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ตามท่ีโรงพยาบาลสรรคบุรีได้ด าเนินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลสรรคบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้มีจิตส านึก คานิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต สรุปผลการประชุมดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
จ านวน 23 คน ผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมท้ังหมด จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.27 ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน           
5  คน คิดเป็นร้อยละ 21.73 

 
 

   



ผ่านระบบ Webx Conference

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สสจ.ชัยนาท
จัดโดย กลุ่มกฎหมาย สสจ.ชัยนาท

“การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข”



“การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข”

โดย

ศุภภมร  บุญเสริม

นติกิรช ำนำญกำรพเิศษ
หวัหนำ้กลุม่กฎหมำย สสจ.ชยันำท

น.บ.,ส.บ.  

Mobile : 08 9642 9559

: กลุม่กฎหมำย สสจ.ชยันำท



ขอบเขตการบรรยาย
-วินัยและการรักษาวินัย
-ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
-การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ถามตอบปัญหาทั่วไป     





วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ



ผู้บังคบับัญชา      

ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ

ตำมกฎหมำย

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
นำยอ ำเภอ
สำธำรณสุขอ ำเภอ

ผอ. รพศ./รพท.
ผอ.รพช.
ผอ.รพ.สต.
ผอ.สอน.

ตำมค ำสั่งมอบหมำย



หน้าทีข่อง
ผู้บังคบับัญชา      

มาตรา 87 ให้ผู้บังคบับัญชามหีน้าทีเ่สริมสร้างและพฒันาให้
ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชามวีนัิย และป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บังคบั
บัญชากระท าผดิวนัิย



หน้าทีข่อง
ผู้บังคบับัญชา      

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เ ร่ือง มาตรการป้องกัน               
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

“ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเ นินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อรับทราบทันที 
และให้พจิารณาด าเนินการทางวนัิยหรือทางอาญาโดยเร็ว...”



ระเบียบแบบแผน

,มำตรกำร
ป้องกันเรียกรับสินบน

มำตรกำร      
ป้องกันกำรเรียกรับ
ของขวัญเทศกำล

มำตรกำร               
รับเงินบริจำคและ
ทรัพย์สินบริจำค

,มำตรกำร
ควบคุมกำรเรี่ยไร

,มำตรกำร
ใช้รถรำชกำร

,มำตรกำร
ป้องกันคุกคำมทำงเพศ



“วนัิยและการรักษาวนัิย”      
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ตอ้งรกัษาวนิยัโดยเครง่ครดั

สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

(1) ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

(2) ยึดหลักกฎหมำย กฎ ระเบียบ แบบแผนของทำง
รำชกำร

ม.81 

ม.82 

(3) ตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรักษำประโยชน์รำชกำร

(4) ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ

ยึด
ถือ



“วนัิยและการรักษาวนัิย”      

(5) อุทิศเวลำให้รำชกำร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำทีม่ิได้

(6) ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร

ม.82 

(7) สุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคีและช่วยเหลือกัน

(8) อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร

(9) วำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง

(10) รักษำชื่อเสียงของตน เกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่

ยึด
ถือ



“วนัิยและการรักษาวนัิย”      
(1) ห้ำม รำยงำนเทจ็ต่อผู้บังคบับญัชำ

(2) ห้ำม กระท ำกำรข้ำมผูบ้ังคับบญัชำเหนือตน

ม.83 

(3) ห้ำม อาศยัหรอืยอมใหผู้อ้ืน่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่ราชการ   

ของตน หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่

(4) ห้ำม ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร

(5) ห้ำม กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำ
ผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร

ห้ำ
ม



“วนัิยและการรักษาวนัิย”      
(6) ห้ำม เป็นผู้จัดกำรห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท

(7) ห้ำม กลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ม.83 

(8) ห้ำม ล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ

(9) ห้ำม ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงประชำชน     
ผู้ติดต่อรำชกำร

(5) ห้ำม กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำ
ผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร

ห้ำ
ม



“วนัิยร้ายแรง”      

(1) 1.ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
2. ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรโดยทุจริต

ม.85 

(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร เป็นเหตุให้รำชกำรเสยีหำยอย่ำงร้ำยแรง

ห้ำ
ม

(3) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อกันเป็นเวลำเกินสบิห้ำวัน
1.ไม่มีเหตุอันสมควร
2. จงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร



“วนัิยร้ายแรง”

(4) กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่ำงรำ้ยแรงม.85 

(5) ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชน
ผู้ติดต่อรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง

ห้ำ
ม

(6) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนัก
กว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด

(7) ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 82 หรือฝ่ำฝืนตำมมำตรำ 83
เป็นเหตุให้รำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง



บทก าหนดโทษ
ทางวนัิย      

ภาคทณัฑ์ 
ตัดเงนิเดือน 
ลดเงนิเดอืน

กรณทุีจริตต่อหน้าที ่ไล่ออกสถานเดยีว

ไม่รา้ยแรง

ปลดออก  
ไล่ออก

รา้ยแรง



อายุความทางวินัย
วินัยข้าราชการ ไม่มีหมดอายุความ แต่ถ้า

เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เมื่อพ้นจากการเป็น
ข้าราชการแล้ว ก็ไม่อาจลงโทษได้ หากเป็นความ
วินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก่อนที่
ผู้กระท าผิดออกจากราชการ ให้ด าเนินการต่อไปได้
และลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ออกจากราชการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบ

“ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่น้ัน หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อืน่”

ทุจริตต่อหน้าที่

มิชอบ

“ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าส่ังของผู้บังคบับญัชา มติ
คณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรม คอื
ไม่เป็นไปตามทางทีถู่กทีค่วร”



ทุจริตต่อหน้าที่      

แสวงหำประโยชน์ที่
มิควรได้

,ปฏิบัติหรือ          
ละเว้นปฏิบัติ

เบิกจ่ำยเท็จเรียกรับสินบน

ผลประโยชน์
ทับซ้อน

ยอกเงิน 
ทรัพย์สิน

เลือกปฏิบัติ
ช่วยเหลือ
ผู้กระท ำผิด

ฝ่ำฝืน
กฎหมำย

สนับสนุน/ 
ร่วมมือ



บทก าหนดโทษ      

โทษทางวนิยั

โทษทางอาญา
มาตรา 147 ตามประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ “ผู้ใดเป็น
เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซ้ือ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง
ทรัพย์น้ันเป็นของตน หรือเป็นของผู้อืน่โดยทุจริต หรือยอมให้
ผู้อืน่เอาทรัพย์น้ันเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยีสิ่บปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงส่ีหมืน่บาท”

กรณีทุจริต    
ต่อหน้าที่

กรณทุีจริตต่อหน้าที ่ไล่ออกสถานเดยีว



บทก าหนดโทษ      

โทษทางอาญา
มาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็น
เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพือ่ให้เกดิความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”

กรณีทุจริต    
ต่อหน้าที่

โทษทางแพง่
สอบหาผู้รับผดิทางละเมิด  เรียกให้ชดใช้  ยดึ อายดั
ทรัพย์สิน 

-ผู้ทุจริตต่อหน้าที ่  100%

-ผู้ประมาทเลนิเล่อ ร่วมกนัจ่ายตามสัดส่วน 100%



อายุความอาญา      

มาตรา 147 อายุความ 20 ปี แต่วนักระท าความผดิ
มาตรา 157 อายุความ 15 ปีนับแต่วนักระท าความผดิ

กรณทุีจริตต่อหน้าที่



กรณีศึกษา      

#เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นเทจ็
ข้อเท็จจริง หัวหน้า ทราบอยู่ก่อนแล้ว ว่า นายประสิทธ์ิ ไม่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
แต่ลงนามในบันทึกขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา ให้ นายประสิทธ์ิ
พฤตกิารณ์กระท าผดิ

นายประสิทธ์ิ จงใจเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ฐานประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง

หัวหน้า  มพีฤติการณ์จงใจใช้ต าแหน่งหน้าที่ให้ผู้ได้ไปซ่ึงประโยชน์มิควรได้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็น
ความผดิอาญา ตาม ปอ. มาตรา 157



กรณีศึกษา      

#ประพฤติมิชอบ
ข้อเทจ็จริง นาง อ. ได้รับมอบหมาย ให้ไปประชุมคณะกรรมการแก้ภัยพบิัติจังหวัด 
แทนนายแพทย์ หน่วยงานเจ้าของเร่ือง เสนอขออนุมัติซ้ือผ้าห่มแจกประชาชนทั้ง
จังหวัด โดยมิได้เสนอข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึงนาง อ. ด้วย มีมติอนุมัติตามเสนอ ต่อมามีการร้องเรียน
เร่ืองทุจริตจัดซ้ือผ้าห่มกนัหนาว 
พฤตกิารณ์กระท าผดิ

อนุกรรมการไต่สวนของ ปปช. เห็นว่าคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึงนาง อ. ด้วย  
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นความผิดอาญา ตาม ปอ. มาตรา 
157 มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ คณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึงนาง อ. ด้วย 
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