  

2. การสอบสวนท่ีเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนในความผิดวินัยรายแรง  

โทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้ 

1. ภาคทัณฑ  

2. ตัดเงินเดือน  

3. ลดเงินเดือน  

4. ปลดออก 

5. ไลออก  

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย 

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

2. เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาแลวผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ คําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ให ฟองคดีตอศาล
ปกครอง สูงสุดภายใน เกาสิบวัน นับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบ คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

 

ปดการอบรม เวลา 16.30 น. 

 
 
 

(นางมนตชัยญา  ประยันโต)            
        เจาพนักงานธุรการ   (นายบุญเลิศ   นิลละออง) 
         ผูสรุป     ตรวจทาน 
 
  

    
 

        (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
              สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
        ผูรับรอง 
 
 



ภาพประกอบการอบรม ตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในหนวยงานฯ  
หนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 

 

 
 

 


