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รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ียวกับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 
เวลา 08.30 น. – ๑6.30 น. 

ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทุ้ จังหวัดภูเก็ต 
 
 

ผู้เข้าร่วมการอบรม 

 
๑ . นายพีระพงษ ์   ชีพเหล็ก         เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส   
2.  นายนำชยั ประทีป ณ ถลาง      นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
3. นางสาวกุมภา    ดาศรี             เจา้พนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ฤทธิ์ตั้งตระกลู เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
5.นายศุภกร  ชื่นรอด                   นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      
6.นายสุภกิจ    ราชรักษ ์              เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
7.นางวิมลสิริ        อ๋องสกุล        เจา้หน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
8.นางสาวผ่องนภา หิรัญวดี            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
9.นางสาวเจรติ   วุฒิชาญ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
10.นางสาวนูรฮูดา หะมิงมา           นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
11.นางสาวเสาวลกัษณ์ หลานสัน     นกัวิชาการสาธารณสุข 
12.ว่าที่ร.ต.รัตนพร คงตุ้ง              นกัวิชาการสาธารณสุข 
13.นางสาวรัตนมน  ชายภักตร์        นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มอบรม... 
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เริ่มอบรม เวลา 08.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดอบรมและดำเนินการตามอบรม ดังต่อไปนี้ 
 
1.  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 
 1.1 ความหมายของวินัย คือ 
  1.กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  2.ท่ีกำหนดให้ข้าราชการประพฤติ ปฏิบัติ หรือละเว้นการประพฤติปฏิบัติ 
  3.ผู้ฝ่าฝืน จะได้รับโทษตามท่ีกำหนดไว้ 
 1.2 ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย 
  1.จิตใจ/ครอบครัว/ช่ือเสียง 
  2.เงินเดือน 
  3.บำเหน็จ/บำนาญ 
  4.คดีอาญา/คดีแพ่ง 
  5.คุณสมบัติการกลับเข้ารับราชการ 
 1.3 จาก พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย 
  หมวด 7 ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 
 1.4 มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามท่ีบัญญัติไว้ใน 
หมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ นอกจากต้องรักษา
วินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามท่ีกำหนดในกฎ 
ก.พ. ด้วย 

 1.5 มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 1.6 มาตรา 82 ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย 
  1.ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
  ซื่อสัตย์ คือ ตรงไปตรงมา,ไม่คดโกง,ไม่หลอกลวง 
  สุจริต คือ ท่ีดีท่ีชอบตามคลองธรรม 
  เท่ียงธรรม คือ ไม่ลำเอียง 

2.ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติครม. นโยบายของรัฐ และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
3.ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทางราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
 
 
 

4.ต้องปฏิบัติ... 
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4.ต้องปฏิบัติตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขัดขืนหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือ
จะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
คำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
ผู้บังคับบัญชา   พจนานุกรม : ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที ่มีอำนาจปกครองดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  อำนาจหน้าที่ : ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และกลั่นกรอง 
ผู้บังคับบัญชา มี 2 ประเภท 
  1.ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
  (1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
  (2) ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุ 
5.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
“ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ” หมายถึง ต้องอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมดเพื่อปฏิบัติราชการ
ตามท่ีราชการต้องการ รวมทั้งเวลานอกเหนือจากเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ ในกรณีทางราชการมีงาน
เร่งด่วนท่ีจำเป็นจะต้อง ให้ราชการปฏิบัตินอกเวลา 
“ละทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มายังสถานที่ราชการ
เพื่อปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการมายังสถานท่ีราชการ
แล้วไม่อยู่ปฏิบัติงานละท้ิงไป ไม่อยู่ในสถานท่ีท่ีควรอยู่ 
“ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง มาอยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจไปธุระ ไม่ปฏิบัติราชการตาม
หน้าท่ี ปล่อยให้งานค่ังค้าง 
6.ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
“ความลับ” หมายถึง เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย 
-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดช้ันความลับของทางราชการไว้
เป็น 3 ช้ัน คือ ลับท่ีสุด ลับมาก และลับ 
7.ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
ข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
พฤติกรรมที่ไม่สุภาพเรียบร้อย 

1.แสดงออกด้วย กิริยา ท่าทาง 
2.แสดงออกด้วย คำพูด 
3.แสดงออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
4.แสดงออกด้วย ลายลักษณ์อักษร 

8.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
9.ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราขการ
ด้วย 
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10.ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย 
การกระทำประพฤติเสื่อมเสีย 

1.ทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของตน 
2.สังคมรู้สึกรังเกียจหรือรับไม่ได้ 
3.กระทำโดยเจตนา 

11.กระทำการอื่นใดตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
 1.7 มาตรา 83 ข้อห้ามในการรักษาวินัย 

1.ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 
- มีการรายงาน อาจด้วยวาจา/หนังสือ/วิธีอื่นใด จะเป็นการรายงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือจะขอ
อนุญาตหรือขออนุมัติ หรือ เพื่อทราบ 
- รายงานเป็นเท็จ คือ ไม่เป็นความจริง/บางส่วนไม่เป็นความจริง/ปกปิดข้อความท่ีควรต้องบอก 
- รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
2.ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
- ต้องเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
การท่ีข้าราชการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
-เป็นการกระทำท่ีข้ามผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายเหนือตนตั้งแต่ลำดับหนึ่ง ขึ้นไป 

  3.ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  - ประโยชน์ คือ อาจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือการอื่นใด เช่น สิทธิบางอย่าง/บริการพิเศษ 
  - การหาประโยชน์ กับอำนาจหน้าท่ีต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน 
  4.ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 

ความหมายทั่วไป คือ การกระทำที่ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง หรือกระทำไปโดยพลั้งเผลอ 
หลงลืมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ความหมายทางกฎหมายอาญา กระทำโดยประมาท ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำ
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำ
อาจใช้ ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
5.ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือม
เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
-หาผลประโยชน์โดยทำด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำ 
-อันอาจทำให้เสียความเท่ียงธรรม นั้น จะต้องพิจารณา จากอำนาจหน้าท่ีราชการของข้าราชการผู้นั้น 
-เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการ หมายถึง ฐานะท่ีได้รับการสรรเสริญตามตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
6.ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
- ตำแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น เช่น กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการ 
- การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือ เป็นผู้มีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยมิได้เข้าไปจัดการงานในบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน ไม่เป็นการต้องห้ามตามาตรานี้ 
 

7.ต้องไม่กระทำ... 
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7.ต้องไม่กระทำการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้ง กดข่ี หรือ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
  “กลั่นแกล้ง” คือ หาความไม่ดีให้ แกล้งใส่ความ 
  “กดขี่” คือ การข่มให้อยู่ในอำนาจ 
  “ข่มเหง” คือ ใช้กำลังรังแก แกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
  การกดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
  8.ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.  
  “ล่วงละเมิดทางเพศ” คือ ล่วงเกิน,ฝ่าฝืนจารีตประเพณี,ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การทำอนาจาร,  

ข่มขืนกระทำชำเรา  
“คุกคามทางเพศ” คือ ทำให้หวาดกลัว,แสดงอำนาจด้วยกิริยา หรือวาจาให้หวาดกลัว 

  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 
  9.ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
  “ดูหม่ิน” หมายถึง สบประมาท ดูถูกว่าไม่ดี 
  “เหยียดหยาม” หมายถึง ดูหมิ่น ดูถูกหรือรังเกียจโดยเหยียดให้ต่ำลง เช่น เหยียดหยามคนลงเป็นสัตว์ 
  “กดขี่” หมายถึง ข่มให้อยู่ในอำนาจของตน ใช้อำนาจบังคับเอา แสดงอำนาจเอา 
  “ข่มเหง” หมายถึง ใช้กำลังรังแก 
  10.ไม่กระทำการอื่นใดตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 

1.8 มาตรา 84 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติมาตรา 81 และ มาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามาตรา 83 ผู้นั้นเป็น
ผู้กระทำผิดวินัย  

 1.9 มาตรา 85 ลักษณะการกระทำผิดวินัยร้ายแรง 
1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏบิัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 
ประมวลกฎหมายอาญา “โดยทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
2.ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
- การละท้ิงหน้าท่ีราชการไม่จำกัดเวลามากน้อย 
- โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น พิจารณาจากพฤติการณ์ สาเหตุ และเหตุผลความจำเป็นถึงขนาดท่ี
จะต้องละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
- เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและเป็นผลโดยตรวจจากการละท้ิงหน้าท่ีราชการนั้น 
3.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดย
พฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
- การละท้ิงหน้าท่ีราชการต่อเนื่องโดยไม่ได้มาหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเลยเป็นเวลาเกิน 15 วัน 
คือ ต้ังแต่ 15 วันครึ่ง ขึ้นไป 
- การนับวันละทิ ้งหน้าที ่ราชการในกรณีที ่ม ีว ันหยุดราชการอยู ่ในช่วงกลางของเวลา ต้องนับ
วันหยุดราชการนั้นเป็นวันละท้ิงหน้าท่ีติดต่อในคราวเดียวกันด้วย 
 
 
 

4.กระทำการ... 
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4.กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
องค์ประกอบการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

1.ทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนหรือของทางราชการ อย่างรุนแรง 
2.สังคมรู้สึกรังเกียจ/เป็นท่ีรังเกียจของสังคมเป็นอย่างมาก 
3.กระทำโดยมีเจตนาช่ัวร้าย 

5.ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
“ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ” มีความหมายเช่นเดียวกับมาตรา 
83(9) 
“ทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ” คือ มีเจตนากระทำต่อร่างกายของผู้นั้น 
6.กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง ท่ีสุด 
ให้จำคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ  
องค์ประกอบ 
 1.กระทำความผิดทางอาญา 
 2.รับโทษจำคุกจริง ๆ หรือประหารชีวิต 
 3.คำพิพากษาถึงท่ีสุด 
 “ยกเว้น โทษท่ีกระทำผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ” 
เช่น ฆ่าผู้อื่น,ค้ายาเสพติด,ทุจริตเงินราชการ 
7.ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
8.ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสองและ มาตรา ๘๒ 
(๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

1.10 มาตรา 86 กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐) และมาตรา 
๘๕ (๘) ให้ใช้สำหรับการกระทำท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีกฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ 

1.11 มาตรา ๘๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ ป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด 

1.12 มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ อันควร
งดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดำเนินการทางวินัยโทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์  
(๒) ตัดเงินเดือน  
(๓) ลดเงินเดือน  
(๔) ปลดออก  
(๕) ไล่ออก 

1.13 มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทำเป็นคำส่ัง ผู้ส่ังลงโทษต้องส่ังลงโทษให้ เหมาะสม
กับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคำส่ังลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูก 
ลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
 

1.14 หมวด 7... 
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1.14 หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย  
มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิด วินัย ให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว 
และ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วย
ความยุติธรรม และโดยปราศจากอคต 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ตาม
วรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย อำนาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่ง มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะ
มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กำหนดก็ได้ 

 1.15 ท่ีมาของเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา  
1. จากบุคคลร้องเรียน/กล่าวหา  

1.1 บัตรสนเท่ห์  
1.2 หนังสือร้องเรียน  
1.3 ส่ือสารมวลชน เช่น นสพ. /โทรทัศน์ 

2. จากหน่วยงานอื่น  
2.1 สตง. /ปปช./ปปท./รัฐสภา/กพ.  
2.2 สำนักนายกรัฐมนตรี/ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
2.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
2.4 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/โทรศัพท์สายตรง 

1.16 การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการ ทั้งหลายที่กระทำเป็นวิธีการตามกฎหมายมาตรฐาน
ท่ัวไป หรือตามหลักเกณฑ์ เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด วินัย ได้แก่ การสืบสวน การสอบสวน 
การตั้งเรื่องกล่าวหา การให้ พักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่ง
กรณี ท่ีจะดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ แยกเป็น ๒ กรณี ได้แก่  
๑. การสืบสวนก่อนดำเนินการทางวินัย  
2. การสืบสวนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัย 
การสอบสวนทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติกรรม ต่างๆ ในเรื่องที่กล่าวหา หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้ ความจริง
และยุติธรรม เพื่อท่ีจะพิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ ผิดวินัยตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ ถ้ากระทำผิด
จริงก็จะได้ลงโทษ ผู้กระทำผิดผิดนั้น แต่หากมิได้กระทำผิดก็ส่ังยุติเรื่อง  
การสอบสวน แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
1.การสอบสวนท่ีไม่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
2.การสอบสวนท่ีเป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิดวินัยร้ายแรง 

1.17 โทษทางวินัยมี 5 สถาน (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พกส.) ดังนี้  
 ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

1.ภาคทัณฑ์ (งดโทษภาคทัณฑ์ โดยว่ากล่าวตักเตือน/ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ) 
2.ตัดเงินเดือน (ร้อยละ 2 หรือ 4 จำนวน 1-3 เดือน) 
3.ลดเงินเดือน (ร้อยละ 2 หรือ 4)    

ผิดวินัย... 
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ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
4.ปลดออก 
5.ไล่ออก 

1.18 การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษทางวินัย 
-  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำส่ัง  
-  เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง สูงสุดภายใน เก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบ คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค 

 1.19 กราฟแสดงจำนวนข้าราชการท่ีถูกดำเนินการทางวินัย ของ สป.สธ. ปี 2552 - 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.20 โทษทางวินัยของลูกจ้างรายคาบ/ลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน/รายเดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.21 ตัวอย่าง... 
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 1.21 ตัวอย่างการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.22 มาตรการสำคัญเชิงรุก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.23 ประเด็นข้อร้องเรียน/กล่าวหา ต่าง ๆ และการสืบสวยสอบสวนทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.จัดทำโครงการ... 
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2. วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.1 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2.2 ขาดจริยธรรม  
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2.3  
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เลิกอบรมเวลา  14.00 น.   
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 13 คน 
จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมอบรม 0 คน 
 
 
 

             (นางสาวกุมภา ดาศรี)      (ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง)  
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   
   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกะทุ้                                   ผู้จดรายงานการอบรม/ผู้พิมพ์   
 ขอรับรองรายงานการอบรม/ผู้ตรวจทาน 
 
             


