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ตรวจสอบภายในภาคี เค รือ ข่ ายระดับจั งหวัด /
รพศ. /รพท ประจ า ปี งบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๖  



 ๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญ (พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

๒๕๕๑) 

๒. ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗)  

๓. พนักงานราชการ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๗) 

๔. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิม่เติม) 

๕. ลูกจ้างช่ัวคราว(เงินบ ารุง/เงินงบประมาณ) 

**จ้างเหมาเอกชน(สัญญาจ้างตามระเบียบพสัดุ)/พนักงานทุนหมุนเวยีน ** 
 
 



วนัิยข้าราชการพลเรือน 

วนัิย คอื การอยู่ในระเบียบแบบแผนข้อบังคบั 

   - กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคบั 

   - ทีก่ าหนดให้ข้าราชการประพฤติ     
     ปฏิบัต ิหรือละเว้นการประพฤตปิฏิบัต ิ           
   - ผู้ฝ่าฝืน จะได้รับโทษตามทีก่ าหนดไว้ 
 



การรักษาวนัิย 
     
   การรักษาวนัิย มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ข้าราชการและ 
   เจ้าหน้าทีทุ่กประเภทสามารถด ารงตนในราชการได้ 
   อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎ ระเบียบ และ  
   จรรยาบรรณ ของทางราชการ อกีทั้งเพือ่ให้ 
   การปฏิบัตริาชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
   ประสิทธิผล     

ส านักงาน ก.พ. 



    2. ความรับผิดตาม 
         กฎหมายวิชาชีพ 
      (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
      (2) ภาคทัณฑ์ 
      (3) พักใช้ใบอนุญาต 
      (4) เพิกถอนใบอนุญาต  

1. ความรับผิดทางวินัย 
     (1) ภาคทัณฑ์ 
     (2) ตัดเงินเดือน 
     (3) ลดเงินเดือน 
     (4) ปลดออก 
     (5) ไล่ออก 



3. ความรับผิดทางแพ่ง(ละเมิด)  
   คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
    (1) การคืนทรัพย์ 
     (2) การใช้ราคาทรพัย์สิน 
     (3) ค่าเสียหาย อันจะพึงบงัคับ 
          ให้ใช้เพือ่ความเสยีหายใดๆ 
          อันได้ก่อขึ้น(ดุลพินจิของศาล) 

4. ความรับผิดทางอาญา 
        (1) ประหารชีวิต 
        (2) จ าคุก 
        (3) กักขัง 
        (4) ปรับ 
        (5) ริบทรัพย์สิน 



ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 64 บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย 

เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้... 

มติคณะรัฐมนตรี ที่ นว 89/2497 ลงวันที่ 1 เมษายน 2497  
ข้าราชการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ 
อันตนจะต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าที่ของตนไม่ได้ 



สาเหตุของการกระท าผิดวินัย 

 ๑. ความไม่รู้                                                     
 ๒. งานกบัคนไม่สมดุลกนั                                        
 ๓. อบายมุขต่าง ๆ                                                
 ๔. ตัวอย่างที่ไม่ด ี                                                
 ๕. โอกาสเปิดช่องล่อใจ                               
 ๖. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล  
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พระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  

พ.ศ.๒๕๕๑ 

วินยัขา้ราชการ 

งาน 

ราชการ 

ความ 

ประพฤต ิ

สว่นตวั 



     ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวนัิย 
        ๑. จติใจ/ครอบครวั/ชือ่เสยีง/ ความกา้วหนา้   

     ๒. เงนิเดอืน/ค่าจา้ง 

     ๓. บ าเหน็จ/บ านาญ 
     ๔. คดอีาญา/คดแีพ่ง 
     ๕. คุณสมบตัิการกลบัเขา้รบัราชการ                             
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    พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ 

โทษทางวินยั 

ไมร่า้ยแรง รา้ยแรง 



    ร้ายแรง 
     (4) ปลดออก 
     (5) ไล่ออก 
  

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

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน 



       หมวดท่ี ๖ วินัยและการรักษาวินัย 

การจัดแบ่งประเภทความผดิ 

ต้องกระท าการอัน 

เป็นข้อปฏิบัติ  

(ม.๘๒) 

ต้องไมก่ระท าการ 

ใดอันเป็นข้อห้าม 

(ม.๘๓) 

ลักษณะเป็นความผดิ 
วินัย 

อย่างร้ายแรง 
(ม.๘๕) 

เป็นเหตุเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ม.๘๕(๗) 



การจัดกลุ่มฐานความผดิวินัยข้าราชการ 

        ข้าราชการต้องมีวนัิย ต่อ 
       ๑. ประเทศชาต ิ
        ๒. ประชาชน 
        ๓. ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
         ๔. ผู้บังคบับัญชา 
        ๕. ผู้ร่วมงาน 
        ๖. ตนเอง                                        



       ข้อก าหนดวินัยข้าราชการพลเรือน 
 

    
                

 ต้องรักษาวนัิยโดยกระท าการ
หรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี ้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

   
            

มาตรา ๘๐ 
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วินัยข้าราชการพลเรือน 

   

        มาตรา ๘๑  ข้าราชการต้องสนับสนุน 
      การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วย 
      ความบริสุทธิ์ใจ 



    

 

        ข้าราชการต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ ต่อไปนี้ 
        (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
             และเที่ยงธรรม 
            ซื่อสัตย์.. ตรงไปตรงมา,ไม่คดโกง,ไม่หลอกลวง 
             สุจริต..ปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายทีด่ีทีช่อบ 
                  ตามคลองธรรม 
             เที่ยงธรรม..ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง 
                       

มาตรา ๘๒ 



         หน้าที่ราชการพจิารณาจาก  
        ๑. กฎหมายหรือระเบียบ   
        ๒. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
        ๓. ค าส่ังหรือการมอบหมายของ 
            ผู้บังคบับัญชา  
        ๔. พฤตินัย 



      

     (๒) ต้องปฏิบัตหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 
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           กฎหมาย, กฎ 
            กฎหมาย หรือ กฎ ใดกไ็ด้   
        ระเบียบของทางราชการ 
           ต้องเป็นระเบียบเฉพาะ เช่น ระเบียบการเงนิ, 
           ระเบียบพสัดุ, ระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ,ระเบียบการลา 
       ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
           เป็นระเบียบแบบแผนทัว่ไปทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคน 
           ต้องปฏิบัติ 
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    ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ ตาม ม. ๘๒(๒) 
       “ แบบแผน” คือขนบธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ หรือเคย 
                        ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา 
             ๑. เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ัวไป 
          ๒. ก าหนดหน้าท่ีท่ัวไปท่ีทกุคนต้องปฏิบัติตาม  
          ๓. ไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

                ระเบียบลงช่ือมาปฏิบัติราชการ 
                ระเบียบการแต่งกาย  
                ระเบียบการลา 
                แบบแผนในการเสนองานต่อผูบ้ังคับบัญชา  
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                                   กรณศึีกษา                              
  



 (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี   

      หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ 

      ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษา 

      ประโยชน์ของทางราชการ 
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(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ง 
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ 
ทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการ 
ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็น 
การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความ 
เห็นเป็นหนังสือทันท ี  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง 
นั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยนั 
ให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม    



  (๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิง้หรือ 

         ทอดทิง้มิได้ 

         ละทิง้=วาง ปล่อย สละ ละเสีย ไม่อยู่ปฏิบัติงาน 

         ตามหน้าที่ 

         ทอดทิง้=ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน 

         
                      



          

   พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญ   และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ.๒๕๓๕ 

  มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง “ข้าราชการท่ีละท้ิงหน้าท่ี
ราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควรหรือหนีราชการ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนส าหรบัวนัท่ีละท้ิงหน้าท่ี
ราชการหรือหนีราชการดงักล่าว” 

  
         
                      



 
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ความลับของทางราชการ ? 
        คือ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผย     
และอยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐโดย 
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐ 
ประกอบกัน  
   ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร มี ๓ ชั้น 
        ๑. ลับที่สุด  ๒. ลับมาก  ๓. ลับ 

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
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 (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี  
 และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง 
 ข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  
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         พฤติกรรมที่ไม่สุภาพเรียบร้อย 
        ๑. แสดงออกด้วย กิริยา ท่าทาง 
        ๒. แสดงออกด้วย ค าพูด 
        ๓. แสดงออกด้วย ลายลักษณ์อักษร   

 

 



มติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๐๕ ที่ น.ว. ๑๑/๒๕๐๕ 
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ให้ผู้บังคับบัญชา
ก าชับข้าราชการในสังกัดร่วมมือร่วมใจท างาน
ด้วยความสามัคคีต่อกันเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
และประเทศชาติ ผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษ
ทางวินัยและถ้ายังไม่เข็ดหลาบก็ไม่ควรให้รับ
ราชการต่อไป 
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 (๘) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก ให้ความ 
เป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 
ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน  
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(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการ 
อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ    
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 
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  การวางตนเป็นกลาง 

        ๑. วางตนเป็นกลางทางการเมอืง ในการ 
           ๑.๑  ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  และ 
            ๑.๒  ในการปฏิบัติการอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน 

       ๒. จะต้องปฏิบัติตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย    
   มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
   เช่น.... ๒.๑ ไม่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
              ๒.๒ ไม่ใช้สถานท่ีราชการในกิจการทางการเมือง 

              ๒.๓ ไม่แต่งเคร่ืองแบบราชการไปร่วมประชมุพรรคการเมือง 

 



  

  (๑๐) ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกยีรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย  

   

  แนวทางการพจิารณาเร่ือง  

  เสียเกยีรติของต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน สังคมรังเกยีจ  

  กระท าโดยเจตนา 
   

         
                      



  

  (๑๑) กระท าการอืน่ใดตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.พ.  

   

     
         
                      



    

         
 
  ข้าราชการต้องไม่กระท าการใดอนัเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี ้  
 
     (๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา 
 
           การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง 
 
           ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย  
 
     
         
                      

มาตรา ๘๓ 
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(๒)  ต้องไม่ปฏิบัติราชการอนัเป็นการกระท าการ  
      ข้ามผู้บังคบับัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคบับัญชา 
      เหนือตนขึน้ไป  เป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับ 
      อนุญาต เป็นพเิศษคร้ังคราว 
                เฉพาะเร่ืองการปฏิบัติราชการเท่าน้ัน 
                การอทุธรณ์, การร้องทุกข์,การร้องเรียน, 
                      การร้องขอความเป็นธรรม  
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      (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อืน่อาศัยต าแหน่ง  
     หน้าที่ราชการของตน  หาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง  
     หรือผู้อืน่ 
                  อาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
                    ประโยชน์..เป็นประโยชน์ที่ควรได้ 
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      ค าว่า “ประมาท” หรือ “ประมาทเลินเล่อ”  
    ขาดความระมัดระวัง   ขาดความรอบคอบในเรื่องที่ใช้ความ

ระมัดระวังได้ แต่ไม่ใช้หรือใช้ไม่เพียงพอ  และเกิดความเสียหาย 
(ภาษาทั่วไป) 

    ได้แก่ กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา  แต่กระท าโดยปราศจาก 
    ความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย 
    และพฤติการณ์  และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  
   แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่   จึงเกิดความเสียหาย 

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  
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   ตัวอย่าง   กรณีประมาทเลินเล่อ 

          ๑. การรักษาพยาบาล เช่น 
                  จ่ายยาผดิ 
       ๒. รถยนต์ของทางราชการ 
                      รถชนกัน, รถตกถนน, รถหาย 
                  รถยนต์ของทางราชการประสบอุบัติเหตุ 
                      ให้แจ้งความร้องทกุข์ทกุครั้ง
(กระทรวงการคลังท่ี กค. ๐๕๐๘/ว ๒๗๒๗๔ , ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕) 

         ๓. ไฟไหมส้ถานท่ีราชการ                         
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(๕) ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อืน่กระท าการ 
     หาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม   
     หรือเส่ือมเสียเกยีรตศัิกดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
     ของตน 
        เที่ยงธรรม คอื เป็นธรรม 
            “เกยีรติศักดิ์ ” ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ 
                 ดูทีต่ าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน 
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         (๖)  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือ 
      ด ารงต าแหน่งอืน่ใดที่มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนัน้ัน 
      ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั 
          ต าแหน่งอืน่ใดที่มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั 
               เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
                จุดมุ่งหมาย    - ผลประโยชน์   
                                       - เวลาท างาน                                    
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(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลัน่แกล้ง 
     กดขี่ หรือข่มเหงกนัในการปฏิบัติราชการ   
      

     กลัน่แกล้ง.... หาความไม่ดีใส่ให้ แกล้งใส่ความ 
     กดขี.่...   ข่มให้อยู่ในอ านาจ 
     ข่มเหง.... ใช้ก าลงัรังแก แกล้งท าความเดือดร้อน 
                     ให้ผู้อืน่ 
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(๘) ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการ ล่วงละเมิด หรือ 
     คุกคามทางเพศ  ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
      
               ล่วงละเมิดทางเพศ...กระท าผดิ เช่น 
                   การท าอนาจาร, ข่มขืนกระท าช าเรา  
               คุกคามทางเพศ...ท าให้หวาดกลวั, 
                   แสดงอ านาจด้วยกริิยา หรือวาจา 
                   ให้หวาดกลวั  
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        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิด หรือ 
             คุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓  
                                           ...................................... 

              เป็นการกระท าต่อข้าราชการ หรือผูร้่วมปฏิบัติราชการ จะเกิดข้ึน 
          ในหรือนอกสถานท่ีราชการก็ได้ โดยผูถ้กูกระท ามิได้ยินยอม หรือท า 
          ให้ผูถ้กูกระท าเดือนร้อนร าคาญ 

                 ๑. กระท าด้วยการสัมผสัทางกายท่ีมีลักษณะส่อไปในทางเพศ 
                      เช่น การจบู  การโอบกอด  การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึง 
                ๒.  กระท าด้วยวาจาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น  วิพากษ์วิจารณ์ 
                      ร่างกาย  พูดหยอกล้อ  พูดหยาบคาย 
                ๓. กระท าด้วยอากัปกิริยาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น  ใช้สายตา   
                     ลวนลาม  การท าสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใดๆ                     

                                  .....................................           
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(๙) ต้องไม่ดูหมิน่ เหยยีดหยามกดขี ่หรือข่มเหง 
     ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ 
            

           ดูหมิน่, กดขี,่ ข่มเหง 
             

  

เฉพาะประชาชน 

ผูม้าติดต่อราชการ 



  

  (๑๐) ไม่กระท าการอืน่ใดตามที่ก าหนดใน
กฎ ก.พ.  

   

     
         
                      



    

   

       

 

  การกระท าผดิวนัิยในลกัษณะดังต่อไปนีเ้ป็นความผดิวนัิย
อย่างร้ายแรง 

 (๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 

        เพือ่ให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด   

       หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

       โดยทุจริต 

                      
 
         
                      

มาตรา ๘๕ 
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                                   กรณศึีกษา                              
  



    

   (๒) ละทิง้หน้าทีร่าชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

   (๓) ละทิง้หน้าที่ราชการตดิต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกนิ
กว่าสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือโดยพฤตกิารณ์
อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 

  
   

   

         
                      



    

 

 

     (๔) กระท าการอนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤตช่ัิว   

           อย่างร้ายแรง 
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 การกระท าที่เรียกว่า “ประพฤติเสื่อมเสีย” 
     หรือ “ประพฤติชั่ว” 
         มีหลักในการพิจารณา ๓ ประการ 
              ๑. เกียรติของข้าราชการ 
              ๒. ความรู้สึกของสังคมไทย   
              ๓. เจตนาที่กระท า  
         ค าว่า “เกียรติ” คือ ความยกย่องนับถือ  
             การมีชื่อเสียง การมีหน้ามีตา  
                 

 
 



ตัวอย่างในเรื่องการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 
    ๑. เสพหรือเมาสุรา 
           มติ ครม. ที่ น.ว.๒๐๘/๒๔๙๖, ๓ ก.ย. ๒๔๙๖ 
           เสพหรือเมาสุรา ในกรณต่ีอไปนี.้.. 
            ๑.๑ เสพสุราในขณะปฏิบัตริาชการ 
            ๑.๒ เมาสุราเสียราชการ 
            ๑.๓ เมาสุราในที่ชุมนุมชนจนเกดิเร่ืองเสียหาย หรือ 
                  เสียเกยีรตศัิกดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  
      
                                      
  

ผดิร้ายแรง 



  ๒. หมกมุน่ในการพนัน(ประเภท ก,ข) 
         มติ ครม. ท่ี น.ว.๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันท่ี ๓ ก.ย. ๒๔๙๖ 
          วางแนวการพจิารณาความผดิและการลงโทษ 
          ๒.๑ การพนันประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด(ก) 
                 ข้าราชการผูใ้ดเล่น.. 

          ๒.๒ การพนันประเภทท่ีขออนญุาตทางการเล่นได้(ข)               
               กรณีผูเ้ล่นมหีน้าท่ีปราบปรามโดยตรง, คร,ู 

                เจ้าหน้าท่ีทางวัฒนธรรม..ฯลฯ... 

    ๓. ทจุริตในการสอบ..ผูท่ี้เข้าสอบคัดเลือกหรือแข่งขัน 

        มติ ครม. ท่ี สร ๐๔๐๑/ว ๕๐ , ๑๒ เม.ย. ๒๕๑๑ 
  

ผดิร้ายแรง 

ผดิร้ายแรง 



   
       ๔. เบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เป็นเท็จ 
       ๕. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว 
       ๖. การปลอมเอกสารเพื่อเอาประโยชน์ 
       ๗. รับรองเอกสารราชการเป็นเท็จ 
       ๘. เรียก-รับเงิน แลกกับการเข้าท างาน, เข้าเรียน 
       ๙. ฉ้อโกง  
                      ................................     

      

 



                   
                                      มต ิค.ร.ม.วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๓๖                            
                (นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๓๖) 
                - การลงโทษผู้กระท าผิดวนัิยฐานทุจริต 
                  ควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ 

                - การน าเงนิที่ทุจริตไปแล้วมาคืน หรือ 
                  มีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด ไม่เป็นเหตุ 
                  ลดหย่อนโทษเป็นปลดออกจากราชการ 
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    (๕) ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือ 
    ท าร้ายประชาชน ผู้ตดิต่อราชการอย่างร้ายแรง  
     
           ดูหมิ่น, กดขี,่ ข่มเหง 
             ท าร้าย 
  

เฉพาะประชาชน 
ผู้มาตดิต่อราชการ 
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(๖) กระท าความผดิอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษ 
     ทีห่นักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุก 
     หรือให้รับโทษทีห่นักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
     ส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 
     ความผดิลหุโทษ  
      
   องค์ประกอบความผดิ. 
    ๑. กระท าความผดิทางอาญา 
    ๒. รับโทษจ าคุกจริงๆ หรือประหารชีวติ 
    ๓. ค าพพิากษาถงึทีสุ่ด 
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                         ๑. ฆ่าผู้อื่น 
                    ๒. คดีค้ายาเสพติด 
                    ๓. ทุจริตเงินราชการ 
                        

 

ตัวอย่าง กระท าผิดอาญาและได้รับโทษจ าคุก 



คดีอาญา 

การด าเนินคดีอาญา(ประมวลกฎหมายอาญา)  
    โทษหรือความรับผิดทางอาญา (มาตรา ๑๘) 
         (1) ประหารชีวิต 
         (2) จ าคุก 
         (3) กักขัง 
         (4) ปรับ 
         (5) ริบทรัพย์สิน 

 
                            



กฎหมายอาญา  
-เป็นเจ้าพนักงาน ยักยอกทรัพย์ ปลอมเอกสาร รับรองเอกสารอนัเป็นเท็จ 
 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
-ประกอบการงานในวชิาแพทย์ท าค ารับรองเป็นเอกสารอนัเป็นเท็จ 
-กระท าโดยประมาทและการกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อืน่ถึงแก่ความตาย 
-กระท าโดยประมาทและการกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อืน่รับอนัตรายสาหัส 
-ล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงความลบัของผู้อืน่โดยเหตุทีป่ระกอบอาชีพแพทย์  
 เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล (ผู้รับการศึกษาอบรม) 
 แล้วเปิดเผยความลบัน้ันในประการทีน่่าจะเกดิความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 

 
  
 



  

  (๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอนัเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา ๘๓ อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ     
อย่างร้ายแรง 

   

     
         
                      



  

  (๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอนัเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา    
๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มี
กฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
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   มาตรา    ๑๐๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซ่ึงออกจากราชการอนัมิใช่เพราะเหตุ
ตาย มีกรณถูีกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้
กระท าหรือละเว้นกระท าการใดอนัเป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการ
กล่าวหาต่อผู้บังคบับัญชาของผู้น้ันหรือต่อผู้มีหน้าทีสื่บสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของ 
ผู้บังคบับัญชาของผู้น้ัน หรือมีกรณถูีกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดอีาญาก่อนออก
จากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระท าความผดิอาญาอนัมิใช่เป็นความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาททีไ่ม่เกีย่วกบัราชการหรือความผดิลหุโทษ ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการทางวนัิยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพจิารณา ด าเนินการทางวนัิย 
และส่ังลงโทษตามทีบั่ญญตัิไว้ในหมวดนีต่้อไปได้เสมือนว่าผู้น้ันยงัมิได้ออกจาก
ราชการ แต่ต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต่วนัทีผู้่น้ันออกจากราชการ...     

 





         การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

1. การอทุธรณโ์ทษทางวินยั  ๕ สถาน /ค าสัง่ใหอ้อกจาก    

    ราชการ ๖ กรณี คือ เจบ็ป่วย/ขาดคณุสมบตัทิัว่ไป/   

    ปฏิบตังิานไม่มีประสิทธิภาพฯ/หยอ่นความสามารถฯ/ 

    มลทินมวัหมอง/ถูกจ  าคกุถึงที่สุดในคดีประมาท-ลหุโทษ  

      - ใหอุ้ทธรณ ์ตอ่ ก.พ.ค. ภายใน ๓๐ วนั นบัแต ่

         ทราบค าสัง่ และด าเนินการพิจารณาตาม กฎ ก.พ.ค. 

      - ถา้ผูอุ้ทธรณไ์ม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัของ ก.พ.ค. 

        ใหฟ้้องตอ่ศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๙๐ นบัแต ่

        ทราบค าวินิจฉยัของ ก.พ.ค. 



                     
                เหตุถูกส่ังให้ออกจากราชการ ๖ กรณ ี
  ๑. เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ราชการได้โดยสม ่าเสมอ 
  ๒. ขาดคุณสมบัตทิัว่ไป/ต้องห้าม 
   - ไม่มีสัญญาติไทย   - ไม่เลือ่มใสปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   - ด ารงต าแหน่งการเมือง  - ระหว่างถูกส่ังพกัราชการ/ถูกให้ออก 
      จากราชการไว้ก่อน - เป็นบุคคลล้มละลาย 
   - เคยต้องรับโทษทีสุ่ดให้จ าคุกคดอีาญา(ยกเว้นประมาท/ลหุโทษ) 
   ๓. ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลในระดบัทีพ่อใจ 
   ๔. หย่อนความสามารถ-บกพร่องหน้าที่-ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบั        
        ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   ๕. มีมลทนิหรือมัวหมองในกรณทีีถู่กสอบสวน  
    ๖. ต้องรับโทษจ าคุกถงึทีสุ่ดในความผดิประมาท/ลหุโทษ หรือ  
        ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าส่ังศาลซ่ึงยงัไม่ถงึกบัจะถูกลงโทษปลดออก  
        หรือไล่ออก 
 



     
       ๒. การร้องทุกข์กรณทีีค่บัข้องใจอนัเกดิจากการปฏิบัต/ิไม่ปฏิบัตต่ิอตน   
            ของผู้บังคบับัญชา (ผบ.) และมิใช่กรณอีุทธรณ์ ตาม ๑. 
            (๑) เหตุเกดิจาก (ผบ.) ให้ร้องทุกข์ต่อ (ผบ.) ช้ันเหนือ 
                 ขึน้ไป 
             - เหตุเกดิจาก (ผบ.)ต ่ากว่า ผวจ./อธิบด ีร้องทุกข์ 
                ต่อ ผวจ./อธิบด ี
             - เหตุเกดิจาก ผวจ./อธิบด ี ร้องทุกข์ต่อปลดัฯ 
            (๒) เหตุเกดิจาก ปลดักระทรวง/ รัฐมนตรี / นายกฯ  
                  ให้ร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.   
            (๓) ถ้ายงัไม่พอใจค าวนิิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องต่อศาล 
                  ปกครองช้ันต้นภายใน ๙๐ วนั นับแต่ทราบค าวนิิจฉัย            
      การร้องทุกข์/พจิารณาวนิิจฉัย ให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.ค.  





 

      
 
การทจุริตคอรัปช่ัน (Corruption) คืออะไร???  
ทจุริต [ทุดจะหฺริด] น. ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความ 
ประพฤติชั่วทางกายเรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความ 
ประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต ถ้าเป็นความ 
ประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต. ก. โกง เช่น  
ทุจริตในการสอบ คดโกง ฉ้อโกง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่.  
ว. ไม่ซื่อตรง เช่น คนทุจริต. (ป. ทุจฺจริต).  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

 



 

      
 
การทจุริตคอรัปช่ัน (Corruption) คืออะไร???  
โดยทจุริต [ประมวลกฎหมายอาญา] หมายความว่า 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  
 

 



(Conflict of interest  :  COI)  



          
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกนั
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นบ่อเกดิของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และสะท้อนปัญหาการขาดหลกั
ธรรมาภิบาลและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันา
ประเทศ  



          
  ตัวอย่าง 
  - การใช้ทรัพย์สินของราชการเพือ่ส่วนตัว เช่น  
    รถราชการ เคร่ืองใช้ส านักงาน 
  - การใช้เวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว 
  - การมีผลประโยชน์จากการปฏิบัตหิน้าที่ 
    ราชการ 
  - การให้และรับของขวญัและผลประโยชน์ 





 
 
                              
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสาธารณสขุ 

กฎหมายท่ี 

เก่ียวข้อง 

กับการ 

ปฏิบัติงาน 

1. วินัยข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ/ 
พนักงานราชการ 
2. กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ความรับผิดทางแพ่ง)/คุ้มครองผู้บริโภค/กฎหมายอาญา 
3. กฎหมายภายในระบบราชการเกี่ยวกับการพัสดุ/ 
การเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
๔. กฎหมายเฉพาะ  พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
/จัดตั้งศาลปกครองฯ/คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ 
ข้อมูลข้าวสารของราชการ/การปฏิบัติราชการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 





ประมาท 
  

                ๑.การกระท า ที่มิได้กระท าโดยเจตนา   
        ๒.แต่กระท าโดยปราศจากความ  
           ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น 
           จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  
        ๓.และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง  
           เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

 



 
 ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 

 

๑. มีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้น ได้กระท าไป 
    โดยขาดความระมัดระวัง 
๒. ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น 
    พึงคาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้  
    หรือ หากระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็คงคาดเห็นการ 
    อันอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น 

 



กรณีที่ถือว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” 

 ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยสักนิด 

 ท าผิดซ้ าๆในเรื่องแบบเดียวกัน 

 ปฏิบัติผิดมาตรฐานวิชาชีพ 

 ฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ 

 กฎหมาย/ระเบียบ ก าหนด  วิธีปฏิบัติไว้        
แต่ไม่ได้ท า หรือปฏิบัติตามนั้น 

 



สาระส าคัญ 

             (บังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2539)      
    เจ้าหน้าที่(จนท.)กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่        
        1.1 กรณีท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย   
             (1) ประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง  
                   - จนท.ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน              
             (2) จงใจ/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
                 - จนท. ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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    เกี่ยวกับทุจริต/ยักยอกเงินของทางราชการ 
   เบิกจ่ายเงินเท็จ เช่น ท าเอกสารอบรมเท็จ 
   ปลอมเอกสารเบิกจ่าย/แก้ไขตัวเลขใบส่ง 
   เงินสด ปลอมลายมือเบิกเงินค่าตอบแทน 
   ยักยอกเงินจากใบถอนเงิน/เช็ค/ใบเสร็จ 
     และอื่นๆ 



  
           เกีย่วกบัการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
          - ตรวจรับการจัดซ้ือเท็จ 
          - ซ้ือยาและเคร่ืองมือแพทย์ราคาแพงกว่าท้องตลาด 
          - ซ้ือยาไม่มียา 
 
          เกีย่วกบัการเบิกจ่ายเงินโดยผดิกฎหมาย/ระเบียบ  
          - เบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยท างานไม่ครบ 
          - เบิก OT เป็นเท็จ   
           



    ๑.๒ กรณที าให้บุคคลภายนอก(เอกชน)เสียหาย   
        ก. หน่วยงานของรัฐ ต้องความรับผิดต่อผู้เสียหาย 
            ในผลแห่งการละเมิดของ จนท. ดังนี้  
            (1) จนท.ประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง                                                  
             - หน่วยงานของรัฐ  ต้องรับผิดชดใช้ฯให้แก่ 
               ผู้เสียหาย 
             - จนท.ไม่ต้องรับผิดชดใช้ฯ                          
            (2) จนท.จงใจ/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
          - หน่วยงานของรัฐ ต้องชดใช้แทนไปก่อน                   
             - แล้วใช้สิทธิไล่เบี้ยจาก จนท.ในภายหลัง 
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          กรณีรถยนต์เฉี่ยวชน/เกิดอุบัติเหตุ 
         - รถยนต์บุคคลภายนอก เสียหาย 
         - บุคคลภายนอกเสียหาย (บาดเจ็บ/ตาย) 
                             



. 
   จนท.กระท าละเมิดที่มิใช่กระท าในการปฏิบัติหน้าที่      
     1 กรณีท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย   
           (1) จนท. ต้องรับผิดชดใช้ ตามหลักกฎหมายแพ่ง 
           (2) ต้องรับผิดทุกกรณี ทั้งประมาทเลินเล่อ 
                ไม่ร้ายแรง และจงใจ/ประมาทเลินเล่อ 
                อย่างร้ายแรง  
     2 กรณีท าให้บุคคลภายนอกเสียหาย   
          (1) จนท. ต้องรับผิดชดใช้ เป็นการส่วนตัว  
         (2) สิทธิฟ้องคดีของบุคคลภายนอก    
               - อาจฟ้อง จนท.ได้  
               - แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ ไม่ได้  
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       การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการไล่เบี้ย  
     (กรณีที่กระท าเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ/บุคคลภายนอก  
        และจนท.กระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
        อย่างร้ายแรง) 
      (1) กรณีกระท าละเมิดหลายคน ไม่ใช้หลักลูกหนี้ร่วม 
      (2) ไม่ต้องชดใช้เต็มจ านวนก็ได้ จะมีเพียงใดให้ค านึงถึง 
            - ระดับความร้ายแรงในการกระท า และ 
            - ความเป็นธรรม ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์  
      (3) การหักส่วนความรับผิดออกด้วย กรณีเกิดจาก 
            - ความผิด/ความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ 
            - ระบบการด าเนินงานส่วนรวม                                                     
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            1. เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ที่ได้กระท าละเมิด                                                                             
         ในการปฏิบัติหน้าที่ 

     2. เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย                                                           
         จากการท าละเมิดของเจ้าหน้าทีอ่ย่างเป็นธรรม               

               และรวดเร็ว 
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สรุปสาระส าคัญของ พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
1. เมื่อเกิดความเสียหายแก ่หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก 
    หน่วยงานของรัฐเสียหาย  เช่น ทรัพย์สินเสียหาย 
    บุคคลภายนอกเสียหาย เช่น ตาย บาดเจ็บ ทรัพย์สิน/สิทธ ิเสียหาย 
2. ความเสียเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏบิัตหินา้ที่ 
    ราชการ 

3. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หรือต่อบุคคลภายนอก  

    ท าให้ได้รับความเสียหาย            
    3.1 กรณีจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด 
    3.2 กรณีประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง               เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผดิ 

 





ขอบคุณภาพจากgoogle 



 พระราชบญัญติัมาตรฐาน         
ทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 

จริยธรรม (ETHICS) 



 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ประกาศ ณ วนัที่  
๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 



  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบติัตนเพ่ือรกัษาจริยธรรม 
ดงัต่อไปน้ี 

  ๑.ยึดมัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ 
  ๒.ซ่ือสตัยส์จุริต 
  ๓.กล้าตดัสินใจและยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถกูต้องชอบธรรม 
  ๔.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั 
  ๕.มุ่งผลสมัฤทธ์ิ ประสิทธิภาพ และคณุภาพของงาน 
  ๖.ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ  
     และไม่เลือกปฏิบติั 
  ๗.ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการท่ีดี 







ประวตัวิทิยากร 
ช่ือ-สกลุ          นายเกตุแก้ว  แก้วใส 
ประวตักิารศึกษา        
                  - เนตบิัณฑติไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา 
                  - นิตศิาสตร์บัณฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
                  - สาธารณสุขศาสตร์บัณฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (เอกสาธารณสุข/เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภยั) 
                  - ประกาศนียบัตรหลกัสูตรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                  - ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(พนักงานอนามัย) วทิยาลยัการสาธารณสุขภาคใต้ จงัหวดัยะลา 
ประสบการณ์การท างาน 
                  - เป็นคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวน กรณทุีจริตจดัซ้ือยาแพง /กรณจีดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง กรณีการใช้จ่าย
งบประมาณไทยเข้มแขง็  และกรณเีจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัยาซูโดอเีฟดรีน ของกระทรวงสาธารณสุข                    
                  - เป็นอาจารย์พเิศษ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ   วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ประวตักิารรับราชการ 
                  - พนักงานอนามัย และนักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  
                  - นิตกิรส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตราด  
                  - หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน/กลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์และคดปีกครอง/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                     กลุ่มเสริมสร้างวนัิยและระบบคุณธรรม   
                  - ผู้อ านวยการกองกฎหมาย/ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการ /รองอธิการบดสีถาบันพระบรมราชชนก 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
                   - ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวนัิยและระบบคุณธรรม   ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข   
                   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ก.พ.อย.)  
 
 




