
การบรรยายให้ความรู้เจ้าหน้าที่
หัวข้อ “การรักษาวนัิยข้าราชการ 
และผลประโยชน์ทับซ้อน”

ณ โรงพยาบาลสอง  วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากรโดยนางสาวกรรณิการ ์ ชมุศรี  
นิติกร โรงพยาบาลแพร่



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ??



โทษทางวินัย 
•ภาคทันฑ์
** งดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือน/ทันฑบ์นเป็นหนังสือ
•ตัดเงินเดือน
** ร้อยละ 2 หรือ 4 ตั้งแต่ 1 – 3 เดือน
•ลดเงินเดือน
** ร้อยละ 2 หรือ 4

วินัยไม่ร้ายแรง



โทษทางวินัย 
•ปลดออก
• ไล่ออก

วินัยร้ายแรง

-เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการโดยมีสิทธิได้รับ    
บ าเหน็จบ านาญได้เหมือนลาออกจากราชการ

- ไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ   



การด าเนินการทางวนัิย

•ม. 90 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อ านาจสั่งบรรจุ มาตาม 57 ทราบโดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ



เรื่องร้องเรียน/กล่าวหา  หมายถึงอะไรได้บ้าง ?
•บัตรสนเท่ห์  (ไม่ลงชื่อ,แอบอ้างชื่อ,นามแฝง)
•หนังสือร้องเรียน  (ลงชื่อ)
•สื่อสารมวลชน (นสพ.,วิทยุ,โทรทัศน,์Facebook,Line Group ฯลฯ)
• เรื่องที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

สตง
ปปช.
ศูนย์ด ารงธรรม
ส านักนายกรัฐมนตรี
Call Center รับเรื่องร้องเรียน 1111

กล่องรับเรื่องร้องเรียน
เว็บไซต์สายตรงผู้บริหาร email
โทรศัพท์



หมวด 6  วินัยและการรักษาวินัย

ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
• ม. 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ใน

หมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

• ม.81 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ



(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย ์สุจรติ และเที่ยงธรรม
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี 

นโยบายของรัฐ และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของราชการ
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกดิผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ 

และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทีนทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

• ม.82 ราชการพลเรือนสามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี



(5) ต้องอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิง้หน้าที่ราชการมิได้

(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ

(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวา่งข้าราชการ
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

(8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน

(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการและในการปฏิบัติการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย

(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิใหเ้สื่อมเสีย

(11) การท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.



ม.82 ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นขอ้หา้ม
ดงัต่อไปน้ี
(1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรแจง้ ถือว่าเป็นการ

รายงานเท็จด้วย
(2) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือ

ตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครัง้คราว
(3) *ต้องไม่อาศัยหรือยอมใหผู้้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น
(4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(5) *ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั



(7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ

(8) ต้องไม่กระการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.

(9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ

(10) ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.



อย่างไรก็ตาม !!! 
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอาจ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ 
หากการกระท านั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการ 
ตามมาตรา 85 (7)



ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ม.85 การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ



(4) การกระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ชั่วฉันใด ?
ส านักงาน ก.พ. ได้วางหลักการพิจารณาไว้ 3 ประการ  
ซึ่งศาลปกครองก็ได้ยึดหลักแนวทางนี้พิจารณาคดีปกครองเช่นกัน

1. เป็นการกระท าที่ท าใหเ้สื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่   สามารถพิจารณาได้จาก
การที่ว่าข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการถ้าประพฤติตนเหมาะสมกับต าแหน่งจะได้รับการยกย่อง
สรรเสริญหรอืเคารพนับถือ  แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้าม  ก็จะเป็นการท าให้เสื่อมเสียไม่เป็น
ที่เคารพนับถือของประชาชน

2. เป็นการกระท าที่สังคมรังเกียจหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากความรูส้ึกของประชาชนหรือข้าราชการ
ทั่วไป มิใช่ความรู้สึก หรือความเห็นของผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น  ซึ่งความรู้สึกนี้อาจเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา 

3. เป็นการกระท าโดยเจตนาชั่ว  หรือไม่สามารถพิจารณาได้จากเจตนาที่แท้จริงทีก่ระท าในครั้งนั้นๆโดยยึด
เจตนาเป็นส าคัญ ดังค าที่ว่า “การกระท าเป็นเครื่องชี้เจตนา”



(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

(6) กระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษทีห่นักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุกหรอื  
ให้รับโทษทีห่นักกว่าโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิ
ลหุโทษ

(7) ละเว้นการกระท าหรอืกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง

(8) ละเว้นการกระท าหรอืกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 
82 (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง



จรรยาข้าราชการ
ม. 78 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

(1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง

(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน



















ตัวอย่างการกระท าผิดทางวินัย











แม้ว่า B จะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เงินตามที่นาย A เรียกร้อง  การกระท าของนาย A ถือเป็น
ความผิดที่มีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เป็นความผิดวินัยฐาน 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ



นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ

ม.148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูลใจเพื่อให้บุคคลใด มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท หรือประหารชีวิต

ม.157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
20,000 – 200,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ













ตัวอย่างคดีทางการแพทย์

“เหตุประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้คนไข้ถึงแก่ชีวิต”
• ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ภริยาของผู้เสียหายมีอาการปวดท้องมาหลายวัน เมื่อทนไม่ไหวจึงเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยมีแพทย์ของโรงพยาบาล

ดังกล่าวได้ตรวจโดยใช้มือกดที่บริเวณท้อง และแจ้งภริยาผู้เสียหาย โดยสันนิษฐานว่าเป็นเนื้องอกขนาดใหญ่มาก จึงท าการผ่าตัดโดยไม่ได้อัลตราซาวด์ก่อน ภายหลัง
ผ่าตัดพบว่าแท้จริงเน้ืองอกดังกล่าวเป็นเด็กทารก คือ ภริยาของผู้เสียหายตั้งครรภ์อยู่มิใช่เนื้องอก จึงเย็บแผลให้ปิดดังเดิม

• ต่อมา ผู้เสียหายมาร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อให้ด าเนินการเจรจากับโรงพยาบาลเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
• หลังจากน้ัน ภริยาผู้เสียหายไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง และในเดือนกรกฎาคม 2554 ภริยาผู้เสียหายมีเลือดออกจากบริเวณช่องคลอด และเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งแรก ทางแพทย์ของโรงพยาบาลแจ้งต่อผู้เสียหายว่าภริยาของเขาตกเลือดและเสียเลือดมาก ขอให้เลือกรักษาชีวิตคนใดคนหนึ่ง 
ระหว่างภริยากับทารกในครรภ์ ผู้เสียหายเลือกรักษาชีวิตของภริยา แต่สุดท้าย เมื่อแพทย์ผ่าตัดน าซากทารกออก ส่งผลให้เกิดภาวะเลือดไหลไม่หยุดจากแผลผ่าตัด 
เป็นเหตุให้ภริยาของผู้เสียหายถึงแก่ความตาย

• ผู้เสียหายจึงน าเรื่องมาฟ้องศาลจังหวัดมีนบุรี เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับภริยาและลูกของตนที่เสียชีวิตจากการรักษาของแพทย์ โดยฟ้องแพทย์คน
แรก เป็นจ าเลยที่ 1 แพทย์ที่รักษาอาการตกเลือด เป็นจ าเลยที่ 2 และโรงพยาบาลแห่งแรกเป็นจ าเลยที่ 3 ในความผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายเป็น
เงิน 7,190,263.33 บาท

• ทั้งน้ี ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้เสียหายจึงอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนมิถุนายน 2557 ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้แพทย์คนแรก หรือจ าเลยที่ 1 รับผิด
จากการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มีผลให้ภริยาของผู้เสียหายต้องเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนานอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล 
จ าเลยที่ 3 เพื่อรักษาบาดแผลที่เกิดจากการผ่าตัด ตลอดจนถึงวันที่กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน ให้จ าเลยที่ 1 รับผิดเป็นเงิน 200,000 บาท และเห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น าพาต่อความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ผู้ตาย จึงให้จ าเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้น
อีก 300,000 บาท รวมจ านวนค่าเสียหาย 500,000 บาท และให้โรงพยาบาล จ าเลยที่ 3 ร่วมรับผิดด้วยในฐานะเป็นผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลที่ผู้ตายเข้าใช้
บริการและเป็นนายจ้างของจ าเลยที่ 1

• จึงพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว



Conflicts of Interrest



ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์

สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ
กันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง




