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โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลแม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564  
 ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน 

*************************** 

1. วิธีการดำเนินการ 

จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องวินัยข้าราชการพลเรือน พิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และ
การลงโทษ การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัยพร้อมกรณีตัวอย่าง ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล   
แม่ทา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน  

2. กลุ่มเป้าหมาย  
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 ราย (เจ้าหน้าที่สลับเวลาเข้ารับการอบรม)  
 

3. งบประมาณดำเนินการ 
เบิกจากเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่ทา  จำนวนเงิน 5,000 บาท (หา้พันบาทถ้วน) มีรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้  
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 40 คน          เป็นเงิน 2,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดึ่ม 1 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 40 คน    เป็นเงิน 1,200 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท       เป็นเงิน 1,800 บาท  

           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

4. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับวินัยและการป้องกันการกระทำ

ผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งาน
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2. เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าที่ มีวินัยดี 
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

๓. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  

4. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบถึงกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการ และสามารถนำไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง และการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิ 
ประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หากเจ้าหน้าที่มีวินัยดีและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสและสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี และเกิดความเจริญก้าวหน้าในงานราชการ 

 

 
 



6. สรุปเนื้อหาที่บรรยาย 
  วินัยและการรักษาวินัย 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษา
วินัย หมวด 7 ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  
วินัย หมายถึง  
1. การควบคุมความประพฤติให้เป้นไปตามแบบแผน 
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ จะควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัย 

มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ต้องรักษาวินัย
โดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ต้องสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
(2)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(3)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ 

เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(4)  ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม  ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(5)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีร่าชการมิได้ 
(6)  ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(7)  ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(8)  ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้ติดต่อ

ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
(9)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที ่

เกี่ยวข้องกับประชาชน  กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย 

(10)  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย  มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็น

การรายงานเท็จด้วย 



(2)  ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

(3)  ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 

(4)  ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(5)  ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยง

ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(6)  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง

กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(7)  ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
(8)  ต้องไมก่ระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(9)  ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(1)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
(2)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง 
(3)  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ

โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(4)  กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(5)  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
(6)  กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้

จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

     (7)  ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 
ข้อ 2 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี้ 
ผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

(1)  ภาคทัณฑ์ 
(2)  ตัดเงินเดือน 
(3)  ลดเงินเดือน 

ผิดวินัยรา้ยแรง 
(1)  ปลดออก 
(2)  ไล่ออก 

 
 



 
ภาพการดำเนินโครงการเสรมิสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ทา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
วันพฤหัสบดี ที่  25 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 

เวลา 08.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน โรงพยาบาลแม่ทา 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารสว่นภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ขอนำข้อมูลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจา้งประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่ทางเวปไซตโ์รงพยาบาลแม่ทา 
สำหรับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน :  โรงพยาบาลแมท่า    
วัน/เดือน/ปี :    29 มีนาคม 2564    
 หัวข้อ :   EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ียวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง 
 ด้านจริยธรรมและการรักษาวินยัรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

 

 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
 1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงาน  
     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
     1.2 โครงการ/กิจกรรม 
 2.  รายชื่อผู้เขา้ร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงานเก่ียวกบัการเสริมสรา้งและพฒันา

ทางดา้นจริยธรรมและการมวีินยัรวมทัง้การป้องกนัมิให้กระทำผิดวนิัย 
3. บนัทึกข้อความเสนอผูบ้ริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ที่ภายในหน่วยงาน

เก่ียวกบัการเสริมสร้างและพฒันา 
4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่ภายในหน่วยงานเก่ียวกับการเสริมสรา้งและพัฒนาทางดา้น

จริยธรรมและการมีวนิัย 
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดักิจกรรม 
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
 

เว็บไซต์โรงพยาบาล :  http://www.mth.go.th 
 

หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………..……………………………………….………………………  
 

 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

  
(นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
วันที่  29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  

 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม) 

   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ผู้รับผดิชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
(นางสาววิภารัตน ์  ราชปญัญา) 

ตำแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 
วันที ่ 29 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 

http://www.mth.go.th/


 
 


