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รายงานการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับผิด

ทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอนรวมถึงการวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน  

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๕  

 วันท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

............................................................................. 

 ผูเขารวมประชุมท้ังในหองประชุม จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๑๗ ของเจาหนาท่ีท้ังหมด

ชวงเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิทยากรบรรยายใหความรู เรื่ อง ขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ                  

รองทุกข จรรยาขาราชการ และการปองกันผลประโยชนทับซอนโดยใชหลักสูตรทุจริตศึกษา 

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้ 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใชกับขาราชการพลเรือนทุกคน 

ตัวอยาง ขาราชการพลเรือนในโรงพยาบาล ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย 

พนักงานการเงิน เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีพัสดุ เปนตน 

 โทษทางวินัย แบงเปนวินัยไมรายแรงและวินัยรายแรง  

 โทษทางวินัยไมรายแรงไดแก 

 - ภาคทัณฑ กระทําโดยงดโทษโดยวากลาวตักเตือน/ทัณฑบนเปนหนังสือ  

 - ตัดเงินเดือน รอยละ ๒ หรือ ๔ ตั้งแต ๑ – ๓ เดือน 

 - ลดเงินเดือน รอยละ ๒ หรือ ๔  

 โทษทางวินัยรายแรงไดแก 

 - ปลดออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ  

 - ไลออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการโดยไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 

ม.๘๒ ราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ๑. ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 

 ๒. ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐ และปฏบิัติตามระเบียบแบบแผนของราชการ 

 ๓. ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจ 

ใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 

 ๔. ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ 

ของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ 

หรือจะเปนการไมรักษาผลประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือยื่นเพ่ือให 

ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม 

ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

 ๕. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได  
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 ๖. ตองรักษาความลับของทางราชการ 

 ๗. ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง 

ขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

 ๘. ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ 

ราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน 

 ๙. ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 

 ๑๐.ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย 

 ๑๑. การทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ม.๘๒ ราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหามดังตอไปนี้ 

 ๑. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรแจง ถือวาเปนการ 

รายงานเท็จ 

 ๒. ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือ 

ตนข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

 ๓. ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือ

ผูอ่ืน  

 ๔. ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

 ๕. ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือ 

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

 5.ต องไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน 

นั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 ๗. ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกลั่นแกลง กดข่ี หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ  

 ๘. ตองไมกระการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ๔.ตองไมดูหม่ิน 

เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

 ๑๐. ตองไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

ม.๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 ๑. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก             

ผูหนึ่ง ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 

 ๒. ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง 

รายแรง 

 ๓. ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมี 

พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
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 ๔.การกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง จรรยาขาราชการ  

ม. ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวนราชการกําหนดไวโดยมุงประสงค

ใหเปน ขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  

 (๒) ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ  

 (๓) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

  (๔) การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 (๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  

การปองกันผลประโยชนทับซอนโดยใชหลักสูตรทุจริตศึกษา ประกอบดวย 

 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมความละอายและไม 

ทนตอการทุจริต STRONG : จิตพอพียงตอตานทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม ในการ 

ตอตานทุจริต โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห จําแนกการฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการเรียนรู            

๕ ข้ันตอน การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพ่ือใหมีความตระหนักและ 

เห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 

 ชวงเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. วิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง ผลการวิเคราะหความเสี่ยง เก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอนและการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เนื้อหาการ

อบรมมีดังนี้ 

 ผลประโยชนทับซอน คือ สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 

พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชน สวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ 

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัวท้ังเจตนาหรือไมเจตนา หรือ 

บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา 

ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ 

ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง  

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 ๑. การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 จากการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะหความเสียง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง พบวา 

กระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอโนนสูง มีดังนี้  
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การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับ

ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน 

ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข 

หรือจํานวนเงิน ท่ีชัดเจนได  

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 

(บุคลากร) 

 

ระดับของความเสียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 

ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้  

 

 

 

 

ระดับ  โอกาสท่ีเกิด  คําอธิบาย 

๕  สูงมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

๔  สูง  มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

๓  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

๒  นอย  มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

๑  นอยมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

ระดับ  ความรุนแรง  คําอธิบาย 

๕  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงและถูกดําเนินคดีอาญา 

๔  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงและถูกดําเนินคดีอาญา 

๓  ปานกลาง  ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงและถูกดําเนินคดีอาญา 

๒  นอย  ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 

๑  นอยมาก  ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 

 

 

 

 

 

 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ

พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

 

 

 

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 

จัดแบงดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

ระดับ  ระดับความเส่ียง  ชวงคะแนน 

๑  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  ๑๕-๒๕ คะแนน 

๒  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  ๙-๑๔   คะแนน 

๓  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  ๔-๘    คะแนน 

๔  ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)  ๑-๓    คะแนน 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 

(Likelihood x Impact) 
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การจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

1.กรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

 1) จัดทําแผนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูแกบุคลากรผูปฏิบัติงานใหเขาใจระเบียบ ขอกฎหมาย 

เรื่อง การจัดซ้ือจัดจางและระเบียบ ขอกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง 

โปรงใส ตรวจสอบได  

 2) กําหนดแผนอัตรากําลังใหมีผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ  

 3) หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ระเบียบ ขอกฎหมายอยางเครงครัด 

 ๔) หากพบวามีการกระทําผิดจะตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด 

 ๕) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให

บุคลากรในหนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิ ควรไดโดยชอบให

บุคลากรในหนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิ ควรไดโดยชอบ

ดานกฎหมาย โดยการฝกอบรม การมอบนโยบายของผูบริหาร และการเผยแพรกิจกรรมดาน การเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต 

 

๒. การเบิกจายคาตอบแทน (การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ 

หรือการประชุมอบรมสัมมนา) 

 ๑) สรางความรูความเขาใจใหผูปฏิบัติงานเขาใจระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหปฏิบัติงาน

ถูกตองโปรงใสตรวจสอบได 
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 ๒) สรางองคความรู รวบรวมและสรุประเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เผยแพรให ผูปฏิบัติงานใชเปน

เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 ๓) หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานให เปนไปตาม

ระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๔) สงเสริมใหเกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 

 

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว  

 ๑) สรางความเขาใจใหผูปฏิบัติงานเขาใจระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๒) หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ การใชทรัพยสินของทางราชการให เปน

เปนไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเครงครัด 

 ๓) สงเสริมใหเกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 

๔. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ี 

 ๑) เผยแพรความรูและสรางความตระหนักรูในการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยไมเปน แกประโยชนสวน

ตนหรือบุคคลอ่ืน 

 ๒) หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม ระเบียบขอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓) หากพบวามีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตองมีการ ดําเนินการทางวินัยและ

คดีอาญาแกเจาหนาท่ีผูนั้นในทันที 

 

      ผูรายงานการอบรม 

 

( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผช.สสอ.ดานบริหาร 

 

 

 

                  ผูรับรองรายงานการอบรม 

 

( นางนันทนา ประสิทธิ์ ) 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 


