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โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไก
การป้องกันการทจุริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เร่ือง หลักกฎหมายและข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

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

วันท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 13.00 น.–16.00 น.
วันท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 09.00 น.–16.00 น.

ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

กรมสขุภาพจิต



1. วัตถปุระสงค์
สร้างความเข็มแข็งของกลไกลการป้องกันการทจุริต

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ขอบเขตเน้ือหา

หลักกฎหมายและข้อควรระวังในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ

เร่ือง หลักกฎหมายและข้อควรระวังในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ

แนวทางการบรรยายกฎหมาย

1. บรรยายทางวิชาการ 2. บรรยายทางภาคปฏิบัติ



⚫ ข้อเท็จจริง ผูช่้วยสาธารณสขุอ าเภอ อายุ 40 ปี อายุราชการ 17 ปี
- ผูช่้วยสาธารณสขุอ าเภอ ได้รับค าส่ังจากสาธารณสขุอ าเภอ

ให้ไปควบคมุ อสม. ฉีดพน่ยากันยุง ในวันอาทิตย์
- อสม. รอผูช่้วยสาธารณสขุอ าเภอ  ไมเ่ห็นมาและก็สายมากแล้ว

อสม. จึงขับรถมอเตอร์ไซค์ ไปตาม พบผูช่้วยฯ เกิดอุบัติเหตทุางรถ
มอเตอร์ไซค์ นอนอยู่ข้างถนน จึงน าส่งโรงพยาบาล ต้ังแต่วันท่ีน าส่ง 
โรงพยาบาล ผูช่้วยฯ เป็นผูป่้วยติดเตียงตลอดมาไปท างานไมไ่ด้เลย

- สาธารณสขุอ าเภอ สงสารถ้าให้ลาออกจากราชการ จะไม่ได้รับ
เงินบ านาญและจะเบกิค่ารักษาพยาบาลไมไ่ด้  จึงยังจ่ายเงินเดือน
และข้ึนเงินเดือนให้  เป็นเวลาอีก 6 ปี ต่อมามเีร่ืองร้องเรียนกัน
- จึงมกีารจับมอืผูช่้วยฯ ป๊ัมลายมอื ในใบลาออกและด าเนินการ

เสนอใบลาต่อผูว่้าฯ และผูว่้าฯ อนมุัติให้ลาออกจากราชการ/

ตัวอย่าง...ผูช่้วยสาธารณสขุอ าเภอ เป็นผูป่้วยติดเตียง 

ความรู้กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบติัราชการ



⚫ม. 47 รับราชการ 10 ปี บริบรูณ์ แต่ไม่ถึง 25 ปี ได้บ  าเหน็จ
⚫ม. 48 รับราชการ  25 ปี บริบรูณ์ข้ึนไป  ได้บ  านาญ ม. 48
⚫ม. 49 นอกจาก ม. 47,48 จะมีสิทธิได้รับเหน็จบ านาญ เมื่อเข้าเหตุ

1. เหตทุพุพลภาพ   2. เหตทุดแทน  3. เหตสุงูอายุ
1. เหตทุพุพลภาพ คือให้ออกจากราชการ เพราะเจ็บป่วย

ทพุพลภาพ และแพทย์ฯ รับรองว่า ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้
2. เหตทุดแทน คือให้ออกจากราชการ เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง

หรือมีค าส่ังให้ออกโดยไม่มีความผดิ..(ตาม ม.110 พรบ.พลเรือน)
3. เหตสุงูอายุ คือให้ออกจากราชการ เมื่อมีอายุ 60 ปีบริบรูณ์ 

หรือลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปี บริบรูณ์
⚫ม. 53 ผูม้ีสิทธิได้รับบ  าเหน็จบ านาญ ตามม.49 ถ้ามีเวลาราชการ 

1. ต้ังแต่ 1 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่ถึง 10 ปี...มีสิทธิได้บ  าเหน็จ
2. ต้ังแต่ 10 ปีบริบรูณ์ ข้ึนไป มีสิทธิได้รับบ  านาญ /

พ.ร.บ.กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และฉบับแก้ไขฯ  



1. การลาป่วยท่ัวไป ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
- เป็นกรณีลาป่วย ท่ีการป่วยมิได้เกิดจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
- ได้เงินเดือนระหว่างลา ไม่เกิน 120 วัน...ลาเกิน 120 วัน? 

2. การลาป่วย ตามพ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผูไ้ด้รับอันตราย
หรือการเจ็บป่วย เพราะเหตปุฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด จะให้ลาหยุดราชการเพือ่รักษาตัวเกินกว่า
เวลาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการลา
ของข้าราชการก็ได้

- ในทางปฏิบัติ เช่น ผูป่้วยทพุพลภาพ รมว. เคยอนญุาตให้ลา
ครั้งละ  1-3 ปี และอนญุาตให้ลาก่ีคร้ังก็ได้

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

การขอลาป่วยของข้าราชการ มี 2 ประเภท



⚫ ตัวอย่าง การลาตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการฯ ปี 2546
-พยาบาล โรงพยาบาลท่ัวไป 2 คน ไปปฏิบัติหน้าท่ีกับรถ

ส่งต่อผูป่้วย  เมื่อวันท่ี 1ต.ค. 2553 แล้วเกิดอุบัติเหต ุ
คือรถชนกัน พยาบาลคนหน่ึงบาดเจ็บสาหัสมาก เป็นผูป่้วย
ติดเตียง ทางโรงพยาบาลขอลาป่วยดังน้ี

คร้ังท่ี 1. วันท่ี  1ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54 = 1 ปี 
คร้ังท่ี 2. วันท่ี  1ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55 = 1 ปี
คร้ังท่ี 3. วันท่ี  1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 58 = 3 ปี
คร้ังท่ี 4. วันท่ี  1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 = 1 ปี
คร้ังท่ี 5. วันท่ี  1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 = 3 ปี
คร้ังท่ี 6. วันท่ี  1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 = 1 ปี..(ขอ 3 ปี)

รวม = 10 ปี
-รัฐมนตรีว่าการ อนมุัติให้ลา



Corruption Perceptions Index : CPI (ปี 2022)

(ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี 2564)

⚫ สถานการณ์การทจุริตของโลก จ านวน 180 ประเทศ

1. การป้องกันการทจุริต



ดัชนีคอร์รัปชันโลก ปี 2564

New ZealandNew Zealand
ล าดับท่ี คะแนน ประเทศ

1 88 เดนมาร์ก(5.9 ล้านคน) นิวซีแลนด์(5ล้านคน)
ฟินแลนด์(5.6ล้าน), 

2 85 สวีเดน(10), นอร์เวย์(5.4), สิงคโปร์(5.7)
3 84 สวิตเซอร์แลนด์(8.5 ล้าน)
4 82 เนเธอร์แลนด์(17ล้าน)
5 81 ลักแซมเบิก(6.4 แสน)
6 80 เยอรมนี(82 ล้านคน)*
7 78 อังกฤษ (68 ล้าน)
9 76 ฮ่องกง (7.4 ล้าน)

10 74

11 73 ญ่ีปุ่น(126),ออสเตรเลีย,เบลเย่ียม,อุรกุวัย
แคนาดา,ไอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์,ออสเตรีย,เอสโตเนีย

ปี 62 ได้ท่ี 101, ปี 61 ได้ท่ี 99, ปี 60 ได้ท่ี 96
110 35 ไทย(70ล้าน)....ปี 2563 ได้ท่ี 104



ดัชนีคอร์รัปชันของประเทศในเอเชียแปซิฟิก ปี 2564

ประเทศอันดับท่ี คะแนน
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์

ออสเตรเลีย
ฮ่องกง

จีน
อินเดีย

ญ่ีปุ่น
ภฏูาน
ไต้หวัน

เกาหลีใต้

ไทย

มาเลเซีย

เวียตนาม
อินโดนีเซีย

1
2
3

9
8

4
4
5
5
6

16

12

14
13

88
85

73
76

35

68
68

73

62
48
45
40
39
38

ประเทศอันดับท่ี คะแนน

ไทย
ศรีลังกา

บังคลาเทศ
กัมพูชา

มองโกเลีย
ฟิลิปปินส์
เนปาล

ปากีสถาน

เกาหลีเหนือ

15

22

20

16
16
17
17

20

23
24

35
37

33
33

35

28
28
26
23
16

ลาว19 30
พมา่



ดัชนีคอร์รัปช่ันโลกของประเทศในอาเซียน ปี 2564
ประเทศ

1 สิงคโปร์ (5.7ล้าน)

N/A บรไูน (5 แสน)

2 มาเลเซีย (34 ล.)

4 อินโดนีเซีย(265 ล.)* 
5 ไทย (70 ล.)*

3

อันดับท่ี คะแนน อันดับโลก ปี64

7

6

8

9

เวียดนาม (95 ล.)*

ฟิลิปปินส์ (110ล้าน)
ลาว ( 7ล้าน)
เมียนร์มาร์(55 ล้าน)
กัมพูชา (16 ล้าน)

85

N/A

2
48

38

23
28

33
35

39

30

N/A

62

96
110(ปี63/104)

87(ปี63/104)

115
134
137
160



ดัชนีคอร์รัปช่ันโลกของประเทศในอาเซียน ปี 2564

2560

ปี

96

ไทย      เวียตนาม  ฟิลิปปินส์

คะแนนอันดับโลก

ไทย      เวียตนาม  ฟิลิปปินส์

117 96 37 35 37

2561 99 107 99 36 33 36

2562 101 96 113 36 37 34

2563 104 104 115 36 36 34

2564 110 87 115 35 39 33



 ท าให้พจิารณาสถานการณ์ การคอร์รัปชันในประเทศไทยได้
⚫ คือ ระดับการคอร์รัปชันในประเทศไทย ยังคงรนุแรงอยู่

เหมือนเดิม ยังไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลง แม้จะมีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาสังคม ด้วย
วิธีการ  มาตรการและนโยบายต่างๆ นานา  มาโดยตลอดก็ตาม
แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องโหว่ ในเร่ืองการป้องกันการทจุริต

⚫ สภาพท่ีเห็นมา 40 ปีแล้ว ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีข้ึน
(คะแนนดัชนีภาพลักษณ์ฯ อยู่ระหว่าง 30-38)
⚫ ปัญหาช่องโหว่คืออะไร อยู่ท่ีไหน จะแก้อย่างไร 

จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ปี 2561-2564



 ทัศนะของคนในสังคมไทย :

⚫ โกงได้บ้างแต่ต้องมีผลงาน

กลุ่มนักการเมือง 34%

กลุ่มวัยรุ่น 64%

ระบบการศึกษาล้มเหลว



 สภาพของสังคมไทย กับปัญหาการทจุริต

1. มีการทจุริตเต็มบา้นเต็มเมือง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

2. ฝ่ายการเมืองไมม่ีความจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

3. สังคมยังยอมรับการทจุริต...ไม่ร่วมกันต่อต้าน

4. การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายเลือกปฏิบัติ

5. ไม่ใส่ใจต่อการรักษาประโยชน์ส่วนรวม

6. ให้เกียรติและนับถือคนร ่ารวย โดยไมค่ าถึงถึงความถกูต้อง

7. ระบบการศึกษาล้มเหลว...ในสถาบัน/ในครอบครัว



การป้องกันการทจุริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานการณ์ท่ีเห็นอยู่ในปัจจบุัน...(ภาพเล็ก ราชการ)

การด าเนินการในปัจจุบัน

1. การป้องกัน 2.การปราบปราม

1.1 ด้านธรุการ 1.2 ด้านเนื้อหา

1.3 การปลกูจิตส านึก

ปัจจุบัน

เน้นด้านธรุการ



1. ด าเนินการ ด้านธรุการ เช่น....
1.1 การสอน การบรรยายให้รู้ว่าอะไรถกู อะไรผดิ
2.2 การจัดงานนิทรรศการ
2.3 การแจกแผน่พบั, เอกสารต่าง
2.4 ออกมาตรการ, ประกาศ, ค าส่ัง, เพือ่ป้องกัน
2.4 แบบรายงานผลการด าเนินการต่างๆ

โดยมเีกณฑ์ตัวช้ีวัดก าหนด            

การป้องกันการทจุริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การเรียกรับสินบน

คะแนนตัวช้ีวัด
ทกุหน่วยงาน
สงูมาก

มีการ
แจกรางวัล ผลท่ีได้รับ?



2. ด าเนินการ ด้านเน้ือหา เช่น....

2.1 ให้ทกุหน่วยงานจัดท าเอกสาร ว่าหน่วยงานของตน
มงีานใดบา้งท่ีมช่ีองทางทจุริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

2.2 มีแผนการป้องกัน
2.3 ด าเนินการป้องกันตามแผน
2.4 มกีารรายงานผลการด าเนินการให้หน่วยงานท่ีควบคุม

-สถานการณ์, แนวโน้ม...ส่งผลต่อความดีความชอบ
****2.5 เมือ่มกีรณีทจุริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดข้ึน

ผูท่ี้เก่ียวข้องต้องรับผดิด้วย คือ
(1) ผูก้ระท าผดิ, ผูบ้ังคับบัญชาของหน่วยงาน
(2) ผูต้รวจสอบ
(3) รับผดิในทางบริหาร วินัย แพง่ อาญา แล้วแต่กรณี

-ปัญหา อาจจะมกีารปกปิดเร่ืองไว้ ...ผูร้้องไม่ยอม



3. การปลกูจิตส านึกเพือ่ป้องกันและปราบปราม

3.1 ปลกูจิตส านึก ว่าเป็นหน้าท่ีของเราทกุคน

3.2  ในสถาบนัการศึกษา ทกุวัยเรียน ว่าจะไม่โกงและ
จะต่อต้านคนโกง ให้ยึดมัน่คุณธรรม จริยธรรม

3.3 ในสถาบันครอบครัว ให้สอนบตุรหลาน
3.4 ยกย่องคนดี ประกาศ..ให้รางวัล 
3.5 ลงโทษทางสังคมคนท่ีทจุริตและประพฤติมชิอบ

เช่น ต่อต้าน  ไมย่กมอืไหว้  เดินหนี   ไม่ร่วมวง
3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย, รักษาประโยชน์สาธารณะ 



1. การน ารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
-พนักงานขับรถ.....ตรวจสอบ

2. การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ/เงินค่าตอบแทนต่างๆ
-ผูต้รวจสอบ การจ่ายเงิน....ต้องเข้มงวด

3. การจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ วัสดุท่ัวไป
-เชิญผูข้ายมาต่อรองราคา....ไมรั่บเงินท่ีมชิอบจากผูข้าย

4. การจ่ายยาเกินความจ าเป็น
-เภสัชกร.....ตรวจสอบ

5. การทจุริตเงิน
- ทจุริตเงิน.......เข้มงวดการตรวจสอบ

ตัวอย่าง การป้องกันการทจุริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน



6. การจัดโครงการต่างๆ แอบแฝง
- โครงการอบอบรม ศึกษาดงูาน...เพือ่ท่องเท่ียว
- โครงการอบรมเพือ่...เล้ียงปีใหม,่ เล้ียงเกษียณ?

7. ก าหนดมาตรการให้ผูบ้ังคับบัญชา ควบคุมอย่างเข้มงวด
8. สร้างหน่วยแจ้งเบาะแสให้เข้มแข็ง
9. การแก้กฎหมาย

- การรับสินบน...ผูร้ับผดิ
- การให้สินบน... ไม่ผดิ หรือผดิรอการลงโทษได้

10. การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบยีบ เพือ่ความเหมาะสมในบางเร่ือง
ว่าอะไรท าได้ อะไรท าไมไ่ด้ เช่น

- การน าโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์ตไฟหลวง
- การรับทรัพย์โดยธรรมจรรยา...ไม่เกิน 3,000 บ.

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



1

5

32

⚫ สถานการณ์ทจุริตของประเทศไทยในปัจจุบัน

⚫ ความจริงจังและใส่ใจของผูบ้ริหาร
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการ ภาคประชาชน

4 6



การทจุริตต่อหน้าท่ี/ผลประโยชน์ทับซ้อน...จะลดลงไหม?

3. ภาคการ
ตรวจสอบ

4. ภาคประชาชน

2. ภาคราชการ

1. ภาคนโยบาย...รัฐบาล/การเมือง

มีแนวโน้ม
จะลดลงไหม?

2.1 ยังทจุริต
2.2 การป้องกัน

3.1 ช้ามาก
3.2 อัตราก าลัง

1. คดี Exim Bank Of Thailand

2. คดีท่ีดินรัชดา
3. คดี รับจ าน าข้าว

มีแต่นโยบาย

ไมเ่ป็นแบบอย่าง

สรปุ ค าตอบ
คือ

ไม่มีแนวโน้มลดลง



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546

 หลักธรรมาภิบาล
Good Governance

กฎหมายว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



การบริหารจัดการ

บา้นเมอืงท่ีดี

หรือ

หลักธรรมาภิบาล

1. หลักนิติธรรม /

2. หลักคุณธรรม

3. หลักความโปร่งใส /

4. หลักการมีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผดิชอบ 

6. หลักความมีประสิทธิภาพ

7. หลักความคุ้มค่า /



o

การปฏิบัติราชการ การบริหารและการบริการ 
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

1. หลักนิติธรรม...ต้องยึดถือกฎหมาย ระเบียบราชการเป็นส าคัญ
1.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบราชการ

(1) งานท่ัวไป..การมาปฏิบัติราชการ,การลา,การเบิกค่าใช้จ่าย
(2) งานการเงินและบญัชี

- การรับเงิน, การเก็บรักษา,การเบิกจ่าย
- การลงบัญชี, การเก็บหลักฐาน, การตรวจสอบ

(3) งานพสัดุ
- การจัดซ้ือ จัดจ้าง...ด าเนินการให้ถกูวิธี
- การตรวจรับ

(4) งานบริการ...ซ่ือสัตย์ โปร่งใส



o

1.2 การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ผูบ้ังคับบัญชาทกุระดับของหน่วยงาน

1.3 การบงัคับใช้กฎหมายของผูบ้ริหาร
- เมือ่มกีารกระท าผดิ ต้องด าเนินการกับ
ผูก้ระท าผดิ...ทางวินัย ทางแพง่ ทางอาญา

2. หลักคุณธรรม
การปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดมัน่ในความถกูต้องดีงาม,

อกเขาอกเรา
- งานรักษาพยาบาล บริการเหมือญาติเรา
ส่ือสารทางบวก



o

3. หลักความโปร่งใส...ประกอบด้วย 
3.1. หลักสจุริต คือการใช้สิทธิของตนต้องสจุริต

-การขอเบกิเงินจากทางราชการ....
3.2. หลักเปิดเผย คือตรวจสอบได้ ยกเว้นเร่ืองลับ
3.3. หลักเป็นกลาง คือไมม่ีส่วนได้เสีย
3.4. หลักฟังความสองฝ่าย

4. หลักการมีส่วนร่วม
งานสาธารรณะ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอ  

ความเห็น ร่วมตัดสินใน การแสดงประชามติ
5. หลักความรับผดิชอบ

ตระหนักในสิทธิหน้าท่ี,มีส านึกในความรับผดิชอบ..ต่อสังคม,
ต่อปัญหาบ้านเมือง, ความเห็นท่ีแตกต่าง, การกระท าของตน



o

6. หลักความมีประสิทธิภาพ
มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าท่ี

7. หลักความคุ้มค่า
การบริหารการใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร ท่ีมีอย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม โดยค านึงถึงความคุ้มค่า
และคุณภาพ  สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้/ 

ขอเพิม่..8. หลักการเป็นแบบอย่างท่ีดี (Leadership)

⚫ คือผูน้  าต้องเป็นต้นแบบท่ีดี ในเร่ือง
การปฏิบติัหน้าท่ีและความประพฤติ

9. หลักความสามัคคีขององค์กร

แต่ละหลักการ....จะต้องมีวิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติ



หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

 ต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
การบริหารกิจการบา้นเมอืงท่ีดี หรือ หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) คือจะมุง่เน้นในเร่ืองต่อไปน้ี
1. มีประสิทธิภาพ, มีความคุ้มค่า 
2. มีความรับผดิชอบ, มีคุณธรรม
3. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. ประชาชนมีส่วนร่วม คือ รับรู้ข้อมลูข่าวสาร,                                                  

ร่วมปฏิบัติงาน, ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ,                         
ร่วมติดตามประเมินผล 

***5. ยึดหลักกฎหมาย คืออยู่บนพื้นฐานหลักเหตแุละผล                                    
มเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์ของประชาชน                                

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



หลักกฎหมาย
และ

ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ



ค าถาม...เร่ืองการปฏิบติั/การบริหารราชการ

ตัวอย่าง  1. ไม่อนญุาตให้ข้าราชการลาออก เพราะเป็นหน้ีสหกรณ์

มีสักเร่ืองไหม......ท่ีไมต้่องใช้
กฎหมายหรือระเบียบราชการ

เรามีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
ท่ีใช้ปฏิบัติราชการ/บริหารราชการ แค่ไหน?

ตอบ..แทบไม่มีเลย

2. ห้ามข้าราชการเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน

ความเส่ียงทางกฎหมาย ส าหรับผูป้ฏิบัติราชการ/ผูบ้ริหาร



ความรู้ทาง

กฎหมายท่ัวไป

ของผูป้ฏิบัติงาน

และผูบ้ริหาร

1. ผอ.วพบ. มีค าส่ังให้เปล่ียนเวลามาปฏิบัติ
ราชการจากเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
เป็นเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ใครมา
หลังเวลา 08.00 น. คือมาสาย 

ตัวอย่างอ่ืนๆ

3. ผูช่้วยสาธารณสขุอ าเภอ ไปปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
เกิดอุบัติเหตแุละเป็นผูป่้วยติดเตียง

2. หัวหน้าตึก รพช. บังคับให้พยาบาล ผูใ้ต้
บังคับบัญชา ลงนามในลาออกจากราชการและ
หัวหน้าเป็นคนเก็บใบลาไว้

- เวลาท างาน 8.30 - 16.30 น.
- เพือ่ความสะดวก ส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพเิศษ
ก็ได้ แต่เมือ่รวมเวลาท างานในสัปดาห์แล้ว.....



กรอบการปฏิบัติราชการ

หลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมาย, ระเบียบ

ผลส าเร็จของงาน

ได้ใจผูบ้ังคับบญัชา ได้ใจผูใ้ต้บังคับบัญชา

คิดนอกกรอบ

ประชาชน พงึพอใจเจ้าหน้าท่ี รัฐ



มติคณะรัฐมนตรี

ท่ี นว 89/2497 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2497

⚫ ข้าราชการ ผูม้ีหน้าท่ีปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึง
จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
อันตนจะต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าท่ีของตนไม่ได้

⚫ หน้าท่ีของข้าราชการ

1. ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ
2. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย
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องค์ประกอบในการปฏิบัติราชการ/การบริหาร

มีความรู้
ในวิชาชีพ

มีคุณธรรม
ความโปร่งใส

มีความรู้
ทางบริหาร

ส่วนท่ี 1.  กฎหมายในทางบริหาร...กฎหมายท่ัวไป 

ส่วนท่ี 2.  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ

มีความรู้ทาง
กฎหมาย



เน้ือหาการ
บรรยายวันน้ี

เร่ือง หลักกฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบติัราชการ 

1. หลักกฎหมายเอกชน

2. หลักกฎหมายมหาชน
3. หลักอ านาจของผูบ้ังคับบัญชา
4. หลักต้องไม่เป็นผูม้ีส่วนได้เสีย
5. หลักหน่วยงานต้องร่วมรับผดิด้วย
6. ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

เร่ือง คน เงิน และพสัดุ 
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❑ กฎหมาย คืออะไร ?

 คือ ค าส่ังของรัฐ ทกุคนต้องปฏิบัติตาม
 กฎ กติกา ข้อบังคับของสังคม และ
- มีสภาพบังคับ(บทลงโทษ) “ ผูท่ี้ฝ่าฝืน จะถกูลงโทษ ”
- ใช้บังคับกับบคุคลท่ัวไป

❑ กฎหมาย..แบ่งเป็น 2 ประเภท                                      
 กฎหมายหลัก... รัฐธรรมนญู(สงูสดุ)

...พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู

... พระราชบัญญัติ
 กฎหมายรอง...พระราชกฤษฎีกา,เทศบัญญัติ,กฎ,ระเบียบ ฯลฯ
- ออกระเบียบภายใน...1. ห้ามข้าราชการลาคร่ึงวัน

2. ในจังหวัด ห้ามเบิกค่า taxi เกิน 200 บาท



หลักกฎหมายส าคัญท่ีใช้ในการปฏิบติัราชการ

1.1 มีวัตถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ของเอกชน

1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชน มีความ             
เสมอภาคและมีสิทธิเท่าเทียมกัน

1.3 เมื่อเกิดความขัดแย้งกัน ศาลเป็นผูตั้ดสิน
1.4 หลักกฎหมายเอกชน คือ....

1. หลักกฎหมายเอกชน  มีลักษณะดังนี้   

“ ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดเป็นข้อห้ามไว้ บคุคล
ย่อมสามารถกระท าในส่ิงท่ีตนต้องการได้ ”

สรปุ หลักกฎหมายเอกชน จะเขียนห้ามกระท า
ถ้าไม่เขียนห้าม ท าได้



2.1 มวัีตถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์สาธารณะ
2.2 ไมม่คีวามเสมอภาค คือเจ้าหน้าท่ี หรือ

หน่วยงานของรัฐ มีอ านาจมากกว่าเอกชน
2.3 มีการจ ากัดอ านาจเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

คือการกระท าของเจ้าหน้าท่ี ต้อง...
ชอบด้วยกฎหมาย และ
ต้องกระท าการภายในขอบเขต และ
ตรงตามวัตถปุระสงค์ของกฎหมาย

2.4 หลักกฎหมายมหาชน คือ...

2. .หลักกฎหมายมหาชน มีลักษณะดังนี้

สรปุ “ ถ้าไม่มีกฎหมายให้อ านาจและหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีไว้ เจ้าหน้าท่ี
ไม่สามารถกระท าการใดๆ ได้ ”..แม้กระท าเพือ่ประโยชน์สาธารณะ

ตัวอย่าง.....

ลากิจเพือ่เล้ียงดบูตุร

สรปุ หลักกฎหมายมหาชน จะเขียนเร่ืองท่ีให้ท าได ถ้าไม่เขียนก็ท าไม่ได้



 การกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย... รวมถึง ก.ม. ล าดับรอง

1. ให้ข้าราชการท่ีมาสายเกิน 10.00 น. ลาคร่ึงวัน

2. ให้ข้าราชการมาท างาน 6 โมงเช้า กลับ 14.00 น.
3. ไม่อนญุาตให้ข้าราชการลาป่วย 5 วัน เพราะไม่มีใบรับรองแพทย์

 การลากิจส่วนตัวเพือ่เล้ียงดบูตุร....วัตถปุระสงค์ เพือ่อะไร?

1. ให้ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอด ไม่นับวันหยุด
2. ให้ลาได้ 150 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ผูบ้งัคับบญัชาส่ังว่า... ⚫ ไมอ่นญุาต?
⚫ อนญุาต 15 วัน?
⚫ อนญุาต?
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⚫ การตอบข้อหารือ เร่ืองการลากิจส่วนตัวเพือ่เล้ียงดบูตุร
(หนังสือส านักนายกฯ ท่ี นร 0106/145 ลว. 28 ม.ค. 2553)                          

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

1. ระเบียบการลา มีเจตนารมณ์มุ่งหมาย ให้ผูล้ามีโอกาส
เล้ียงดบูตุรด้วยน ้านมของมารดา

2. เพือ่สร้างความรักและความอบอุ่นให้แก่บตุรต่อไปอีก
ระยะหน่ึง

3. การลากิจเพือ่เล้ียงดบูตุร เป็นนโยบายของรัฐบาล หาก
ให้เป็นดุลพนิิจของผูม้ีอ านาจอนญุาต นโยบายย่อมไม่บรรลผุล

4. ผูม้ีอ านาจอนญุาตลา จึงต้องอนญุาตลาตามท่ีเสนอ
เว้นแต่ผูข้อลา จะใช้สิทธิลาน้อยกว่าท่ีระเบียบก าหนด / 



การตีความกฎหมาย

 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
“ กฎหมายน้ัน ต้องใช้ในบรรดากรณีซ่ึงต้องด้วยบทบญัญัติใดๆ

แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือความมุง่หมายของบทบัญญัติน้ันๆ
เมือ่ไมม่กีฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได้   ให้วินิจฉัยคดีน้ันตาม

จารีตประเพณีแห่งท้องถ่ิน ถ้าไม่มจีารีตประเพณีเช่นว่าน้ัน ให้วินิจฉัย
คดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างย่ิงและถ้ากฎหมายเช่นน้ัน
ก็ไมม่ด้ีวย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป ”

เช่น ห้ามเด็ดดอกไม้, ห้ามเดินลัดสนาม

เช่น..มติครม. ปี 2528.. ให้ข้าราชการท้ังส่วนกลางและส่วนภมูิภาค
เลิกใช้บริการจากหญิงบริการทางเพศ ในระหว่างไปปฏิบัติราชการ
ต่างจังหวัด ( ท่ี นร. 0203/ ว. 29 ลว. 19 ก.พ. 2528)



หลักการของกฎหมาย...

คือเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ันๆ ว่า

กฎหมายมีวัตถปุระสงค์อะไร ต้องการคุ้มครองใคร หรือ
คุ้มครองส่ิงใด หรือ ตัดสิทธิใคร เมือ่รู้วัตถปุระสงค์แล้ว
จะได้ใช้กฎหมาย หรือ ตีความกฎหมายไห้ถกูต้อง

ห้ามญาติผูป่้วยเข้า

เช่น...การชดใช้ทนุของพยาบาลวิชาชีพ(ลกูจ้างช่ัวคราว) ระหว่าง
รับข้าราชการชดใช้ทนุ ถ้ายังชดใช้ทนุไมห่มด และได้ลาออกจาก
ราชการ ( ในสัญญาระบวุ่า ต้องชดใช้ทนุท่ีเหลือและค่าเสียหาย)

⚫พยาบาลลาออกและบรรจเุป็นข้าราชการในโรงพยาบาลเดิม?



 หลักการตีความกฎหมายอาญา

วัตถปุระสงค์ของกฎหมายอาญา คือเพือ่คุ้มครองบคุคลและ

รักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมอืง และมุง่หมายเพือ่ลงโทษ
ผุก้ระท าความผดิ หลักการตีความต้อง...
1. ต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวอักษร
2. จะตีตวามขยายให้เป็นการลงโทษ หรือเพิม่โทษไมไ่ด้
3. กรณีเป็นท่ีสงสัย ต้องตีความให้เป็นผลดีแก่ผูก้ระท าผดิ
4. จะตีความโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างย่ิงไมไ่ด้

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



 วัตถประสงค์และหลักการของกฎหมายมหาชน
- วัตถปุระสงค์ของกฎหมายมหาชน เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
- กฎหมายบญัญัติให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ 
มีอ านาจมากกว่าเอกชน

- กฎหมายจ ากัดอ านาจเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คือการกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีต้องชอบด้วยกฎหมาย และต้องกระท าภายใน
ขอบเขตและตรงตามวัตถปุระสงค์ของกฎหมาย

 การใช้และการตีความกฎหมายและระเบียบราชการ
1. ถ้ากฎหมายไม่บัญญัติให้อ านาจและหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีไว้ เจ้าหน้าท่ี

ไม่สามารถกระท าการใดๆ ได้ แม้กระท าเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
2. ให้พจิารณาว่ากฎหมายน้ันให้สิทธิ หรือจ ากัดสิทธิ
3. จะตีความโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างย่ิงได้
4. เมือ่มปัีญหาในการใช้กฎหมาย ต้องหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง/



กรณีเป็นเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าท่ี
“ เมือ่มปัีญหาในทางกฎหมายหรือทางปฏิบัติ”

จะน าหลักกฎหมายมหาชน มาใช้ในการพจิารณาได้ หรือไม่

คือ...“ ถ้ากฎหมายไมไ่ด้บัญญัติ ให้มี สิทธิและเสรีภาพ
เจ้าหน้าท่ี ก็ไมม่สิีทธิและเสรีภาพ ”

ค าตอบ คือ “ หลักน้ี ใช้ไม่ได้ ”

ต้องใช้วิธีการและหลักเกณฑ์ตามท่ีรัฐธรรมนญูบญัญัติไว้



รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด 3

สิทธิและเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย
..............................

⚫ มาตารา 25 สิทธิและเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย
นอกจากท่ีบญัญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนญูแล้ว
การใดท่ีมไิด้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนญู หรือในกฎหมายอ่ืน
บคุคลย่อมมสิีทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการน้ันได้   และได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิ หรือเสรีภาพ
เช่นว่าน้ัน   ไมก่ระทบกระเทือน หรือเป็นอันตรายต่อความมัน่คง
ของรัฐ  ความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลอ่ืน /



หลักการ ตีความกฎหมายและการใช้กฎหมาย

⚫ การลาคลอดบตุร..ตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- การลาคลอดบตุร จะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ี
คลอดก็ได้ แต่รวมแล้ว ต้องไมเ่กิน 90 วัน

- พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ  าเหน็จ บ  านาญและเงินอ่ืนฯ
การลาคลอดบตุร ให้ได้รับเงินระหว่างลา ไม่เกิน 90 วัน

⚫ ปัญหาข้อกฎหมาย...คลอดแล้วบตุรตายทันท่ี...หยุดครบ 90 วัน?
1. ผอ.รพ. ให้หยุดงานได้ 30 วัน
2. พยาบาลผูล้า ไม่ยอม และได้หยุดงาน 90 วัน
3. ขัดค าส่ัง ผอ.รพ. หยุดงานเพิม่ 60 วัน จะได้เงินเดือน?
4. ผอ.รพ. ส่ังให้สอบสวนกรณีดังกล่าว

⚫ การลาคลอดบตุรเป็นสิทธิของผูล้า?...ระเบียบไม่ได้จ ากัดสิทธิไว้ 



 การเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบนิ..พรฏ.ค่าใช้จ่ายฯ ฉบบัท่ี 9 ปี60
1. ระดับช านาญการ, ช านาญงาน, พนัโท ฯลฯ..ข้ึนไป เบิกได้
2. ระดับต ่ากว่า ข้อ 1. เฉพาะกรณีมคีวามจ าเป็นรีบด่วนเพือ่

ประโยชน์ราชการ....เบกิได้
3. กรณีเดินทางไมเ่ข้าหลักเกณฑ์ ข้อ1. และ 2. จะเบิกค่าใช้   

จ่ายได้ไมเ่กินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินตามสิทธิท่ีเบกิได้ 

 เช่น นิติกร ระดับช านาญการพเิศษ สสจ.นราธิวาส ได้รับ
อนมุัติให้ไปอบรม ท่ีโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบรุี   นิติกร ได้น า 
รถยนต์ส่วนตัวไปราชการครั้งนี้  แต่ไม่ได้ขออนมุัติใช้รถส่วนตัว 
ต่อผูบ้ังคับบัญชา...เบิกค่าตอบแทนน ้ามัน กม.ละ 4 บาท ไม่ได้

หลักการ ตีความกฎหมายและการใช้กฎหมายมหาชน

อาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างย่ิง..อนโุลมเร่ืองท่ีใกล้เคียงฯ



⚫ ตัวอย่าง การเบิกค่าเช่าท่ีพกั ไปราชการ ท่ีจ าเป็นต้องพกัแรม
⚫พ.ร.ฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2553
-มาตรา 17  ให้ผูเ้ดินทางไปราชการเบกิในลักษณะเหมาจ่าย

หรือจ่ายจริงก็ได้
⚫ ข้อยกเว้น ท่ีเบกิไมไ่ด้ ม ี2 กรณี คือ

1. การพกัแรมในยานพาหนะ หรือ
2. การพกัแรมซ่ึงทางราชการจัดท่ีพกัไว้ให้ 

***ปัญหา ผูบ้งัคับบญัชา มคี าส่ัง ให้เบกิค่าท่ีพกัดังน้ี ?
1. ให้เบกิในลักษณะจ่ายจริงเท่าน้ัน ?
2. ถ้าเบกิแบบเหมาจ่าย ให้เบกิคืนละ 500 บาท ?
3. ถ้าพกัแรมบา้นของตนเอง ไม่ไห้เบกิ ?



 ตัวอย่าง การเล่ือนเงินเดือนตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552

ข้อ (9)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 
โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน (คือลากิจและลาป่วย) ยกเว้น.....
(ก)...(ข)... (ค) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน
ไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 60 วัน

ตัวอย่าง ในคร่ึงปีท่ีแล้วมา พยาบาลลาป่วยและลากิจ
มาแล้ว 20 วัน ต่อมาพยาบาล ลาป่วยอีก 5 วัน เน่ืองจาก
หมอนรองกระดกูอักเสบและมีใบรับรองแพทย์...ผอ.รพ. ไม่
เล่ือนเงินเดือนให้ เพราะลาป่วย 5 วัน เป็นเวลาไม่นาน

การตีความกฎหมาย หรือการบงัคับใช้กฎหมาย
กรณีไมแ่น่ใจ ควรหารือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบกฎหมายน้ันก่อน



รายได้ของพรรคการเมอืง
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

⚫ มาตรา 62 พรรคการเมืองอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
1. เงินทนุประเดิม
2. เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารงุพรรคการเมือง
3. เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง
4. เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากการจัดกิจกรรม

ระดมทนุของพรรคการเมือง
5. เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากการรับบริจาค
6. เงินอุดหนนุจากกองทนุ
7. ดอกผลและรายได้ท่ีเกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อ่ืนใดของพรรคการเมือง/
⚫ ข้อสังเกต 1. ก.ม. ฉบับนี้ เป็นกฎหมายเอกชน หรือมหาชน?

2. กฎหมายให้ท าได้แค่1-7 นอกนั้นจะท าไม่ได้



⚫ มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผูด้ ารงต าแหน่ง   
ในพรรคการเมืองรับบริจาค เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยรู้  หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีแหล่งท่ีมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
⚫ มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า

พรรคการเมืองใด กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้ย่ืน
ศาลรัฐธรรมนญูเพือ่ส่ังยุบพรรคการเมืองน้ัน
(1)..........(2)...............(3)...............
(4) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28

มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา... มาตรา 72 หรือมาตรา 74

⚫ ข้อต่อสู้... 1. เงินกู้ เป็นเงินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

2. เงินกู้ ไม่ไช่เงินรายได้/



หลักท่ี 3

หลักอ านาจของผูบ้ังคับบัญชา



ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผูบ้งัคับบญัชา ซ่ึงส่ัง

ในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของ

ทางราชการ โดยไมขั่ดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่า?

การปฏิบติัตามค าส่ังน้ัน    จะท าให้เสียหายแก่ราชการ   

หรือ จะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ    จะ

ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพือ่ให้ผูบ้งัคับ

บญัชาทบทวนค าส่ังน้ัน   และเมือ่ได้เสนอความเห็นแล้ว 

ถ้าผูบ้ังคับบญัชายืนยันให้ปฏิบติัตามค าส่ังเดิม  ผูอ้ยู่

ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  มาตรา 82(4)



ผูบ้ังคับบัญชา มี 2 ประเภท

1. ผูบ้ังคับบัญชาตามกฎหมาย
1.1 มีกฎหมายก าหนดไว้

พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

1.2 ได้รับมอบอ านาจ จากผูม้อี านาจส่ังบรรจุ
 มาตรา 49 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ 2551
 สนง. ก.พ. ท่ี นร 1001/ว 23 ลว. 18 ก.ย. 2552

2. ผูบ้ังคับบัญชา ไม่ตามกฎหมาย



1. อ านาจผูกพนั คืออ านาจท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นการล่วงหน้าว่า   เมือ่มข้ีอเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึง          
เกิดข้ึน ผูบ้งัคับบญัชาต้องส่ังการตามท่ีกฎหมายก าหนด
ไมอ่าจเลือกส่ังการเป็นอย่างอ่ืนได้

2. อ านาจดุลพนิิจ คืออ านาจท่ีผูบ้งัคับบญัชามอิีสระ
ในการท่ีจะเลือกตัดสินใจ  ภายใต้ของกรอบของกฎหมาย
เมือ่มข้ีอเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึน ว่าตนจะใช้อ านาจ
หรือไม ่ถ้าจะใช้อ านาจก็ยังมดุีลพนิิจอีกว่า จะเลือกส่ังอย่างไร
และจะเลือกส่ังอย่างไรก็ถกูต้องท้ังหมด

อ านาจของผูบ้ังคับบัญชา แบง่ได้ 2 ประเภท
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 การลาพกัผอ่น....
1. ข้าราชการมสิีทธิลาพกัผอ่น ปีหน่ึง 10 วัน...
2. ผบ. จะอนญุาตคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได้ 

โดยมใิห้เสียหายแก่ราชการ...

 การลากิจส่วนตัว

 การลากิจ แบ่งสาเหตุลากิจได้ 3 กรณี

◼ กรณีเหตธุรรมดา ต้องมคี าส่ังอนญุาตก่อน...

◼ กรณีเหตจุ าเป็น คือไมอ่าจรอรับค าส่ังอนญุาตได้... 

◼ กรณีเหตพุเิศษ คือไมอ่าจส่งใบลาก่อนได้...

ดุลพนิิจ

ผูกพนั

ดุลพนิิจ
ผูกพนั

ผูกพนั



 ให้พจิารณาจากตัวบทประกอบเจตนารมณ์ของกฎหมาย

1. อ านาจผูกพนั 

กรณีเป็นสิทธิของข้าราชการ  เป็นอ านาจผูกพนั เช่น

1.1 สิทธิลาพกัผอ่น ปีหน่ึง 10 วัน, จะให้ลาวันไหน
คร้ังละก่ีวันเป็นอ านาจดุลพนิิจ

1.2 สิทธิเบกิค่าเช่าบ้าน
1.3 สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบตุร 15 วัน

*** 1.4 สิทธิขอลากิจเพือ่เล้ียงดบูตุร 150 วัน...ระหว่าง

ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการลาได้ หรือไม?่

มีหลักพจิารณาอย่างไร จึงจะรู้ว่าเป็นอ านาจ “ผูกพนั หรือ ดุลพนิิจ”



2. อ านาจดุลพนิิจ....ภายใต้เง่ือนไข
- เจ้าหน้าท่ีมอิีสระในการตัดสินใจ ตัดสินใจอย่างไร

ตัดสินใจอย่างไรก็ถกูท้ังหมด ภายใต้เง่ือนไข คือ

ต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย คือเป็นไปตาม

เจตนาและวัตถปุระสงค์ของกฎหมายและปฏิบัติได้

เช่น   - การย้าย, การเล่ือนระดับ, การโอน

- การอนญุาต ให้ลาพกัผอ่น

- ให้ไปศึกษาต่อ, ให้ไปฝึกอบรม /



 สิทธิเบิกค่าท่ีพกัไปราชการในราชอาณาจักร

ให้ผูเ้ดินทางเบกิตามจริง หรือเหมาจ่ายก็ได้
 กรณีใช้สิทธิเบกิในลักษณะเหมาจ่าย

ให้เบกิในอัตราดังน้ี
⚫ ช านาญการพเิศษ 8 ลงมา ไม่เกิน 800 บาท
⚫ เชียวชาญ ข้ึนไป ไม่เกิน 1,200 บาท

 ก าหนดเท่าไร จึงจะเรียกว่าเป็นการใช้ดุลพนิิจท่ีไมช่อบ...?

 การไปราชการเป็นหมูค่ณะ ให้ใช้สิทธิเบกิเหมือนกัน...?

การใช้อ านาจผูกพนัและอ านาจดุลพนิิจ

ผูกพนั

ดุลพนิิจ

ต้องก าหนด



1. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ
ผบ. ส่ังว่า ไมอ่นญุาต เน่ืองจาก

2. การลาป่วย...ให้ส่งใบลาก่อนหยุด หรือในวันแรก
ท่ีมาปฏิบติัราชการ
⚫ ลาต้ังแต่ 30 วัน ข้ึนไป ต้องมใีบรับรองแพทย์
⚫ ลาไม่ถึง 30 วัน ผบ. จะส่ังให้มใีบรับรองแพทย์
หรือให้ไปรับการตรวจจากแพทย์

ตัวอย่าง การใช้ “ดุลพนิิจโดยมิชอบ” ของผูบ้ังคับบัญชา

⚫ ให้หาคนมาแทนก่อน ⚫ ถกูสอบสวนทางวินัย
⚫ ต้องหาคดีอาญา ⚫ ยังใช้ทนุไมห่มด

อ าเภอใจ

ก็ได้

ผดิอาญา..ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ  
หน้าท่ีโดยมชิอบ เพือ่ให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

กรณีของ DSI

⚫ การยับย้ังการลาออก? อาญา ม. 157



หลักท่ี 4
หลักเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไมเ่ป็นผูม้ส่ีวนได้เสีย

ในการปฏิบติัหน้าท่ี



พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 สาระส าคัญ...

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดกระบวนการพจิารณา วินิจฉัย 

ส่ังการ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น การมคี าส่ัง อนญุาต                 

อนมุติั  แต่งต้ัง  หรือค าส่ังอ่ืนใด   ท่ีมผีลให้เกิดความ              

เปล่ียนแปลง หรือระงับสิทธิ หรือหน้าท่ีต่อบคุคลอ่ืนโดย              

วางระเบยีบให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้อ านาจตามท่ีกฎหมาย 

ก าหนดไว้.



“ การพจิารณาทางปกครอง ”

หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าท่ี เพือ่จัดให้มีค าส่ังทางปกครอง

“ ค าส่ังทางปกครอง ” หมายความว่า 
1. การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบคุคลในอันท่ีจะ ก่อ เปล่ียนแปลง    
โอน  สงวน  ระงับ   หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าท่ีของบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น 
การส่ังการ  การอนญุาต  การอนมุัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์
การรับรอง และรับจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ.
⚫ ค าส่ังบรรจ ุแต่งต้ัง เล่ือนเงินเดือน พกังาน ให้ออกไว้ก่อน
หรือให้พน้จากต าแหน่ง...ไม่ต้องให้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้ง...     



2. การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง คือ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543)
2.1 การด าเนินการเก่ียวกับการจัดหา หรือให้สิทธิ

ประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การส่ังรับหรือไมรั่บค าเสนอขาย รับจ้าง แลกเปล่ียน

ให้เช่า ซ้ือ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(2) การอนมุติัส่ังซ้ือ จ้าง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ให้เช่า

หรือให้สิทธิประโยชน์
(3) การส่ังยกเลิกกระบวนการพจิารณา ค าเสนอหรือ

การด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
(4) การส่ังให้เป็นผูท้ิ้งงาน

2.2 การให้หรือไม่ให้ทนุการศึกษา.



 สาระส าคัญ...

มาตรา 13 เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปน้ีจะท าการพจิารณา
ทางปกครองไม่ได้

1. เป็นคู่กรณีเอง

2. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

3. เป็นญาติของคู่กรณีคือ บพุการี ผูสื้บสันดาน

พีน้่องหรือลกูพีล่กูน้อง ญาติเก่ียวพนัทางแต่งงาน

4. เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือ
ผูพ้ทัิกษ์ หรือผูแ้ทน หรือตัวแทนของคู่กรณี

5. เป็นเจ้าหน้ีหรือลกูหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี.

กรณีนี้

รวมถึง

นิติบคุคล

...?



มาตรา 16 กรณีมีเหตอ่ืุนนอกจากท่ีบญัญัติ
ไว้ในมาตรา 13 ซ่ึงมสีภาพร้ายแรง อันอาจท าให้การ
พจิารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลาง   เจ้าหน้าท่ี  หรือ
กรรมการผูพ้จิารณาทางปกครอง จะท าการพจิารณา
ทางปกครองเร่ืองน้ันไมไ่ด้.

“ พฤติการณ์ซ่ึงมสีภาพร้ายแรง ” ?
เช่น ⚫ จ.พสัดุ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ เสนอให้ ผอ. ซ้ือ

ของจากร้านน้องสาว  ผอ. โรงพยาบาลชมุชน
⚫ สาม-ีภริยาท่ีไมไ่ด้จดทะเบยีนสมรส, คู่กรณีฟ้องคดีกัน
⚫ กรณีให้ทนุเรียนต่อ กรรมการมี 5 คน มีทนุ 4 ทนุ
กรรมการได้ทนุ 4 คน



“ พฤติการณ์ซ่ึงมีสภาพร้ายแรง ” กรณีอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบสวนทางวินัย/ทางละเมิด 
 ผูท่ี้สืบสวน/สอบสวนทางวินัยหรือทางละเมดิ

เป็นผูม้ีส่วนได้เสีย

- ในเร่ืองท่ีสอนสวน เช่น อาจจะต้องรับผดิด้วย

เช่น  ให้ รอง ผอ.ร.พ. ฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ

สอบสวนทางละเมิด

- มีความขัดแย้งกัน, มีการฟ้องร้องกัน
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การจัดจ้างและจัดซ้ือ เพือ่รับเสด็จฯ

ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร

“ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ”

ได้มอบหมายให้ จ.พสัดุ, หัวหน้า จ.พสัดุ, ผอ. โรงพยาบาล...
⚫ จัดจ้าง 8 ครั้ง  ...จ้างเหมาตกแต่งซุ้มทางเดิน 4 ครั้ง 
และจ้างเหมา ท าเคาน์เตอร์, ท าตู้และช้ันวางของ
ท าระบบไฟฟ้า, ปรับปรงุห้องสมดุ รวม 4 ครั้ง                     

⚫ จัดซ้ือ 3 ครั้ง...ซ้ือเก้าอ้ีหนังเอนกประสงค์ 2 ครั้งๆ ละ 100 ตัว
... ซ้ือโต๊ะพบั เอนกประสงค์ 1 คร้ัง 35 ตัว

⚫ มีผูม้าเสนอราคา ครั้งละ 4-5 ราย
⚫ผอ. ส่ังซ้ือบริษัทท่ีเสนอราคาถกูท่ีสดุ (น้องสาวเป็นผูจั้ดการ)



ผูถ้กูกล่าวหา 1. จ.พสัดุ, 2. หัวหน้า จ.พสัดุ, 3. ผอ. โรงพยาบาล
1. ความเห็น ป.ป.ช. 

- 8 เสียง ผดิร้ายแรง ฐานทจุริต,จงใจไมป่ฏิบัติตามกฎหมายฯ
- 1 เสียง ผดิไมร้่ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ

ลงโทษ...ไล่ออกท้ัง 3 ราย                     
2. ผูถ้กูกล่าวหาท้ัง 3 ราย.....อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.
- 3 เสียง ผดิร้ายแรง ฐานทจุริต,จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ
- 1 เสียง ผดิร้ายแรง จงใจไมป่ฏิบัติตามกฎหมายฯ***
- 3 เสียง ผดิไม่ร้ายแรง ฐานไมป่ฏิบัติตามกฎหมายฯ

ลดโทษ...เป็นปลดออก

ผูถ้กูกล่าวหาท่ี 1 ท่ี 3 ฟ้องศาลปกครองสงูสดุ..รอผล 8 ปี..ยกฟ้อง

เป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง...ผดิวิธี...ต้องสอบราคา



หลักท่ี 5
หลัก หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผดิ

กับเจ้าหน้าท่ีด้วย



5. หลัก หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผดิด้วย

1. พ.ร.บ. ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539



เหตุผลในการประกาศใช้
พ.ร.บ. ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539

1. กฎหมายเดิมท่ีใช้ คือ 
“ระเบยีบความรับผดิของข้าราชการในทางแพง่” ปี 2503
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานให้หน่วยงาน แต่ต้องรับผดิเอง
- ประมาทไม่ร้ายแรง ก็ต้องรับผดิ
- รับผดิแบบลกูหน้ีร่วม
- เจ้าหน้าท่ีไมก่ล้าตัดสินใจปฏิบติังาน เพราะกลัวจะรับผดิ

2. เหตผุลท่ีประกาศใช้ พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมิด
- เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าท่ี
- เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของรัฐ 



1. เมือ่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ           
บคุคลภายนอก
⚫ หน่วยงานของรัฐเสียหาย คือ...ทรัพย์สินเสียหาย,สิทธิ
⚫ บคุคลภายนอกเสียหาย คือเสียหายแก่....

- ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพย์สิน 
หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด

2. ความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมดิของเจ้าหน้าท่ี
“ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ”

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539



3. “ความเสียหาย” คือความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิด
อย่างใดๆ แต่ไม่รวมถึงการออกค าส่ัง หรือกฎ...ข้อ 4
คือ ความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพง่ฯ ม. 420

“ ผูใ้ดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบคุคลอ่ืน 
โดยผดิกฎหมายให้เขาเสียหายแก่  ชีวิตก็ดี  ร่างกายก็ดี
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินก็ดี หรือสิทธิอย่างหน่ึง
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ั้นกระท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหม   
ทดแทนเพือ่การน้ัน ”

- เสียหายแก่ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ....
- เสียหายแก่อนามัย......
- เสียหายแก่เสรีภาพ...ต ารวจจับคนผดิ น าไปขัง
- เสียหายแก่สิทธิ.......



4. กรณี เจ้าหน้าท่ีกระท าละเมดิ “มใิช่การปฏิบติัหน้าท่ี” 
ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพง่ฯ (ม.10 )
4.1 ประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง ต้องรับผดิ
4.2 ผูเ้สียหาย ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าท่ี

จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
4.3 เจ้าหน้าท่ี ต้องรับผดิเป็นการเฉพาะตัว

5. กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ (ม.10, ม.8)           
คือ ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย...ทรัพย์สินเสียหาย,สิทธิ

5.1 กรณี จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เจ้าหน้าท่ีต้องรับผดิ

5.2 กรณี ประมาทเลินเล่อไมร่้ายแรงเจ้าหน้าท่ีไมต้่องรับผดิ



6. กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมดิต่อบคุคลภายนอก(ม. 8) 
คือ ท าให้บคุคลภายนอกเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย

อนามยั เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด
6.1 ถ้าเจ้าหน้าท่ี จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง                   

ร้ายแรงหรือ ไม่ร้ายแรงก็ตาม ให้หน่วยงานรับผดิ
ต่อบคุคลภายนอกไปก่อน...จนท.อย่ารับผดิไปก่อน
6.2 เมือ่หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว 

หน่วยงานมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ี  ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานได้  ถ้าเจ้าหน้าท่ีจงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



7. สิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นบคุคลภายนอก
⚫ บคุคลภายนอกมสิีทธิย่ืนค าขอค่าเสียหายต่อหน่วยงาน
หรือ ย่ืนฟ้องต่อศาล การฟ้องศาลต้องฟ้องหน่วยงาน
จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไมไ่ด้ (ม.11, ม.5)

7.1 กรณี ผูย่ื้นค าขอค่าเสียหายไม่พอใจค่าเสียหาย
ท่ีได้รับ ผูย่ื้นค าขอมสิีทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ถ้าไม่พอ
ใจผลการพจิารณาอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องศาลปกครองภาย 
ใน 90 วัน 

7.2 การฟ้องศาล (ศาลแพง่) เรียกค่าเสียหาย ต้อง
ฟ้องหน่วยงาน จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไมไ่ด้

-การฟ้องหน่วยงาน ต้องเป็นหน่วยงานนิติบคุคล
เช่น กรมการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ /



ต้องรับผดิ

ไม่ต้องรับผดิ

เหตุสดุวิสัย

ประมาทร้ายแรง

จงใจ

ประมาทไม่ร้ายแรง

ไม่ประมาท

เหมาะสมแก่กรณี

ความรับผดิ
ทางละเมดิ

ของ
ผูป้ฏิบัติงาน

กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากผูก้ระท ายังไม่ได้ ให้เรียกจาก
จากผูบ้ังคับบัญชาและผูท่ี้เก่ียวข้องก่อน ถ้าภายหลังเรียกจาก
ผูก้ระท าผดิได้ ให้น  ามาคืนผูบ้ังคับบัญชาและผูท่ี้เก่ียวข้อง



⚫ค าว่า “ ประมาท ” และ “ประมาทเลินเล่อ”
“ ประมาท ”  เป็นค าในกฎหมายอาญา
“ ประมาทเลินเล่อ ”  เป็นค าในกฎหมายอ่ืน

⚫ เราต้องเข้าใจค าว่า ประมาท, ประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง,
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง, จงใจ, เหตสุดุวิสัย, และค าว่า
การกระท าในสถานการณ์น้ันๆ ภายใต้ความสามารถและข้อ
ข้อจ ากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ท่ีมอียู่
(1) ความหมาย “ ประมาท ” ตามกฎหมายอาญา ม. 59 ว.4

กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผดิ มิใช่โดยเจตนา
แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นนั้น
จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผูก้ระท าอาจใช้ความระมัด
ระวังเช่นว่าน้ันได้ แต่หาได้ใช้ ให้พยีงพอไม่..จึงเกิดความเสียหาย 



(2) ความหมาย “ ประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง ” 
⚫ คือการกระท าผดิท่ีมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดย

ปราศจากความระมัดระวัง  ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นน้ันจะต้อง        
มี ตามวิสัยและพฤติการณ์  และผูก้ระท าอาจใช้ความระมัด       
ระวังเช่นว่าน้ันได้    และผูก้ระท าก็ได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว                
แต่ยังใช้ไม่เพยีงพอ จึงเกิดความเสียหายข้ึน 
เช่น -ขับรถ Refer ฝ่าไฟแดงเพราะรถฝ่ังไฟเขียว

หยุดรออยู่....เกิดอุบัติเหตุ
- จอดรถจักรยานยนต์ไว้ข้างถนน ท้ังๆ ท่ีจอดในบริเวณ 

บ้านได้ เน่ืองจากรีบไปดคูนไข้ แต่ล็อคกญุแจ
- ตรวจรับพสัดุ โดยไม่ได้ไปดขูอง/



(3) ความหมาย “ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ” 
⚫ คือการกระท าผดิท่ีมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดย

ปราศจากความระมัดระวัง  ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นน้ันจะต้อง        
มี ตามวิสัยและพฤติการณ์  และผูก้ระท าอาจใช้ความระมัด
ระวังเช่นว่าน้ันได้ แต่มิได้กระท า กลับกระท าการท่ีเบี่ยงเบน           
ไปจากมาตรฐานของบคุคลในภาวะเช่นนั้นเป็นอย่างมาก                
หากใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อย คงคาดเห็นได้ว่าความ
เสียอาจเกิดข้ึน
เช่น - น ารถจอดไว้ท่ีหน้าร้านซ่อม COM. ไม่ดับเคร่ือง รถหาย

- รถทัวร์ จอดเพือ่ให้ทานข้าว ไม่เอา COM.ลง COM.หาย
- ผบ. ต้องรับผดิ กรณี จ.การเงิน ทจุริตเงินราชการ



(4) ความหมาย “ จงใจ ” 
1. คือการกระท าโดยรู้ส านึกถึงผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน

จากการกระท าของตน เช่น...
- ระหว่างขับรถไป น ้าในหม้อน ้าแห้งยังขับต่อไป
- พยาบาลฉีดยา Phenobarb ให้เด็ก 15 cc. ตามท่ีแพทย์ส่ัง

2. คือการกระท าท่ีผูก้ระท า กระท าโดยไมใ่ด้รับความ
ยินยอมจากผูถ้กูกระท า และเกิดความเสียหาย เช่น...

- แพทย์ท าหมนัไมบ่อก หรือตัดไส้ต่ิงไมบ่อกผูป่้วย
- Mercy Killing 

3. คือการงดเว้นการกระท า และเกิดความเสียหายข้ึน
จากการงดเว้นการกระท าน้ัน

- แพทย์ไมม่าดผููป่้วยท่ีเปล่ียนข้อ...ผูป่้วยเสียชีวิต



(5) ความหมาย “ เหตสุดุวิสัย ” ...ไม่ประมาท
⚫ คือหมายความว่า เหตใุด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี 

จะให้ผลพบิัติก็ดี เป็นเหตท่ีุไม่อาจป้องกันได้แมท้ั้งบคุคล
ผูต้้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตนุั้น จะได้จัดการ
ระมัดระวังตามสมควรอันพงึคาดหมายได้จากบคุคลใน
ฐานะและภาวะเช่นนั้น

(6) การกระท า “ ในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ความสามารถ
และข้อจ ากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ท่ีมีอยู่”...ไม่ประมาท
เช่น  ผูป่้วยชายเมาสรุามาก  ขับรถจักรยานยนต์ชนรถ 

ป๊ิกอัพ สลบในท่ีเกิดเหต ุมาถึง ร.พ. เข้า I.C.U และยังสลบอยู่
แพทย์ท าแผลท่ีข้อศอกและหัวเข่า จ่ายยาแก้ปวดและแก้อักเสบ 
ญาติถามแพทย์ว่าผูป่้วยมีอาการหนักไหม แพทย์แจ้งว่าไม่เป็น
อะไรมาก ผูป่้วยต่ืนแล้วกลับบ้านได้...สดุท้ายผูป่้วยเสียชีวิต

-แพทย์เวร อายุ 28 ปี, คนไข้เมาสรุามาก



 ค าว่า ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง “ทางละเมิด” กับ “ทางวินัย”

1. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในทาง “ ละเมิด ”
ผูบ้ังคับบัญชา ท่ีควบคุม จะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ต้องเป็นงานท่ีควบคุมได้ เช่น งานการเงิน,งานพสัดุ
- งานท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น งานขับรถฯ, งานรักษาพยาบาล
จะไม่ประมาท หรือประมาทไม่ร้ายแรง

2. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในทาง “ วินัย ”   
ผูบ้ังคับบัญชา ท่ีควบคุม จะประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง
- เช่น ผูค้วบคุมงานการเงิน, งานพสัดุ
- งานท่ีควบคุมไม่ได้ ไม่มีความผดิ เช่น งานขับรถฯ 
- กรณีจะผดิวินัยร้ายแรง ต้องเป็นผูท้ าประมาทโดยตรง
เช่น แพทย์ พยาบาล พนักงานขับรถ /



วรรค1. กระท าด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ต้องรับผดิ (ประมาทไม่ร้ายแรงไม่ต้องรับผดิ)          

วรรค2. การชดใช้ตาม 1. จะชดใช้เพยีงใดให้ค านึงถึงระดับความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า  และความเป็นธรรมในแต่ละกรณี 
เป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้

วรรค3. กรณีการละเมิดเกิดจาก  ความผดิ หรือความบกพร่อง
ของหน่วยงาน  หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หัก
ส่วนแห่งความรับผดิดังกล่าวออกด้วย

วรรค4. การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน ให้รับผดิเฉพาะ
ส่วนของตน ไม่ให้น  าหลักเร่ืองลกูหน้ีร่วมมาใช้บังคับ 

8. การรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผูก้ระท าละเมิด
ตาม พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมิด มาตรา 8

ค าว่า รับผดิ ค าว่า ชดใช้



⚫ ความผดิ ความบกพร่อง หรือระบบการ
ด าเนินงานส่วนรวม ของหน่วยงาน คืออะไร?

⚫ เช่น...1. ราชการจัดอัตราก าลังไม่เพยีงพอ
- แพทย์เวรมีคนเดียว, รพ.สต. มี 2 คน

2. เพิง่ส าเร็จแพทย์มา แต่งต้ังให้เป็น ผอ. ไม่เคยอบรม...
3. หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบแล้ว ไม่พบความผดิ/ไม่มาตรวจ
4. ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
5. มอบหมายงานให้ผูไ้ม่มีความรู้ ปฏิบัติหน้าท่ี
6. ปล่อยให้อายุความขาด ฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้..ฯลฯ

ต้องหาผู้
รับผดิอีกไหม?

⚫ มาตรา 8 มีค าว่า “รับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”
1.“รับผดิ”...คืออะไร? คือความเสียหายท่ีเรากระท า
2.“ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” คือค่าเสียหายท่ีต้องชดใช้



การคิดค่าสินไหมทดแทน ตามตัวบท มาตรา 8

เช่น พนักงานขับรถ ประมาทร้ายแรง
(กรณีมีผูก้ระท าผดิคนเดียว)

1. ถ้าหน่วยงานรับผดิ..ให้หักด้วย

2. คงเหลือค่าเสียหาย 100,000 บ.
และให้พนักงานขับชดใช้

200,000 บ.

หน่วยงานหัก 50 % = 100,000 บ.

ตัวอย่าง ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด คิดกันมา

คิดแบบน้ี
ถกูไหม ?    

ไม่ถกู



การคิดค่าสินไหมทดแทน ตามตัวบท มาตรา 8

เช่น จพง.การเงินและบัญชี ทจุริตเงิน
(กรณีมีผูร้ับผดิ 2 คน)

1. ถ้าหน่วยงานรับผดิ..ให้หักด้วย

2. คงเหลือค่าเสียหาย 800,000 บ.
และให้ หัวหน้างาน การเงินและบญัชีชดใช้

2,000,000 บ.

หน่วยงานหัก 60 % = 1,200,000 บ.

ตัวอย่าง ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด คิดกันมา

คิดแบบน้ี
ถกูไหม ?    

ไม่ถกู

คดีนี้ศาลช้ันต้น ให้ชดใช้ 200,000 บ.



ศาลช้ันช้ันต้น คิดค่าสินไหมทดแทน มาตรา 8

เช่น พนักงานขับรถ ประมาทร้ายแรง

2.ถ้าหน่วยงานรับผดิ..ให้หักด้วย

1. ให้รับผดิเท่าไร...ศาลให้รับผดิท้ังหมด  

ประมาทร้ายแรงให้รับผดิ100%
= 200,000 บ.

200,000 บ.

ม.8 วรรค 4

ม. 8 วรรค 3
ศาลให้หัก 50 % = 100,000 บ.

3.ส่วนท่ีเหลือ 100,000 บ. ไมต้่องชดใช้เต็มจ านวนก็ได้ โดยให้ค านึงถึง
ระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์

ม. 8 วรรค 2

ศาลช้ันต้นศาลช้ันต้น ให้
ชดใช้ 30%
= 30,000บ.



วรรค1. กระท าด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ต้องรับผดิ (ประมาทไม่ร้ายแรงไม่ต้องรับผดิ)           

วรรค2. การละเมดิเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน ให้รับผดิเฉพาะ
ส่วนของตน ไมใ่ห้น าหลักเร่ืองลกูหน้ีร่วมมาใช้บงัคับ 

วรรค3. กรณีการละเมิดเกิดจาก  ความผดิ หรือความบกพร่อง
ของหน่วยงาน  หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หัก
ส่วนแห่งความรับผดิดังกล่าวออกด้วย

วรรค4. การชดใช้ตาม 2. จะชดใช้เพยีงใดให้ค านึงถึงระดับความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า  และความเป็นธรรมในแต่ละกรณี 
เป็นเกณฑ์ โดยมต้ิองให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้

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

ส่วนราชการยังคิดค่าสินไหมทดแทน ไม่ถกูต้อง เน่ืองจาก 
การเขียน ม. 8  ไม่เป็นไปตามล าดับข้ันตอน ซ่ึงควรเขียนดังนี้



การคิดค่าสินไหมทดแทน ตามตัวบท มาตรา 8

เช่น นวก.การเงิน ทจุริตเงิน

2.ถ้าหน่วยงานรับผดิ..ให้หักด้วย

1. ผูบ้ังคับบญัชาต้องรับผดิ...เฉพาะส่วนของตน  

ศาลให้รับผดิ 50%
= 500,000 บ.(ไม่เกิน)

1,000,000 บ.

ม.8 วรรค 4

ม. 8 วรรค 3
ศาลให้หัก 50 % = 250,000 บ.

3.ส่วนท่ีเหลือ 250,000 บ. ไมต้่องชดใช้เต็มจ านวนก็ได้ โดยให้ค านึงถึง
ระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์

ม. 8 วรรค 2

จะให้ชดใช้
จ านวนเท่าไร?



แนวการคิดค่าสินไหมทดแทน ของศาลปกครองสงูสุด
(กรณีมีผูก้ระท าผดิ 2 คน)

เช่น นวก.การเงิน ทจุริตเงิน

2.หน่วยงานรับผดิ..ให้หักด้วย

1.ผูบ้ังคับบัญชา ต้องรับผดิ...รับผดิเฉพาะส่วนของตน 

ศาลให้เรารับผดิ 50%
= 500,000 บ.(ไม่เกิน)

ทางการแพทย์
อาจถึง 50-80%

1,000,000 บ.

จ านวน 40 % =100,000 บ.

ศาลหัก 50 % = 250,000 บ.

3.ท่ีเหลือ 250,000 บ.
จะชดใช้เท่าไร ให้ค านึงถึง
ระดับความร้ายแรงฯ 

4. ศาล ให้รับผดิ  20-40 %

จ านวน 30 % =75,000 บ.

จ านวน 20 % =50,000 บ.



1. กรณีจงใจต้องรับผดิเต็มจ านวน (100%)
2. กรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ต้องรับผดิเต็ม

จ านวน (อยู่ระหว่าง 65% - 95%) แบ่งเป็น 3 ระดับ

***(ทางปฏิบัติศาลปกครอง ไม่ใช้เกณฑ์ตาม 2. ไปคิด)***
3. กรณีหน่วยงานมส่ีวนความรับผดิชอบด้วย

ต้องหักส่วนความรับผดิออกจากเจ้าหน้าท่ี
(คือให้หน่วยงานหักลดได้ตามสมควรแก่กรณี)

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

หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกระทรวงการคลัง 
(เป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้คร้ังแรก)

1. 65-80% 2. 81-90% 3. 91-95%



แนวคิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ปัจจบุัน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ท่ี กค 0406.2/ว 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550

สาระส าคัญในประเด็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
อยู่ท่ี วรรค 3 ของหนังสือ

มีข้ันตอนการคิดเช่นเดียวกับ มาตรา 8
จึงเป็นหลักเกณฑ์การคิดท่ีไม่ชัดเจนเหมือน มาตรา 8



“ วรรคสาม อน่ึง ในการพจิารณาความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี
1. หน่วยงานของรัฐอาจพจิารณาโดยค านึงถึงระดับความร้ายแรง

แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมต้ิองใช้
สิทธิเรียกร้อง ให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหายก็ได้ ตาม ม. 8 วรรค 2
2. และถ้าการละเมิดเกิด จากความผดิ หรือความบกพร่องของ 

หน่วยงานของรัฐ  หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่ง
ความรับผดิดังกล่าวออกด้วย ตาม ม. 8 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.
ความรับผดิทางละเมดิฯ  พ.ศ. 2539

3. แล้วจึงน าความเสียหายท่ีลดส่วน และหรือหักส่วนแล้วมาพจิารณา
ความรับผดิให้เหมาะสมตามพฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละราย โดยใช้
แนวทางการก าหนดสัดส่วนดังกล่าวประกอบการการพจิารณา”

ข้อสังเกต -เขียนให้ชดใช้ไม่เป็นไปตามข้ันตอน โดยเอาเร่ือง
การชดใช้ไว้ก่อน คือข้อ 1.  แต่ข้อ 3. เขียนดี



ข้ันตอนท่ี 1 ไม่ต้องชดใช้เต็มจ านวนของค่าเสียหายก็ได้
ข้ันตอนท่ี 2 ให้หักส่วนความรับผดิ ความบกพร่องหรือระบบ

การด าเนินงานส่วนรวมของหน่วยงานออกด้วย
ข้ันตอนท่ี 3 ให้น าความเสียหายท่ีลดส่วนและหรือหักส่วนแล้ว

มาพจิารณาความรับผดิให้เหมาะสมตามพฤติการณ์

ความเสียหาย

1.ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ไม่เต็มจ านวนก็ได้

2. หักส่วนท่ี 
หน่วยงานต้องรับผดิ

3.น าเงินจ านวนท่ีหักส่วนแล้ว 
มาคิดให้เหมาะสม เพือ่ชดใช้

สรปุ...การคิดสัดส่วนความรับิผดิ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.66/2550



เช่น...การตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม่ถกูต้อง
(หักส่วนท่ีหน่วยงานต้องรับผดิออกแล้ว)

ลักษณะความเสียหาย กก.ตรวจการจ้าง ผูค้วบคุมงาน ผบ.ต้น,กลาง ผบ.สงู

1. การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม

รปูแบบรายการ

- กรณี ผบ. ไมรู่้

30%

40%

50%

60%

10%

-

10%

-

2. ส่งของไมต่รงตามสัญญา

- กรณี ผบ./ฝ่ายพสัดุ ไม่รู้

กก.ตรวจรับ

60%

100%

ฝ่ายพสัดุ

20%

-

ผบ.ต้น,กลาง

10%

-

ผบ.สงู

10%

-



สรปุ ให้คิดค่าสินไหมทดแทน ตามแนวศาลปกครองสงูสดุ
(กรณีมีผูร้ับผดิ 2 คน คือผูท้จุริตและผูบ้ังคับบัญชา)

เช่น นวก.การเงิน ทจุริตเงิน

2.หน่วยงานรับผดิ..ให้หักด้วย

1.ผูบ้ังคับบัญชา ต้องรับผดิ...รับผดิเฉพาะส่วนของตน 

ศาลให้เรารับผดิ 50%
= 500,000 บ.(ไม่เกิน)

ทางการแพทย์
อาจถึง 50-80%

1,000,000 บ.

จ านวน 40 % =100,000 บ.

ศาลหัก 50 % = 250,000 บ.

3.ท่ีเหลือ 250,000 บ.
จะชดใช้เท่าไร ให้ค านึงถึง
ระดับความร้ายแรงฯ 

4. ศาล ให้รับผดิ  20-40 %

จ านวน 30 % =75,000 บ.

จ านวน 20 % =50,000 บ.



กรณี รพ.สต. เงินขาดบัญชี 2,000,000 ล้านบาท

⚫ ในกรณีนี้ หน่วยงานมีส่วนผดิด้วย คือ...
1. ราชการจัดอัตราก าลังไม่เพยีงพอต่องาน คือมี จนท. 2 คน
2. มอบหมายให้พยาบาล ไม่มีความรู้เร่ืองการเงิน มาปฏิบัติ

หน้าท่ีการเงิน และไม่เคยส่งไปอบรมเลย
3. ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ ไปตรวจสอบทกุปี ไม่พบความผดิ
4. ส านักสาธารณสขุจังหวัด ไม่เคยมาตรวจสอบ?....ก็ได้

⚫ จังหวัดและกระทรวงการคลัง ให้พยาบาลชดใช้ 1,000,000 บาท
โดยไม่พจิารณาว่าหน่วยงานมีส่วนรับผดิด้วยหรือไม่ 

⚫ ข้อเท็จจริง : รพ.สต. น้ี มีเจ้าหน้าท่ี 2 คน คือ ผอ. กับพยาบาล
ผอ. ให้พยาบาลลงนามในใบถอนเงิน แต่เอกสารประกอบการถอนเงินมี
ไม่ครบ คือจ านวนเงินในเอกสารประกอบการถอน มีน้อยกว่าในใบถอน



กรณี รพ.สต. เงินขาดบัญชี 2,000,000 ล้านบาท

ค่าเสียหายท้ังหมด
2,000,000 บาท

คงเหลือค่าเสียหาย 1,000,000 บาท
ให้พยาบาลชดใช้ท้ังหมด 

จังหวัด คิดค่าสินไหมทดแทนดังน้ี

ให้หน่วยงานรับผดิ 50%
= 1,000,000 บ. 

คิดผดิ



กรณี รพ.สต. เงินขาดบัญชี 2,000,000 ล้านบาท

ค่าเสียหายท้ังหมด
2,000,000 บาท

คงเหลือค่าเสียหาย=1,000,000 บาท
ให้พยาบาลชดใช้ 30 % = 300,000 บาท

ค าพพิากษาศาลปกครองกลาง
เมือ่วันท่ี 29 กันยายน 2564

ให้หน่วยงานรับผดิ 50%
= 1,000,000 บ. 

ไม่เป็นไปตามแนวค าพพิากษาศาลปกครองกลางสงูสดุ

ไม่เป็นไปตาม
มาตรา 8

ต้องให้พยาบาล
รับผดิก่อน

=1,000,000 บ.



การคิดค่าสินไหมทดแทน ตาม มาตรา 8 ต้องคิดดังนี้
( ค่าเสียหาย 2 ล้านบาท....มีผูร้ับผดิ 2 คน )

ค่าเสียหายท้ังหมด
100%=2,000,000บ.

ท่ีเหลือ 50% =500,000 บ.
พยาบาล จะต้องชดใช้เท่าไร

หน่วยงานต้องรับผดิ
50% =500,000 บ.

กรณีจงใจ 100 % ตามระดับความร้ายแรงฯ

=500,000 บ. ศาลให้ 20%=100,000 บ.

ศาลให้หักก่อน 

พยาบาล รับผดิเฉพาะส่วนของตน
คือจ านวน 50% =1,000,000 บ.

ศาลให้ 30%=150,000 บ.

ศาลให้ 40%=200,000 บ.
⚫ มีค า 2 ค า....ต้องเข้าใจ 

1. ค าว่า “ รับผดิ ”
2. ค าว่า “ ชดใช้ ”



 หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ท่ี กค 0418.7/ว. 105 ลว 24 ต.ค. 2545
1. กรณีเบกิเงินเกินสิทธิหรือรับเงินไปโดยไม่มสิีทธิ
1.1 รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ คิดดอกเบี้ยต้ังแต่วันรับเงิน 
1.2 รับไปโดยสจุริต ถ้าไม่คืนภายในเวลา คิดดอกเบี้ยต้ังแต่วันผดินัด     

2. กรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. ความรับผดิทางละเมิดฯ
2.1 กรณีจงใจทจุริตยักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน และมีมลูความคิด 

ทางอาญาด้วย ให้ดอกเบี้ยต้ังแต่วันท่ีทจุริต
2.2 กรณีไม่ได้ทจุริต คิดดอกเบี้ยต้ังแต่วันผดินัด...(คิดจาก ผบ.)
2.3 กรณีมิใช่กระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี คิดต้ังแต่วันท่ีท าละเมิด

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

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเสียดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ ?



มาตรา 8 วรรคสาม...เป็นเร่ือง หลักหน่วยงานต้องร่วมรับผดิด้วย

⚫ มาตรา 8 วรรคสาม  ถ้าการละเมิดเกิดจาก

ความผดิ หรือความบกพร่องของหน่วยงาน หรือระบบ

การด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผดิ                             

ดังกล่าวออกด้วย

 ความผดิ

 ความบกพร่อง

 ระบบการด าเนินงานส่วนรวม

ในทางบริหาร

ในทางการแพทย์



ในทางบริหาร...โรงพยาบาลชมุชน เงินขาดบัญชี 1,100,000 บาท

ผูร้ับผดิชอบ กระทรวงการคลัง ให้รับผดิ

จ.การเงินผูท้จุริต                  1,100,000 บ. = 100%

ให้  ผอ.รพ. รับผดิ          550,000 = 50%

(ในฐานะ ผบ. = 25% และฐานะผูล้งนาม = 25% )

ศาล ปกครองช้ันต้น ให้รับผดิ 
ให้ผอ.รพ. รับผดิ(หน่วยงานผดิด้วย)     275,000 บ. = 25% 

ศาล ปกครองสงูสดุ ให้รับผดิ
ให้  ผอ.รพ. รับผดิ                      68,750 บ. = 25% 

ศาลปกครองสงูสดุ ให้หักส่วนแห่งความรับผดิ 50 % ของ 550,000 บ.
เท่ากับ 275,000 บ.และให้ชดใช้ตามความร้ายแรง 25% =68,750 บ.



 ความรับผดิของหน่วยงานคืออะไร
คือ ความผดิของหน่วยงาน,  ความบกพร่องของหน่วยงาน

หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมของหน่วยงาน กรณีนี้ ... 
1. การแต่งต้ังผูฟ้้องคดี เป็น ผอ.รพ.  เป็นการแต่งต้ัง

ท่ี ไม่เหมาะสมกับงาน เพราะเพิง่ส าเร็จแพทย์มาเพยีง 1 ปีคร่ึง  
2. ผูฟ้้องคดี (ผอ.) ไม่เคยได้รับการอบรมใดๆ ท้ังเร่ือง

การบริหาร  การเงิน  การบัญชี  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องส าหรับผูบ้ริหาร

3. ร.พ. มีแพทย์คนเดียว คือผูฟ้้องคดี (ผอ.)  ตรวจ
คน ไข้วันละร้อยกว่าคน

4. ระบบการตรวจสอบภายในบกพร่อง คือตรวจพบการ
ทจุริตหลังจากผูฟ้้องคดี(ผอ.) พน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว

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



ความรับผดิของ ผอ. หมายเลข 3

1. ข้อเท็จจริง ผอ. ลงในเช็ค 3 ใบ (ลงนาม 2 คน)

ใบท่ี 1 จ านวนเงิน 92,400 บ. เติมเป็น 492,000 บ.
ใบท่ี 2 จ านวนเงิน 18,360 บ. เติมเป็น 118,000 บ.
ใบท่ี 3 จ านวนเงิน 10,000 บ. เติมเป็น 610,000 บ.

ทจุริตส่วนท่ีเกิน...รวมเป็นเงิน 1,100,000 บ.
2. ความเห็นของกระทรวงการคลัง

- ผอ. รับผดิ 2 ฐานะ (ผอ. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน)
2.1 ในฐานะ ผบ. 25%       = 275,000 บ.
2.2 ในฐานะผูล้งนาม 25%   = 275,000 บ.

รวม = 550,000 บ.



3. ความเห็นของศาลปกครองช้ันต้น(นครราชสีมา)

3.1 เห็นด้วยท่ีให้รับผดิ 2 ฐานะ เป็นเงิน = 550,000 บ.
3.2 แต่ให้หักส่วนแห่งความรับผดิ 50%= 275,000 บ.

สรปุศาลช้ันต้นให้ ผอ.รับผดิ = 275,000 บ.(จงใจ)
4. ความเห็นของศาลปกครองสงูสดุ (คดีแดงท่ี อ.439/55)

4.1 กระทรวงการคลังให้รับผดิ 2 ฐานะ  = 550,000 บ.
ศาลเห็นด้วย ....แต่กระทรวงการคลังไม่กล่าวถึงหน่วงงานผดิ 

4.2 ศ.สงู ให้หักส่วน หน่วยงานรับผดิ 50% = 275,000 บ. 
คงเหลือ = 275,000 บ. 

4.3 ให้ชดใช้ตามระดับความร้ายแรง 25% ของ 275,000 บ. 
สรปุศาลสงูให้ ผอ. รับผดิ = 68,750 บ. /



ศาลปกครองสงูสดุ : คดีแดงท่ี อ. 439/2555 ลว. 8 ส.ค. 55
ความรับผดิของผูก้ระท าละเมิด กรณีทจุริตเงิน 1.1 ล้านบาท

ค่าเสียหายท้ังหมด
100%=1,100,000 บ.

ท่ีเหลือ ผอ. ต้องชดใช้ 
50%=275,000 บ.

หน่วยงานต้องรับผดิ
50% =275,000บ.

กรณีจงใจ 100 % ตามความร้ายแรงและความ
เป็นธรรมในแต่ละกรณี=275,000 บ.
ศาลให้ 25%=68,750บ.

ศาลให้หักก่อน 

ผอ. รับผดิ 2 ฐานะ เฉพาะส่วนของตน
จ านวน  50%=550,000 บ.



⚫ ผูอ้ านวยการ มีค าส่ัง
- ให้งานของ จ.การเงิน ไม่ต้องผา่น หัวหน้างานการเงิน
- หน้าท่ีของ จ.การเงิน คือ  รับ-เก็บ รักษา เบิกจ่ายเงิน
และเอกสารแทนตัวเงิน มีเช็ค แคชเชียร์เช็ค ธนาณัติ    

⚫ ผูอ้ านวยการ  มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มีหน้าท่ี ตรวจสอบเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ประจ าทกุวัน
⚫ เหตท่ีุมีการทจุริตเงิน 800,000 บ. กรรมการฯไม่ได้ตรวจสอบ
⚫คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดและอธิบดี มีความเห็น
1. ให้ จ. การเงินผูท้จุริต ชดใช้ จ านวน 800,000 บ.
2. ให้ ผูอ้ านวยการ ชดใช้ 40 % เท่ากับ 320,000 บ .
(คิดดอกเบี้ย ย้อยหลัง 5 ปี เป็นเงิน 120,000 บ.)

กรณี เงินของส านักงาน...สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ขาดบัญชี 800,000 บ.



การคิด...จ านวนเงินท่ีผูอ้ านวยการ ต้องชดใช้

จ านวนเงินขาดบัญชี 800,000 บ.

เหลือ 50 % ท่ีผอ.รับผดิ
= 200,000 บ.

ความเสียหายท่ี ผอ. กระท า 50 %
= 400,000 บ.

หน่วยรับผดิ 50 %
= 200,000 

กรณีจงใจ...ชดใช้

40 % = 80,000 บ.

ประมาทร้ายแรง...ชดใช้

30 % = 60,000 บ.
20 % = 40,000 บ.=200,000 บ.

ให้ ผอ. รับผดิ
=320,000 บ.

โทษทางวินัย...ปลด ผอ.



 การละเมดิเกิดจาก ความผดิ หรือ ความบกพร่อง
ของหน่วยงาน หรือ ระบบการด าเนินงานส่วนรวม กรณีอ่ืนๆ
1. การทจุริตเงิน ร.พ. สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

- เจ้าหน้าท่ีห้องยาทจุริตเงิน  2 ล้านบาท...(ประมาณการ)
- จังหวัดและกระทรวงการคลัง
ให้ จนท. การเงินรับผดิ  40 % คือ 8 แสนบาท ...ผดิ

- ศป.ช้ันต้น ให้หักส่วนความรับผดิของหน่วยงานก่อน 50 %
คือ เสียหาย 2 ล้าน หักออก 1 ล้าน เหลือ 1 ล้านบาท

- ศาลปกครองช้ันต้น ให้รับผดิ 20 % คือ 2 แสนบาท 
⚫ ความรับผดิของหน่วยงาน คือ
- หน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจแล้ว ไม่พบความผดิ



2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จ่ายเงินโบนัส ให้ลกูจ้างช่ัวคราว 3 ล้านบาท จ่ายไมช่อบ
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระทรวงการคลัง
ให้คณะบดีและรองฯ รับผดิคนละ 1.5 ล้านบาท

- ศป. สงูสดุ ให้หักส่วนความรับผดิของหน่วยงานก่อน 70 %
คือ เสียหาย 3 ล้าน หักออก 2.1 ล้าน เหลือ 9 แสนบาท

- ศป. สงูสดุ ให้ท้ังสอง รับผดิคนละเท่ากัน = 4.5 แสนบาท
⚫ ข้อสังเกต ให้รับผดิแบบจงใจ...เพราะฝ่าฝืนกฎหมาย
⚫ ความรับผดิของหน่วยงาน คือ

- มหาวิทยาลัย ไม่ฟ้องเรียกเงินคืนจากลกูจ้าง 
ภายในอายุความ...อายุความ ฟ้องคดีขาด/



เช่น... ⚫ แพทย์,พยาบาล ไม่เพยีงพอ
⚫ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพยีงพอ
⚫ รพช. มีแพทย์เวรเพยีงคนเดียว
⚫ ปัญหาการส่งต่อล่าช้า...ฯลฯ

***กรณี หน่วยงานมส่ีวนผดิด้วย...ศาลจะให้
หน่วยงานรับผดิมากกว่า 50-80 %

เช่น...จัดให้มีแพทย์เวรเพยีงคนเดียว ซ่ึงไมเหมาะสมกับ
ภารกิจในการดแูลผูป่้วย ซ่ึงเป็นบริการสาธารณะ/

ในทางการแพทย์
มีอะไรบ้าง ?

⚫ ความผดิ
⚫ ความบกพร่อง
⚫ ระบบการด าเนินงานส่วนรวม



(1) เมื่อสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดเสร็จแล้ว ถ้าผูส่ั้งแต่งต้ัง                 
คณะกรรมการ (ผูว่้าฯ, อธิบดี, ปลัดกระทรวง) เห็นว่า
ต้องรับผดิ ก็จะมีค าส่ังเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย

กรณีมีการรายงานกระทรวงการคลัง จะต้องมีค าส่ัง
เรียกตามท่ีกระทรวงการคลังมีความเห็น

(2) กรณีผูท่ี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่เห็นด้วย ต้องอุทธรณ์
ค าส่ังต่อ ผบ. ช้ันเหนือผูอ้อกค าส่ัง( คือ ปลัดกระทรวง 
หรือ รัฐมนตรี ) ภายใน 15 วัน  

(3) กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพจิารณาอุทธรณ์ ให้ฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองช้ันต้นได้...ถ้าไม่อุทธรณ์ จะฟ้องศาลไม่ได้

การฟ้องคดี ต้องอุทธรณ์ค าส่ังเรียกให้ชดใช้ในทางละเมดิก่อน



9. การชดใช้ความเสียหาย ..ข้อ 22, 23
9.1 ความเสียเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงิน 
9.2 ความเสียหาย มิได้เกิดแก่เงิน

(1) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกับท่ีเสียหายและ
ใช้งานแทนได้เช่นเดียวกัน

(2) ซ่อมแซมหรือบรูณะ ให้ทรัพย์สินท่ีช ารดุเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพเดิม

(3) การชดใช้ หรือซ่อมแซมท่ีแตกต่างจาก (1),(2)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

การชดใช้ ตาม 9.2 ให้มีการตรวจรับตามระเบียบพสัดุ



10. ผูท่ี้ต้องรับผดิ ขอผอ่นช าระได้ (ข้อ 25)

การก าหนดจ านวนเงินท่ีขอผอ่นช าระ ให้ค านึงถึง

(1) รายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ

(3) ความรับผดิชอบของผูผ้อ่นช าระ ท่ีมีอยู่     

ตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี และ

(4) พฤติการณ์แห่งกรณี



11. ถ้าผูก้ระท าผดิ ไม่สามารถช าระหนี้ ได้ ให้หน่วยงาน

ผอ่นผนัตามความเหมาะสม และไม่อาจฟ้องเจ้าหน้าท่ี 
ผูท่ี้ต้องรับผดิ ให้เป็นบคุคลล้มละลายได้.
การผอ่นผนั..., ผลของการเป็นบคุคลล้มละลาย

12. กรณีเจ้าหน้าท่ีผูต้้องรับผดิตาย และจะต้องรับผดิต่อ                             
หน่วยงาน  ให้ฟ้องผูจั้ดการมรดกหรือทายาทต่อไป
 ฟ้องเพือ่ดวู่า...มรดกของผูต้ายมีหรือไม่ ?

13. กรณีการละเมิดมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้ใช้
กฎหมายแพง่บังคับ

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





เพิง่กลับจากการปฏิบัติราชการ
รถว่ิงด้วยความเร็ว 80 ก.ม./ช.ม. 



เพิง่กลับจากการปฏิบัติราชการ
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หลักท่ี 6

หลักการักษาพยาบาลผูป่้วย

ของบคุลากรทางการแพทย์
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หลักกฎหมาย ในการรักษาพยาบาลผูป่้วย
ของบคุลากรทางการแพทย์

1. ผูรั้กษาพยาบาลต้องมีอ านาจและหน้าท่ี

2. ผูป่้วยต้องให้ความยินยอม

3. ต้องไม่จงใจ หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตใุห้
ผูป่้วยได้รับความเสียหาย คือบาดเจ็บ,เสียชีวิต



6.1 อ านาจหน้าท่ีของบคุลากรทางการแพทย์ฯ

1. อ านาจหน้าท่ีมาจาก กฎหมาย,ระเบียบราชการ

1.1 กฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าท่ี

1.2 การมอบหมายของผูบ้ังคับบญัชา

1.3 การมอบหมายของเจ้าหน้าท่ี

2. มาจากสัญญา

3. มาจากการกระท าครั้งก่อนๆ ของตน



ตัวอย่าง ผูรั้กษาพยาบาลผูป่้วย ไม่มีอ านาจหน้าท่ี

เช่น   เภสัชกร  จ่ายยาหยอดตา โดยไม่ได้แจ้งแพทย์

พยาบาลฉีดเซรุ่ม กรณีคนไข้ถกูงพูษิกัด

 ผูป่้วยมา ร.พ. ด้วยอาการปวดศีรษะ  ชัก เกรง 
พยาบาลใส่ท้ิวและโทร. ตามแพทย์เวร  3 ครั้ง  แพทย์   
เวรยังไม่มา  ผูป่้วย ชัก เกรง  กัดท้ิว พยาบาลกลัวว่า
ผูป่้วยจะเป็นอันตราย จึงฉีดแวเล่ียมให้ผูป่้วย(ฉีดเอง)
ต่อมาผูป่้วยเสียชีวิต

 ผดิทางละเมิด....เป็นการกระท าโดยจงใจ
 ผดิอาญา..........กระท าโดยเจตนา



ค าส่ังของผูบ้ังคับบัญชา

การปฏิบติัตามค าส่ังของผูม้ีอ านาจ    

ไม่ใช่ค าส่ังของผูบ้ังคับบัญชา

1. ต้องชอบด้วย กม./ระเบยีบ
2. ถ้าเห็นว่าจะเสียหาย/ไม่รักษาฯ

3. ต้องเสนอฯ ให้ ผบ.ทบทวน
4. ถ้าไม่ทบทวน..ไม่ต้องปฏิบัติ

ค าส่ังท่ีไม่ชอบ...ถ้าปฏิบัติตามต้องร่วมกันรับผดิ

5. ถ้ายืนยันฯ..ต้องปฏิบัติตาม

1. ต้องชอบด้วย กม./ระเบียบ

ส่ังให้ฉีด Phenobarb 15 cc.

ตัวอย่าง....ผอ.รพช. ให้แก้สาเหตุการตาย



ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ

ว่าด้วยบคุคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรงุเทพมหานคร

เมืองพทัยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สขุาภิบาล

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย มอบหมาย

ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ี

ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. 2539

ระเบยีบการมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม



 บคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นผูป้ระกอบวิชา
ชีพเวชกรรมได้คือผูท่ี้มวุีฒิประกาศนียบตัร(ข้อ 7)

 เจ้าพนักงานสาธารณสขุ (พนักงานอนามัย),
สาธารณสขุศาสตร์, ผูช่้วยพยาบาลและผดุงครรภ์,
ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ช้ันหน่ึงและช้ันสอง

 ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึงและช้ันสอง,
ผูช่้วยพยาบาล, ผูช่้วยพยาบาลและจิตเวช

 ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึงและช้ันสอง
ซ่ึงได้ผา่นการอบรมหลักสตูรของกระทรวงสาธารณสขุ



 วิชาชีพเวชกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้  (ข้อ 7)

1. ด้านอายุรกรรม

2. ด้านศัลยกรรม

3. ด้านสติูนรีเวชกรรม

4. การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันโรค

5. การวางแผนครอบครัว

6. การเจาะเลือด

7. ด้านปัจจุบันพยาบาล

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



 บคุคลซ่ึงได้รับมอบหมาย จะท าการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ได้เฉพาะดังนี้ (ข้อ 6)

1. เป็นการปฏิบัติราชการ หรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติ
ราชการตามหน้าท่ี หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และ

2. ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม

“ ควบคุม ” หมายความว่า การดแูล  หรือ          
การก ากับดแูล

** ปัญหา....ผูป่้วยน ายามาจากโรงพยาบาล 
มาให้พยาบาล รพ.สต. ฉีดยา



6.2 ผูป่้วย ต้องให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล

 ข้อยกเว้น.....กรณีไม่อาจให้ความยินยอมได้
(แม้ผูป่้วยให้ความยินยอม ผูร้ักษาก็มีความผดิ)

2.1 ยินยอมโดยตรง/รปูแบบ

2.2 ยินยอมโดยปริยาย

เช่น ผูป่้วยอุบัติเหตสุลบมา ต้องตัดขา,
-ผูป่้วยจิตเวช...ผูป้กครอง,ผูอ้นบุาล

เช่น ผูป่้วยอุบัติเหตซ่ีุโครงหัก 3 ซ่ี เซ็นช่ือไม่ได้



หลักความยินยอม
ความยินยอมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

มาตรา 373 ความตกลงท าไว้ล่วงหน้า                                      

เป็นข้อความยกเว้น  มิให้ลกูหน้ีต้องรับผดิ                                    
เพือ่กลฉ้อฉล   หรือ   ประมาทเลินเล่ออย่าง                                    
ร้ายแรงของตนนั้น ท่านว่าเป็นโมฆะ

- เช่น การให้ผูป่้วยลงนามยินยอมให้รักษา



หลักความยินยอม
พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

มาตรา 9 ความตกลงหรือความยินยอมของผู ้                                       

เสียหาย ส าหรับการกระท าท่ีต้องห้ามโดยชัดแจ้ง  โดย
กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนจะน ามาอ้างเป็นเหตยุกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผดิเพือ่ละเมดิมไิด้ 

เช่น - ถอดท้ิวผูป่้วยระยะสดุท้าย...กฎหมายห้าม

- ผูป่้วยสลบมา ต้องตัดขา ไม่ตัดตาย จึงตัดขา
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ                                   



ข้อบังคับแพทยสภา

ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549

ข้อ 28 ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธ

การช่วยเหลือ   ผู ้ท่ีอยู่ในระยะอันตราย   จากการเจ็บป่วย

เมือ่ได้รับการร้องขอ และตนอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยได้  เว้นแต่

ผูป่้วยไมอ่ยู่ในสภาวะฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตราย

ต่อชีวิต โดยต้องให้ค าแนะน าท่ีท่ีเหมาะสม
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⚫ กฎหมายท่ีเก่ียวกับความยินยอม
⚫ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
- มาตรา 8 การบริการสาธารณสขุ..ในกรณีท่ีผูรั้บบริการปฏิเสธ
ไม่รับบริการใด บคุลากรด้านสาธารณสขุ จะ ให้บริการนั้น มิได้

ความในวรรคหน่ึง มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ผูรั้บบริการอยู่ในภาวะท่ีเส่ียงอันตรายถึงชีวิตและมี

ความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน

- กรณีผูป่้วย ไม่มีภาวะตัดสินใจได้ เช่น สลบ, วิกลจริต

- กรณีผูป่้วยไม่ยินยอม..แพทย์จะใส่ท่อช่วยหายใจ,ส่องกล้อง
⚫ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

- มาตรา 28 บคุคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย/



1. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. ต้องไมขั่ดต่อความสงบเรียบร้อย  

หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. การรักษาพยาบาล มิใช่การท านิติกรรมสัญญา
4. การให้ความยินยอมโดยปริยาย ในการรักษาพยาบาล 
5. การให้ความยินยอมกรณีผูป่้วยระยะสดุท้าย

6. กรณีผูป่้วยไมใ่ห้ความยินยอมรักษา อาจผดิกฎหมาย...

 อาญา ฐานท าร้ายร่างกาย ม. 295, ฐานฆ่าผูอ่ื้น ม. 288
 อาจผดิอาญาฐานข่มขืนใจผูอ่ื้น(ผดิต่อเสรีภาพ)
 อาจมคีวามรับผดิทางแพง่. 

สรปุ หลักความยินยอมของผูป่้วย

รปูแบบการให้
ความยินยอม



ผูป้ฏิบัติจะเลือกหลักข้อใด ?

1. หลักจริยธรรม

ระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีรักษาพยาบาลผูป่้วย

เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

2. หลักกฎหมาย

เช่น กรณีพยาบาลฉีดแวเลียมให้ผูป่้วย โดยไม่มคี าส่ังแพทย์



6.3 ผูร้ักษาพยาบาล ต้องไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เป็นเหตใุห้ ผูป่้วยได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรปุ คือต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบราชการ



ตัวอย่างคดีอาญา...โรงพยาบาลเอกชน  

จ าเลยท่ี 1 แพทย์เจ้าของไข้...ถกูจ าคุก 4 ปี
จ าเลยท่ี 2 แพทย์ผูร้ักษา......ถกูจ าคุก 4 ปี
จ าเลยท่ี 3 พยาบาลเวร........ถกูจ าคุก 1 ปี

จ าเลยท่ี 1. ตรวจผูป่้วยเห็นว่ามีอาการปวดศีรษะ  ให้พกัท่ี ร.พ.
ส่ังฉีดยา Pethidin 3 ครั้งๆ ละ 50 มิลลิกรัม ทกุ
4 ช.ม. ผูป่้วยมีอาการช็อก ชักกระตกุ ตาค้าง พยาบาล
เวรบ่ายแจ้งจ าเลยท่ี 1 ทราบแล้ว แต่ไม่มาดอูากรผูป่้วย

จ าเลยท่ี 2 เมื่อจ าเลยท่ี 1 ไม่มา จึงแจ้งจ าเลยท่ี 2 จ าเลยท่ี 2 ไม่
มาดผููป่้วย แต่ได้ดเูวชระเบียน แล้งส่ังให้ยาทรามอลและ
ให้ฉีดแวเลียม

จ าเลยท่ี 3 เวลาตีสอง จ าเลยมาดเูห็นผูป่้วยนอนปกติ และได้วัด
สัญญาณชีพ แต่เวชระเบียนระบวุ่าผูป่้วยด้ิน กระสับกระส่าย..



 ตัวอย่าง...ความรับผดิทางอาญา
1. ผูป่้วยอุบัติเหต ุ4 ราย ให้เลือดผดิ ตาย 2 ราย
2. แพทย์ไม่มาดผููป่้วยเปล่ียนข้อเข่า...เสียชีวิต
3. แพทย์ไม่มาดผููป่้วยอุบัติเหตุ...ผูป่้วยถกูตัดขา

ข้อ 2,3...ฐานทอดท้ิงคนเจ็บป่วย 
4. ระหว่างผา่ตัดต่อมทอนซิล สายออกซิเจนหลดุ...เสียชีวิต
5. คนไข้อุบัติเหตทุางรถจักรยานยนต์ คนไข้อาเจียน...เสียชีวิต

ข้อ 4,5,...ฐานประมาทเลินเล่อ 
⚫ ข้อสังเกต. - การรักษาผูป่้วยอุบัติเหต ุผูป่้วยเสียชีวิตมาก

- ถ้าให้ผูป่้วยกลับบ้าน ต้องแจ้งญาติให้การดูแล.?

6. แพทย์ปลอม ฉีดฟิลเลอร์ หน้าผากด้านซ้าย...ผูป่้วยตาซ้ายบอด

-เจ้าของคลินิก,แพทย์ผูด้ าเนินการ....จ าคุก 6 เดือน ปรับสองหมื่น/           

พยาบาล ตาม
แพทย์แล้ว..ไมม่า
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หลักท่ี 7

หลักคุ้มครองผูท่ี้จะเสียหาย



 ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน...

1. ประกอบอาชีพเป็น แพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา                   
นางผดุงครรภ์ ผูพ้ยาบาล นักบวช หมอความ                       
ทนายความ หรือ ผูส้อบบัญชี

2. หรือเป็นผูช่้วยบคุคลผูป้ระกอบอาชีพ ตามข้อ1.

3. ได้ล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงความลับของผูอ่ื้น

4. เปิดเผยความลับน้ัน โดยน่าจะเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด.

ความผดิอาญาฐานเปิดเผยความลับ ม. 323

โทษจ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ



มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
ส่วนบคุคลท่ีอยู่ในความควบคุมดแูลของตน โดยปราศจาก  
ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมลู ท่ีให้ไว้ล่วงหน้า
หรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีเปิดเผยดังต่อไปนี้

(1) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในหน่วยงานของตน
เพือ่น  าไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ี

(2).......
(3)......
(4) ศึกษาวิจัย

พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เปิดเผย...1. แจ้งข้อมลูให้ทราบ
2. มอบเอกสารให้ 



(5)  ต่อหอจดหมายเหตุ                                     

(6)  ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพือ่การป้องกันการฝ่าฝืนตาม   

กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี                            

(7)  เป็นการให้ซ่ึงจ าเป็นเพือ่การป้องกัน หรือระงับอันตราย

ต่อชีวิต หรือสขุภาพของบคุคล   

(8)  ต่อศาล และเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของรัฐหรือบคุคล

ท่ีมอี านาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

(9)  กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

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



มาตรา 7 ข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคล เป็นความลับ 
ของส่วนบคุคล ผูใ้ดจะน าไปเปิดเผย ในประการท่ีน่าจะท าให้
บคุคลน้ันเสียหายไม่ได้  เว้นแต่การเปิดเผยน้ัน เป็นไปตาม         
ความประสงค์ของบคุคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติให้เปิดเผย

พ.ร.บ. สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูใ้ดจะอาศัยอ านาจ
หรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ
หรือกฎหมายอ่ืน เพือ่ขอเอกสารเก่ียวกับข้อมลูด้านสขุภาพ

ของบคุคลท่ีไมใ่ช่ของตนไม่ได้ (จ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรือปรับ

ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ หรือท้ังจ าท้ังปรับ...(ยอมความได้)

ศาล, พนักงานสอบสวน...ขอตาม ป.วิอาญา



⚫ มาตรา 7

ดังน้ันการให้เอกสารเก่ียวกับข้อมลูด้านสขุภาพ
ของบคุคลท่ีไม่ใช่ของตนตามมาตรา 7 เพือ่...
1. ประโยชน์ของเจ้าของข้อมลู
2. ประโยชน์สาธารณะ                

พ.ร.บ. สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

ให้ได้ หรือไม?่

บริษัทประกันภัย มาขอเวชระเบยีนผูป่้วย

ผูป่้วย...ตาย/ยังมชีีวิต
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ข้อควรระวังในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ

เร่ือง คน เงินและพสัดุ



⚫ ปัญหาการร้องเรียนของข้าราชการ  เพือ่เอาความผดิกัน
สาเหต.ุ..มาจากความขัดแย้งกัน

เหตท่ีุมีความขัดแย้ง ส่วนใหญ่มาจากการบริหารคน
คือ “ ผูบ้ังคับบัญชามีความบกพร่องในการบริหารคน ”

เร่ืองคน : การบริหารคน

⚫ การร้องเรียน.....
1. เกิดจากความขัดแย้งของเจ้าหน้าท่ี 90 %
2. รักษาประโยชน์สาธารณะ 10 %

เช่น รพ.สต. มี 4 คน น าเงินราชการ มาใช้จ่ายเพือ่ท าอาหาร



1. ถือตัว เอาเปรียบ ใช้อารมณ์ พูดจาหยาบคาย กับลกูน้อง

2. ไม่ยึดถือกฎหมาย ระเบียบราชการ
3. เอาประโยชน์ของราชการ มาเป็นส่วนตัว
4. ใช้ให้ลกูน้องท าผดิ ลกูน้องเตือนไม่รับฟัง

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

⚫ ผูอ้ านวยการระดับต้น 3 คน
⚫ ผูอ้ านวยการกลุ่ม 1 คน

⚫ น.พ. สาธารณสขุจังหวัด
จ านวน 3 คน

⚫ ตัวอย่าง...ความล้มเหลวในการบริหารคน  
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 เร่ืองท่ีร้องเรียนกันมาก...โทษทางวินัย ปลดออก ไล่ออก
1. การน ารถราชการส่วนกลาง ไปใช้ส่วนตัว
2. การจัดอบรมเท็จ...จัดไม่ครบวัน,จัดไม่ตรงสถานท่ี

แอบแฝงเพือ่ไปเท่ียวกัน 
3. การทอดกฐิน ทอดผา้ป่า โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินราชการ
4. การเบิกเงินจากทางราชการเป็นเท็จ

- ค่าอยู่เวร, ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
5. น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
6. เรียก-รับเงินจากประชาชนโดยมิชอบ

- ซ้ือของ, รับเข้าท างาน, รับเข้าเรียน,การรักษาพยาบาล
7. ทจุริตยักยอกเงินราชการ

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



การบริหารคน : ธรรมาภิบาล

1. บริหารตนเอง

2. บริหาร
ผูใ้ต้บังคับบัญชา

3. บริหาร
ผูบ้ังคับบัญชา

การบริหารคน



⚫ การบริหารตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล

1. มคีวามรู้หลักกฎหมายท่ัวไปในการปฏิบติัราชการ
เช่น วินัย,การเงิน,พสัดุ,ละเมิด,วิ.ปกครอง

2. เป็นผูเ้ช่ียวชาญงานในหน้าท่ี
3. ซ่ือสัตย์ สจุริต ต่อราชการและบคุคล
4. เป็นกลาง เป็นธรรม  

- ประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการ ประชาชน
5. เป็นท่ีพึง่ได้
6. สภุาพ เยือกเย็น ไมก่ลัวในส่ิงท่ีไมถ่กูต้อง/

การบริหารตนเอง

⚫ ความรัก
⚫ความเช่ือมั่น

อย่า “ น ้าล้นแก้ว ”



1. ไม่ยึดกฎหมายและระเบียบราชการ

2. ไม่ฟังใคร ตัวเองถกูเสมอ ไม่ยอมรับผดิ
3. ท าตัวเป็นนาย ใช้อารมณ์โกรธ
4. ส่ือสารเชิงบวกไมเ่ป็น  
5. ไม่ปกป้องลกูน้อง ใช้ให้ท าผดิ
6. ไม่เสียสละ เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม
7. ข้ีกลัว...กลัวนาย กลัวท่ีจะต้องรับผดิ กลัวไมไ่ด้ประโยชน์/

⚫ความเบือ่หน่าย

⚫ ไมม่ใีคร่ช่ืนชอบ

⚫ความล้มเหลวในการบริหารตนเอง  



⚫ การควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานและความประพฤติ
1. การปฏิบัติงาน

- ความรู้ความสามารถ, ผลงาน
- ความดีความชอบ, ความก้าวหน้า
- สิทธิต่างๆ ของผูใ้ต้บังคับบญัชา 
- เป็นกลางและเป็นธรรม 

2. ความประพฤติ...การท าผดิกฎหมาย ระวัง?
- ตรวจสอบ ผูใ้ต้บังคับบญัชา
- ให้อยู่ในกรอบของทางราชการ
คือเป็นคนดี เป็นแบบอย่างได้/         

การบริหารผูใ้ต้บังคับบัญชา  

⚫ผลงาน
⚫ความไว้วางใจ



⚫ การให้ผูบ้ังคับบัญชาอยู่ในกรอบของกฎหมาย
1. แนวคิด...เขาต้องพึง่เรา, ถ้าเราต้องพึง่เขา...บริหารได้ยาก
2. ปฏิบติัตามค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย

- กรณีค าส่ังท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย
◆ ต้องปฏิบัติตามไม่ได้และ ไม่กลัว
◆ ส่ือสารเชิงบวกถึงผลจะตามมา
◆ ไม่ปฏิบัติเพราะความห่วงใย  
◆ ต้องซ่ือสัตย์ต่อกัน 

3. ให้ความช่วยเหลือ
- เร่ืองงาน, เร่ืองส่วนตัวตามความจ าเป็น

การบริหารผูบ้ังคับบัญชา  

⚫ความไว้วางใจ



1. อะไรเป็นสิทธิของเขา ต้องให้เขา

2. ใช้หลักกฎหมาย,หลักความเป็นธรรม
หลักความรู้ความสามารถ,หลักความ
รับผดิชอบ ในการให้คุณ-ให้โทษ

3. เป็นท่ีพึง่ในเร่ืองงานได้ อย่าส่ังให้ท าผดิ
4. ผูบ้งัคับบญัชา ช่วยเหลือเท่าท่ีท าได้
5. การส่ือสารเชิงบวก อย่าใช้อารมณ์
6. เสริมสร้างความสามคัคีในองค์กร
7. ประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่าง 

ส่ิงท่ีได้...ผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้ความเคารพ นับถือ

อย่าให้มีความ
ความขัดแย้ง 
ในหน่วยงาน

บริหารความ
ขัดแย้ง

ความขัดแย้งเป็นต้น
เหตขุองการร้องเรียน

สรปุ การบริหารคน : ผูบ้ริหารต้องท า



⚫ ข้อเตือนสติ ผูบ้ริหาร
“ อย่าปล่อยให้ ความโลภ โกรธ หลง กลัว 
ลาภ ยศ ค าสรรเสริญ มีอ านาจเหนือเรา ”

1. จะท าให้ขาดสติ มคีวามคิดไม่รอบคอบ
มกีารกระท าไปในทางท่ีไมถ่กู ไมค่วร

2. จะส่งผลร้ายกับตัวเองและครอบครัว

หลักคิด...ถ้าจะกระท าผดิ
1. ถ้าคิดว่า ท าได้ ท่ีอ่ืนเขาก็ท ากัน ไม่เป็นไรหรอก

คิดแบบน้ีเราจะท า ส่ิงท่ีตามมาเราจะได้รับโทษ
2. ถ้าคิดว่า ถ้าเราท าแล้ว ถกูจับได้ เราจะได้รับโทษอะไร 

หนักแค่ไหน....คิดแบบนี้ เราจะไม่ท าและปลอดภัย



การบริหารงานการเงิน
ต้องสจุริต โป่งใส ตรงไปตรงมา



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

...........................
.ข้อ 4 ให้ผูก้ ากับดแูล หรือฝ่ายบริหาร น ามาตรฐาน

การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ใช้เป็น
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

.ข้อ 5 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมท้ายระเบยีบน้ี 
เป็นแนวทาง

***ปัญหา หน่วยรับตรวจทกุหน่วย จัดวางระบบ    
ควบคุมแล้ว แต่ยังมีปัญหาเหมอืนเดิม



หน่วยงาน ปีท่ีทจุริต จ านวนเงิน ต าแหน่ง จนท.

1.รพ. ปรางค์กู่ 2541-2546 22,548,947 จ.การเงินฯ

2. ส านักตรวจฯ 2542-2544 1,144,673 จ.ธรุการ

3. สสจ. ชลบรีุ 2545 6,935,462 ลกูจ้างช่ัวคราว

4.รพ. ศรีบรรพต 2546-2548 5,020,684 จพ. การเงินฯ

5.รพ. สมเด็จฯตากสิน 2549 23,134,412 จพ. การเงินฯ

6.รพ. เคียนซา 2546-2551 30,980,000 จพ. การเงินฯ

7.รพ. เสลภมูิ 2547-2556 11,735,049 จพ.การเงินฯ

8.รพ. คลองขลงุ 2542-2544 19,654,051 นักจัดการฯ

9. ร.พ. ปทมุรัตต์ 2563

รวม     =

21,400,000

142,571,378

พ.-นวก.การเงินฯ

ความเสียหายจากการทจิุตของ สป. ท่ีมีการลงโทษแล้ว



1. เจ้าหน้าท่ีการเงิน

2. ผูท่ี้ท าหน้าท่ีการเงิน

3. หัวหน้าฝ่ายการเงิน

4. ผูบ้ังคับบัญชาทกุคน

5. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

6. ผูต้รวจสอบภายใน***

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน

บคุคลส าคัญ

ถ้ายังไม่สนิท

จะยังไม่โกง



 กระบวนการ รับ-จ่าย ทางการเงิน

1. การรับเงิน
2. การเก็บรักษาเงิน

3. การจ่าย
4. การลงบัญชี - ทะเบยีนคุมเงินทดรองราชการ

5. การตรวจสอบ

6. การเก็บหลักฐาน.

ปัญหา การบริหารงานการเงินและแนวทางแก้ไข



การควบคุมงานการเงิน

5. การเก็บ-รักษาเงิน

3. การเบิกจ่ายเงิน2. การฝากเงิน1. การรับ-ส่งเงิน

4. การลงบัญชี



1. การรับเงิน - การส่งเงิน

จุดรับเงินจุดรับเงินจุดรับเงิน

การส่งเงิน

หน่วยรับเงิน การลงบัญชี

1.หนังสือน าส่ง
2.ส าเนาใบเสร็จ***
3.เงินสด



2. การฝากเงิน

ใบถอนเงิน/โอนเช็ค
การตรวจสอบ
หลังฝาก

การเขียน-การลงนาม

3. การเบิกจ่ายเงิน

4. การลงบญัชี

เอกสารท่ีน า
มาลงบัญชี จ่ายให้ผูม้ีสิทธิรับเงิน

1. ให้ผูอ่ื้นยืมเงินแทน แต่ผูยื้มไม่ได้เป็นผูใ้ช้จ่ายเงิน ผูจ่้ายเงิน
น าไปใช้จ่ายไม่ถกูต้อง...เรียกให้ผูยื้มคืนเงิน

2. รพช. นายช่าง ยืมเงิน 3 แสนบาทเศษ ไปซ้ือพสัดุ ปี 2558
ซ้ือราคาแพง กรรมการไม่ตรวจรับ, ปี 2563 ยังไม่คืนเงินยืม 



 วิธีการควบคุม

1. การถ่วงดุล
2. การตรวจสอบ
2.1 จากภายนอก
2.2 จากภายใน

(1) หน่วยงาน
(2) ผูบ้ริหาร

เงิน,เอกสารแทนตัวเงิน

คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน

5. การเก็บรักษาเงิน



1. การรับเงิน

-เงินงบประมาณ
-เงินบ ารงุ
-เงินค่าบริการ
-เงินบริจาค
-เงินอ่ืนๆ

1.1จากหน่วยงาน
ภายนอก

1.2 จากหน่วยงาน
ภายใน

หลักฐานการรับ

1.3 การตรวจสอบ
-จ านวนเงิน,หลักฐาน

ปัญหา... 1. เงินค่ายา, ค่าบริการ, เงินบริจาค
2. งานการเงินรับเงินจาก จนท. ท่ีน  าส่ง

1.3 จากบคุคล



2.4 ปัญหา
-การน าเงินฝาก
-การเก็บเงินสด
-เอกสารแทนเงิน

2.1 ฝากธนาคาร

2.2 เก็บเงินสด
มีหลักฐานการเก็บ

2.5 การตรวจสอบ
- หลักฐาน
- จ านวนเงิน

ตัวอย่าง...   

2.3 เอกสารแทนเงิน
คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน

1. ทจุริตเงินฝาก, เก็บเงินไว้มากเกิน
2. เงินสวัสดิการ

2. การเก็บเงิน



3.2 จ่ายเป็นเช็ค

3.3 จ่ายเป็นเงินสด
หลักฐานการจ่าย

การตรวจสอบ
- หลักฐาน
- จ านวนเงิน

ตัวอย่าง...1. การเขียนหรือพมิพเ์ช็ค, การลงนามในเช็ค
2. การถอนเงินสดมาจ่าย
3. การไม่แสตมป์หลักฐานการจ่าย
4. การท าหลักฐานเท็จเพือ่จ่ายเงิน..จ่ายค่าเวรแพทย์

3.4 จ่ายโดยการโอน

- จ่ายหน่วยงาน
- จ่ายบคุคล

3. การจ่ายเงิน
3.1 จ่ายผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์



4. การลงบัญชี

4.4 ปัญหาการลงบัญชี..ลงตาม..

4.3 ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย

4.5 การตรวจสอบ
-หลักฐานการการลงบัญชี

ตัวอย่าง...   

4.1 บัญชีเงินสด

4.2 บัญชีรับจ่าย

2. การลงบัญชี ร.พ.ชมุชน..ตามหัวหน้าฯ
1. การลงบัญชีเงิน..ต้องลงบัญชีหลังฝาก



5. การตรวจสอบ

5.4 ต้องตรวจสอบต้ังแต่เร่ิมจนจบกระบวนการ

5.5 โครงการท่ีท าถกูต้องหรือไม่

ตัวอย่าง...  

5.2 เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
5.3 เอกสารประกอบการรับเงิน

5.6 รายมือช่ือผูรั้บเงิน

1. การจัดอบรม - โดยไม่ได้จัดจริง
2. การจัดอบรมไม่ครบวัน...ตามโครงการ
3. ผูเ้ข้าอบรมไม่ครบ-แต่มีรายช่ือครบ

5.1 ให้มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน



6. การเก็บหลักฐาน

6.3 เก็บไว้ 10 ปี

- การเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย 10 ปี เป็นมาตรการหน่ึง
ท่ีป้องกันการทจุริตได้

6.1 หลักฐานเก่ียวกับการเงิน

6.2 เก็บไว้ในท่ีปลอดภัย

6.4 ถ้าสญูหายต้องสอบสวน



 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

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

⚫ วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน (ข้อ 52, 53, 54)
1. ข้อ 52 การจ่ายเงินให้จ่ายผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์(e- Payment)

ให้แก่ผูม้ีสิทธิรับเงินท่ีเป็น ข้าราชการ ลกูจ้าง พนักงานราชการ
ผูร้ับบ  านาญ ผูร้ับเบี้ยหวัด หรือบคุคลภายนอก รวมท้ังการจ่าย
เงินเพือ่ชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ตามหลักเกณฑ์และ..ก าหนด

การจ่ายเงินเป็นเช็ค หรือเงินสด ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีท่ี
มีเหตขัุดข้อง หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึงได้



2. การเขียนเช็คส่ังจ่าย (ข้อ 53)

(1) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ี หรือ ผูม้ีสิทธิรับเงิน

ในกรณีซ้ือทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน

ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามเจ้าหน้ี   หรือผูม้สิีทธิรับเงิน 

โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผูถื้อ” ออก  และขีดคร่อมด้วย 

(2) การจ่ายเงิน  ให้แก่เจ้าหน้ี  หรือผูม้ีสิทธิรับเงิน 

นอกจากกรณีตาม (1)  ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามของ

เจ้าหน้ี หรือผูม้ีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผูถื้อ”

ออก และจะขีด คร่อมหรือไม ่ก็ได้  



(3) ในกรณีส่ังจ่ายเงิน เพือ่ขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออก           

เช็คส่ังจ่ายในนามเจ้าหน้าท่ีการเงินของส่วนราชการ  และขีด

ฆ่าค าว่า “หรือผูถื้อ”ออก ห้ามออกเช็คส่ังจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมอืช่ือส่ังจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยัง                     

มไิด้เขียนหรือพมิพช่ื์อผูรั้บเงิน วันท่ีออกเช็ค และจ านวนเงิน                 

ท่ีส่ังจ่าย



3. การเขียนหรือพมิพจ์ านวนเงินในเช็ค                                                      

ท่ีเป็นตัวอักษร (ข้อ 54)
 ให้เขียนหรือพมิพ ์ให้ชิดเส้นและชิดค าว่า “บาท” หรือ

ขีดเส้น หน้าจ านวนเงิน ท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมม่ี                              

ช่องว่างท่ีจะเขียน หรือพมิพจ์ านวนเงินเพิม่เติมได้ และ

 ให้ขีดเส้นตรง หลังช่ือสกลุ ช่ือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

จนชิดค าว่า “หรือผูถื้อ” โดยมใิห้มีการเขียนหรือพมิพช่ื์อ                    

บคุคลอ่ืนเพิม่เติมได้

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



บริษัทเอกชัยการค้า จ ากัด
ห้าแสนบาทถ้วน

500,000 XX

100

สม.-...   นารี.-..

9 มกราคม 2560

จ่ายเช็คกรณี ซ้ือทรัพย์สิน, จ้างท าของ, เช่าทรัพย์สิน



บริษัทเอกชัยการค้า จ ากัด
ห้าแสนบาทถ้วน

500,000 XX

100

สม.-...   นารี.-..

9 มกราคม 2560

จ่ายเช็คกรณี ซ้ือทรัพย์สิน, จ้างท าของ, เช่าทรัพย์สิน



นางสาวหทัยรัตน์  เสริมบารมี
สองแสนบาทถ้วน

200,000 XX

100

สม.-...    นารี.-..

9 มกราคม 2560

กรณีส่ังจ่ายเงิน เพือ่ขอรับเงินสดมาจ่าย

“ ห้ามออกเช็คส่ังจ่ายเงินสด ”



กรณีโรงพยาบาลชมุชน...เงินขาดบัญชี 22,548,947 บาท

ผูร้ับผดิชอบ จ านวนเงิน (กระทรวงการคลัง)

จ.การเงินผูท้จุริต                    22,548,947=100%

1. ผบ. ช้ัน1 (พอ่บ้าน)          5,887,236

2. ผบ. ช้ัน 2/1(ผอ.)        6,509,222

3. ผบ. ช้ัน 2/2(ผอ.)         550,000

4. ผบ. ช้ัน 2/3(ผอ.)     3,952,565

5. ผูเ้ซ็นร่วม(หน.พยาบาล) 622,685

รวม 1+2+3+4+5  17,161,710

เงินท่ีราชการต้องเรียกคืนไม่ได้ =  5,387,237



นายณรงค์ศักด์ิ ทองสัมฤทธ์ิ
= ห้าหมืน่บาทถ้วน =

= 50,000 XX

100

ส้มต ำตตต    ขำ้วเหนยีววว

น

9 มกราคม 2550

เช็คฉบับจริง........(ทจุริต 22 ล้านบาทเศษ)



นายณรงค์ศักด์ิ ทองสัมฤทธ์ิ

= สามแสนห้าหมืน่บาทถ้วน =
=350,000 XX

100

ส้มต ำตตต    ขำ้วเหนยีววว

9 มกราคม 2550

เช็คฉบบัปลอม..(ฉบบัจริงส่ังจ่าย 50,000 บาท)



กรณีโรงพยาบาลชมุชน...เงินขาดบัญชี 30,890,000 บาท

ผูร้ับผดิชอบ จ านวนเงิน (จังหวัดก าหนดค่าเสียหาย)

จ.การเงินผูท้จุริต                    30,980,000=100%

1. ผบ. ช้ัน1 (พอ่บ้าน)          7,600,000

2. ผบ. ช้ัน 2/1(ผอ.)        10,510,000

3. ผบ. ช้ัน 2/2(ผอ.)         4,935,000  

4. ผูเ้ซ็นร่วม     7,845,000

รวม 1+2+3+4  20,990,000

เงินท่ีราชการต้องเรียกคืนไม่ได้ =     9,990,000



นายณรงค์ศักด์ิ ทองสัมฤทธ์ิ
(สามหมืน่บาทถ้วน )

= 30,000 XX

100

สะตอออ      ลูกเนียงงง

น

9 มกราคม 2555

เช็คฉบับจริง ส่ังจ่าย 30,000 บาท



นายณรงค์ศักด์ิ ทองสัมฤทธ์ิ
(เจ็ดแสนสามหมืน่บาทถ้วน)

=730,000 XX

100

สะตอออ ลูกเนียงงง

9 มกราคม 2555

เช็คฉบบัปลอม..(ฉบบัจริงส่ังจ่าย 30,000 บาท)



ร.พ. ชมุชน ทจุริต 19,600,000 บาท

เช็คฉบบัจริง..(ฉบบัจริงส่ังจ่าย 60,000 บาท)

นายเรืองรัตน์ บวัสัมฤทธ์ิ
หกหมืน่บาทถ้วน

9 มนีาคม 2555

กนกเพชร     เพชรก ำแพง

60,000 xx
100



ร.พ. ชมุชน ทจุริต 19,600,000 บาท

เช็คฉบับจริง..(ฉบับจริงส่ังจ่าย 60,000 บาท)

นายเรืองรัตน์ บวัสัมฤทธ์ิ
แปดแสนหกหมืน่บาทถ้วน

9 มนีาคม 2555

กนกเพชร     เพชรก ำแพง

860,000 xx
100



บริษัทการค้าพสัดุไทย จ ากัด
หกแสนบาทถ้วน

600,000 XX

100

ผอ.-...  รอง ผอ.-...

3 มนีาคม 2559

การส่ังจ่ายเงิน กรณีซ้ือทรัพย์สิน จ้างท าของ เช่าทรัพย์สิน

“ ห้ามออกเช็คส่ังจ่ายเงินสด ”

นางจันทร์ทรา  ซ่ือตรง



o
สาขา................               ออมทรัพย์   ฝากประจ า  เงินสด

ประเภทบญัชี
วันท่ี.................               กรงุไทยทวีคณู อ่ืนๆ รายการโอนเพือ่

ธนาคารกรงุไทย       ใบถอน WITHDRAWAL  SLIT

ช่ือบญัชี Account Name     เพือ่สาขา For Branch      เลขท่ีบญัชี Account N.           

จ านวนเงินตัวอักษร = สามหมืน่บาทถ้วน= จ านวนเงินตัวเลข =   30,000 บาท =                   

ลายมอืช่ือเจ้าของบญัชี      ได้รับเงินถกูต้อง    ลายมอืช่ือเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

ลงชือ่......... ลงชือ่...........            ลงชือ่......................

⚫ เอกสารท่ีแนบมากับ ใบถอนเงิน จ านวนเงินตรงกับใบถอนเงินหรือไม่
⚫ รพ.สต. สสจ.ปทมุธานี.....ผอ. ทจุริตไป 2 ล้านบาทเศษ



ผูม้ีอ านาจลงนามในเช็ค
ก่อนลงนามใชเช็ค...ต้องพจิารณาดังน้ี

.........................
1. เช็คเขียนถกูต้องหรือไม่
2. ต้องมีหลักฐานขอเบิกจ่ายเงิน แนบมากับเช็ค
3. มีสมดุคุมเช็ค
4. เร่ืองท่ีเสนอ ผา่น ผบ.ช้ันต้นมาหรือยัง

⚫ ข้อควรระวัง - ผูโ้กงและผูถ้กูโกง จะมีความสนิทและไว้ใจกัน?

เช่น  ให้ นวก.การเงิน เก็บเช็คไว้เอง...เงินขาด 21 ล้านบาท



o
 ประกาศใช้ เมื่อ 24 กมุภาพนัธ์ 2560
⚫ การจัดซ้ือจัดจ้าง หมายความว่า...

การซ้ือ  จ้าง  เช่า  แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

⚫พสัดุ หมายความว่า...
สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างท่ีปรึกษา

งานจ้างออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

⚫ สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครภัุณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างและ 
ทรัพย์สินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้าน้ันด้วย.     

พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560



o

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างของ เก่า/ใหม่

ระเบียบพสัดุ ปี 35 พ.ร.บ.พสัดุ ปี 60

1. วิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

e-Market
e-Bidding
e-Auction

1. วิธีสอบราคา
2. วิธีประกวดราคา

3. วิธีพเิศษ(ท่ัวไป)
(มีหลายราย)

3. วิธีพเิศษ
(มีรายเดียว)

4. วิธีตกลงราคา
5. วิธีกรณีพเิศษ

6. วิธีประมลูด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ปี49/58



o
⚫ เจ้าหน้าท่ี หมายความว่า...

ผูม้หีน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ 
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูม้ีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ

⚫ มาตรา 120 ผูใ้ดเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นผูม้อี านาจหน้าท่ี.....
ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี...เพือ่ให้เกิดความเสียหายแก่
ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยทจุริต 

⚫ ต้องระวางโทษ จ าคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับต้ังแต่
20,000 บาท ถึง 200,000บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

⚫ ผูใ้ช้หรือผูส้นับสนนุ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน/      

บทก าหนดโทษเจ้าหน้าท่ี มาตรา 120



⚫ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

1. มาตรการ การใช้รถราชการ

2. มาตรการ การเบิกค่าตอบแทน

3. มาตรการ การจัดท าโครงการฝึกอบรม

ศึกษาดงูาน ประชมุและสัมมนา

4. มาตรการ การจัดหาพสัดุ

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



1. การซ้ือวัสดุ-ยา ในราคาแพง

2. การซ้ือพสัดุให้หน่วยงานอ่ืนภายใต้การควบคุมใช้

3. การซ้ือวัสดุทางการแพทย์- ยา มากเกินความจ าเป็น 

4. การจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์เท็จ

5. การจัดซ้ือน ้ามันรถยนต์ 

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

ตัวอย่าง...ความผดิเก่ียวกับพสัดุ ในเร่ืองการจัดซ้ือ



1. การก่อสร้าง – การซ่อมแซมอาคาร
- การเรียกเปอร์เซ็นต์
- การเบกิเงินมากกว่ารายการท่ีซ่อมจริง

2. การซ่อมรถยนต์ราชการ

ตัวอย่าง...ความผดิเก่ียวกับพสัดุ ในเร่ืองการจัดจ้าง

3. การจ้างก าจัดปลวกในหน่วยงาน



o
1. การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง
2. การตรวจรับ

2.1 การตรวจรับวัสดุ
- ไม่มขีอง,มีของไม่ครบ,ของไมต่รงกับท่ีส่ังซ้ือ
- ของไมต่รงตาม Spec

(Specification คือ คุณลักษณะเฉพาะ)
2.2 การตรวจรับงานก่อสร้าง

- ไม่เป็นไปตามแบบแปลน
2.3 การตรวจรับโครงการอบรม 

- ไม่ได้จัดอบรม, จัดไม่ครบ/     

สรปุ...ความผดิ ท่ีพบบ่อยในการจัดซ้ือจัดจ้าง

อย่ากลัว,
อย่าเกรงใจ

จะเดือดร้อน
ภายหลัง

หน้าท่ีของกรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับ...มขีองตรงตามท่ีซ้ือ



2. ผอ.รพช และ เภสัชกร ซ้ือยามาจ าหน่าย

1. ปลอมลายมือเบิกยา 7 ล้านกว่าเม็ด

3. จ่ายยาท่ีมีสารเสพติด ให้คนไข้เป็นเท็จ

4. แพทย์จ่ายยาให้เภสัช,ผูช่้วย 6 คน 14 ล้านบาทเศษ
(ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสขุ)

5. จ่ายยาให้คนไข้ เกินความจ าเป็น
6. แพทย์จ่ายยา ให้คนไข้, ให้ตนเอง,ให้ญาติ
เพือ่ประโยชน์ส่วนตัว

ตัวอย่าง...ความผดิเก่ียวกับพสัดุ ในเร่ืองการรักษาพยาบาล



o
⚫ การจัดท าเอกสารเท็จ เพือ่ประกอบการถอนเงิน-เบกิจ่ายเงิน
มาใช้ในเร่ืองต่างๆ เช่น โครงการอบรม ศึกษาดงูาน ...
- ค่ารถ
- ค่าท่ีพกั
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าวิทยากร
- เพิม่รายช่ือผูเ้ข้าอบรม

ข้อควรระวัง...ในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน

เช่น -ตรวจรับโครงการ
อบรมเท็จ

- ค่าวิทยากรเท็จ
- ค่าวัสดุเท็จ

ผดิอาญาและวินัยร้ายแรง

.........จบ.........



วิทยากรผูบ้รรยาย

นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธ์ิ

อดีต ผูอ้ านวยการ(นิติกรเช่ียวชาญ ด้านวินัย) 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
โทร. 081 4090916

E-mail : ruengrat 1908 @ gmail. com



โครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของกลไกการป้องกนัการทุจริตและระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล

ระหวา่งวนัท่ี ๒๓-๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕

ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยน์ายแพทยฝ์น แสงสิงแกว้ อาคาร ๑ ชัน้ ๑ กรมสุขภาพจิต

เจา้หนา้ท่ีส านักงางนโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.นางสาวนิตยา  รตันวรรณ  นักวิชาการเผยแพร่

2.นายสิทธิพงศ ์  เพชรสุทธ์ิ นักวิชาการเผยแพร่


