
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี 2566 
ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป                  

ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลสุขส าราญ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมี
ความสุขในการท างาน สร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้
ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน เพื่อป้องกันป้องปรามมิให้
บุคลากรกระท าผิด และมีการด าเนินการตามกฎหมาย ตามระเบียบวินัยต่อหน่วยงาน บุคลากรที่กระท าผิด ทุจริต
ประพฤติมิชอบ ทั้งมีแนวทางด าเนินการพัฒนาหน่วยงานบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
ทั่วประเทศให้เป็น“องค์กรคุณธรรม” ยึดหลักการท างานบนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรมด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรม
การท างานที่โปร่งใสซื่อสัตย์ ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ และน าไปสู่การพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยบรรจุเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตใน
ภาพรวมของประเทศ 
   

2. วัตถุประสงค์หลัก    
2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่

ผู้รับบริการ และเกิดความสุขในการท างาน  
2.2 เพ่ือสร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

         2.3 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ, โรงพยาบาลสุขส าราญ, รพ.สต. ทุกแห่ง  
จ านวน 30 คน 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลสุขส าราญ 

           
 
 
 
 

   2/๕. รายชื่อ... 



 
 

๕. รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 
1. นางสาวปรินดา หาญจิตร นักวิชาการการเงินและบัญชี   
2. นางสาวคอดีย๊ะ ส าลี  แพทย์แผนไทย   
3. นางสาวฟิรดาวส์ ชิดเอ้ือ  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   
4. นางสาวศศิวิมล วิโรจน ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ    
5. นางสาวนัซเราะห์ สาลี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวสุนิสา หวังเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวโกมาซุม ภูผา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวณปภัช ศรีรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวกันณิกา ย่าเสน  นักวิชการสาธารณสุข 
10. นางสาวพีรดา วงษ์กันยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางศิริรัตน์   เกิดสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นางสาวดาริกา เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
13. นางสาวปนัดดา บิลละโสย นักวิชาการพัสดุ 
14. นางสาวสุทธิดา อินตัน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
15. นางสาวฮายาตี สาลี  พนักงานพิมพ์ 
16. นางสาวกนกวรรณ จันทองสุข พนักงานบริการ 
17. นางสาวจารุณี หาญจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
18. นางสาวดวงฤดี พลรบ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นางสาวร่อม่าขวัญ คงยศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
20. นายยุทธนา  ชิดเอ้ือ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
21. นางสาววิมลศรี ตะโฉ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
22. นางสาวสุรัยยา สาลี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23. นายเอกนัจ  ก าพวน  ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 
24. นางสาวมนัสยา ส านัก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
25. นางสาวอรษา โททอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
26. นางสาววรางคณา เทศรัตน์  นักวิชาการพัสดุ 
27. นางสาวปรียาภรณ์ แก้วสังข์ไชย นักวิชาการสาธารณสุข 
28. นางสาวซาร่า ซื่อตรง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
29. นางสาวรุชดา กรีมละ  นักวิชาการสาธารณสุข 
30. นางสาวชลธิษา เกษา  พยาบาลวิชาชีพ 

3/31.นางสาวอรสา... 



 
 

31. นางสาวอรสา ประสงค์ผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นางสาวพรทิพา ขุนติ้ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33. นายอานันต์  สุขใส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34. นายมนตรี  พลภักดี  คนสวน 
35. นายไชยวัฒน์ เพชรศรี  พนักงานบริการ 
36. นางสาวนัสรียา สือมะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๖. ผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ประจ าปี 2566 มีการบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดย นายเรืองเดช  มิสุด นิติกร โรงพยาบาลระนอง 
  

แนวความคิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - หลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  - ประโยชน์สาธารณะ รัฐโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษา 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 
     

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่

กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง 
- กรณีตัวอย่างการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริต เช่น  นาย ก. เป็นนักศึกษา ได้น าเอกสาร

และโน้ตย่อเข้าไปในห้องสอบ ข้อเท็จจริง คือ นาย ก. ได้ใช้โน้ตย่อนั้นเพ่ือทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ แต่ด้วยความ
หลงลืมได้น าโน้ตย่อซึ่งยังคงค้างอยู่ในกระเป๋าเข้าไปในห้องสอบด้วย โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีการน าขึ้นมาลอกหรือใช้
ประโยชน์ใดๆ 

- กรณีตัวอย่างการรับผลประโยชน์ต่างๆ  เช่น นายก. เจ้าพนักงานของรัฐมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการ แต่ก่อนท าสัญญา  นายก. ได้รับเงินจ านวนหนึ่ง
จากนายขาว จึงได้เชิญนายขาวมาท าสัญญาให้ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 
  - อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 9 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 

หมวด 6 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



 
 

- ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานต่าง ๆ  

 

ตัวอย่างการกระท าประพฤติมิชอบ เช่น การแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง             
การท ารายงานเสนอก่อนท าจัดซื้อจัดจ้าง (ต้องระบุประเภทการจัดซื้อ) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบ
พัสดุก่อนส่งพัสดุ การซื้อราคาเกินราคามาตรฐาน กรณีก่อหนี้ผูกพันก่อน การสมยอมราคา (การฮั่วประมูล) 

ตัวอย่างคดีต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  การใช้เก้าอ้ีของทางราชการไปใช้ใน
งานส่วนตัว  การทุจริตเบิกเงินสัมมนาของชุมชนโดยจัดท าเอกสารเท็จและเบิกเกินเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย (ในเอกสารดู
งานอีกแห่งแต่สถานที่ไปจริงอีกแห่งหนึ่ง)  

การป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 ความการทุจริตคอรัปชั่น 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต 

การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 ทุจริต คือ การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อ ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การ
ทุจริตอา เกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้ง ที่เป็นเงินและสิ่งของ 
การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

ประเภทการทุจริต ได้แก่  
- การคอรัปชั่นขนาดใหญ่  
- การคอรัปชั่นขนาดเล็ก  
- การเลือกที่รักมักท่ีชั่ง (ระบบอุปถัมภ์) 
- ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งการโกง : ๑. ความกดดัน ๒. โอกาส ๓.เหตุผลเข้าข้างตัวเอง 

 

2. บรรยายเรื่อง การรักษาวินัย และการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

โดย นายกิตติศักดิ์  สกุลลิ่มสุวรรณ นิติกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งปวงซึ่งมีอ านาจที่จัดการให้เป้นไปตามนโยบายของรับ อันมี
ลักษณะเป็นราชการบริหารทั้งที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หลักส าคัญในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของรับเป็นข้าราชการหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการประเภทนั้น ๆ ให้ปฏิบัติ หน้าที่ฐานะ
ข้าราชการประจ า 

 
 



 
 

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 วินัยข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย 
๑. ข้อบัญญัติวินัย (ม.๘๐-ม.๘๖) 

มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรม  
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ

ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย

กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพ่ือให้ ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่ง
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้  
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ  
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการ ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่

ประชาชน ผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน  
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ

ปฏิบัติการอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 
ของข้าราชการด้วย  

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย  

(๑๑) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย  



 
 

(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน     
เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  

(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่น  

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  
(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้

เสีย ความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มี

ลักษณะงาน คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการ

ปฏิบัติราชการ  
(๘) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนด

ในกฎ ก.พ. (๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 

๘๑ และ มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย  
มาตรา ๘๕ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง  
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิด

ความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุ

ให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง  
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน

โดยไม่มีเหตุอัน สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการอย่างร้ายแรง  
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้ รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษ

จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  



 
 

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๒ หรือ ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็น
ความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  

มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) 
และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้ส าหรับการกระท าที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ มาตรา ๘๗ 
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิด
วินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย                  
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) ลดเงินเดือน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก 
มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ ให้เหมาะสมกับความผิด
และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติโดยในค าสั่งลงโทษ ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยใน
กรณีใดและตามมาตราใด 

๒. การรักษาวินัย (ม.๘๗-ม.๘๙) 
๓. การด าเนินการทางวินัย (ม.๙๐-ม.๑๐๘) 

มาตรา 90 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบ
โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเร็วด้วย
ความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

มาตรา ๙๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบด าเนินการหรือ สั่งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี
ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก็ได ้

 

วินัยข้าราชการ หมายถึง ระเบียบแผนความประพฤติที่บัญญัติไว้ให้ข้าราชการปฏิบัติและห้ามมิให้
ข้าราชการปฏิบัติเพ่ือข้าราชการใช้ควบคุมตนเอง ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ข้าราชการมี
ความประพฤติดี ละเว้นความประพฤติมิชอบ 

๑. การรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการ  



 
 

๒. การรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชา 
๓. การรักษาวินัยต่อประเทศชาติ  

 

การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ คือ มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย             
มิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ งปรับ” มาตรานี้แยกการกระท า
เป็น 2 ความผิด คือ 

1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีลักษณะคล้ายคลึงกับการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ แต่มีข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่จะเป็นความผิดได้นั้น 
จะต้องเป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากการกระท านั้นไม่เกิดความเสียหายแล้วย่อมจะไม่
เป็นความผิดตามมารา 157 ในขณะที่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตไม่ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง
ว่าการกระท านั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่ืนเสียหายหรือไม่ แม้ไม่เกิดความเสียหายก็ยังคงถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดได ้  

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ให้การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  

ของปวงชนชาวไทย โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่ การใช้สิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองส่วนรวม 
 

๗. บทสรุป 
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี 2566 

บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ และโรงพยาบาลสุขส าราญ ได้รับความรู้เกี่ยวกับอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม 
และการรักษาวินัยแก่เจ้าหน้าที่  เป้าหมายทั้งสิ้น 30 คน ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดอบรมฯ ดังกล่าว 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ และโรงพยาบาลสุขส าราญ จะด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องอบรม
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม 
และการรักษาวินัยแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘. ภาพกิจกรรม 
 อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี 2566 ในวันจันทร์ที่ ๑๓ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลสุขส าราญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


