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ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสํานึก ปองกัน  

ปราบปราม และสรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทจุริต มุงเนนการปองกันการทจุริตใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐน้ัน ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลกัธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการสรางความตระหนักถึงความรบัผิดชอบและการมสีวน
รวมในการตอตานการทจุริตภายในองคกรของผูบรหิารและเจาหนาที่ในหนวยงานทุกระดับของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อนําสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใส ไมยอมรบัใหมีการทุจริตคอรรัปช่ันทกุรปูแบบ 

โรงพยาบาลแมใจ จังหวัดพะเยา  ไดจัดทําคูมือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกจิหลักและ 
ภารกิจสนับสนุน เพื่อใหผูบรหิาร ผูปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงานในสงักัด มี
แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรอืนจรรยาขาราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 เปนไป
ดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และใหผูบรหิาร 
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุนโดย
เครงครัดตอไป 
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บทที่1  

บทนํา 

ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกนัการละเวนการปฏบิัติหนาที่ในภารกิจหลกั 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกบัการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค 
ราชการและเสรมิสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งปฏิรปูระบบบริหารราชการโดยการปรบัปรุง
คุณภาพขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงานการมีคุณภาพความซื่อสัตยสุจริตการมีจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชนสาหรบัหนวยงานทีม่ีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทจุริตเชนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนตน 

สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไวเชนประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรบั
ตนเองหรือผูอื่น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาที"่ หมายความวาปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่หรือปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณทีอ่าจทําใหผูอื่นเช่ือ
วามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่น้ันหรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ทัง้น้ีเพื่อแสวงหา
ประโยชนทีม่ิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทจุริตกําหนดไวในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวาการปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาทีร่าชการโดยทุจริตเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงมีโทษปลดออกหรือไลออกการทจุริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนน้ันมี
หลักหรอืองคประกอบที่พึงพจิารณา 4 ประการคือ 

1. มีหนาทีร่าชการที่ตองปฏิบัติราชการผูมหีนาทีจ่ะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานทีร่าชการหรือ 
นอกสถานทีร่าชการก็ไดในกรณีที่ไมมกีฎหมายบงัคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานทีร่าชการและการปฏิบัติ
หนาที่ราชการน้ันไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติอาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ไดการพจิารณาวามหีนาทีร่าชการหรือไมมีแนวพิจารณาดังน้ี 

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบทีก่ําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผู 
ดํารงตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด 

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.จัดหา 
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบงัคับบัญชา 
1.4 พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจเขาผูกพันตนเองยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตอง 

รับผิดชอบเชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึง่ไมมีหนาที่รบัสงเงินแตไดรับฝากเงิน
จากพยาบาลอนามัยผูมหีนาทีร่ับสงเงินและการรับฝากเงินน้ันมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัวแตมลีักษณะเปนการ
รับฝากเปนทางราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรบัหลงัใบเสรจ็รบัเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนน้ี ก.พ.
วินิจฉัยวาประจําแผนกผูน้ันมหีนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชีเมื่อไมนําเงนิสงลงบญัชีและนําเงินไปใช
สวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 
 



 
 

2. ไดปฏิบัติหนาทีร่าชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
“ปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวาไดมีการกระทําลงไปแลว 
"ละเวนการปฏิบัติหนาทีร่าชการ"  หมายความวามีหนาทีร่าชการทีต่องปฏิบัติแตผูน้ันไมปฏิบัติ 

หรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่น้ันจะเปนความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาทีร่าชการก็ตอเมือ่ไดกระทําโดยเปนการจงใจทีจ่ะไมปฏิบัติการตามหนาทีโ่ดยปราศจากอํานาจ
หนาที่จะอางไดตามกฎหมายกฎระเบียบหรือขอบังคับแตถาเปนเรื่องปลอยปละละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละ
เวนการปฏิบัติหนาทีร่าชการทีจ่ะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตอง
พิจารณาขอเท็จจรงิเปนเรื่องๆไป 

"มิชอบ" หมายความวาไมเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการคาสั่งของผูบงัคับบัญชา 
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

3. เพื่อใหตนเองหรอืผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 
"ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดทีจ่ะไดรบัประโยชนจากการที่ราชการผูน้ันปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที ่

โดยมิชอบ 
"ประโยชน" หมายถึงสิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับซึ่งอาจเปนทรพัยสินหรือประโยชนอยางอื่น 

ที่มิใชทรัพยสินเชนการไดรับบรกิารเปนตน 
"มิควรได" หมายถึงไมมสีิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆตอบแทนจากการปฏิบัติ 

หนาที่น้ัน 
4. โดยมีเจตนาทุจริตการพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจรติตอหนาที่ราชการหรือไมน้ัน 

จะตองพจิารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทจุริตหรือมีจิตอันช่ัวรายคิดเปนโจรในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีร่าชการโดยมุงทีจ่ะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซึง่หาก
การสอบสวนพิจารณาไดวาขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาทีร่าชการคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาทีร่าชการซึ่งควรลงโทษเปนไลออกจาก
ราชการการนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรอืมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษตามนัยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและ
ดําเนินคดีอาญาเน่ืองจากเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาทีร่าชการโดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทจุริตตามมาตรา 157 แหงประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งตองระวางโทษจาคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบปหรือปรับต้ังแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทัง้จําทั้ง
ปรับ 

หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตกจ็ะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียวรวมท้ังอาจ 
จําคุกและยึดทรัพยดังน้ันขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเหน็แกประโยชนของ
ประเทศชาติเปนสําคัญใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โรงพยาบาลแมใจ จังหวัดพะเยาไดเลง็เห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่ง 
เปนปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรงทําใหผลประโยชน
ไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจรงิ 

 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

ประกาศเจตนารมณคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
.............................................. 

ตามที่รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการตามนโยบาย ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ 

ชาติตานทุจริต ใหหนวยงานภาครัฐมกีารพฒันาและยกระดับหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ

บรหิารจัดการภาครัฐ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทจุริตและการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในระดับประเทศถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีการขับเคลือ่นการปองกัน ปราบปรามการ

ทุจริตในระดับนโยบายและการดําเนินงานการปองกันการทจุริตเชิงรุก การปฏิรปูมาตรการเสริมสรางระบบการ

บรหิารงานที่มีธรรมมาภิบาลในภาครัฐ มาอยางตอเน่ือง 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญและพยายามผลกัดันใหการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตเปนวาระสําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 4 การ

บรหิารงานเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Exellence) กําหนดเปนตัวช้ีวัดใหหนวยงานในสังกัดถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติ  โดยสงเสรมิการบรหิารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

มีความโปรงใส ตรวจสอบไดและมปีระสทิธิภาพ รวมขับเคลือ่นแผนแมบทการปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป โดยบูรณาการรวมกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2560-2564)มุงเนนการปองกนัการทจุริตในการบริหารราชการแผนดินผาน

กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ซึ่งเปนการประเมิน 

ระบบงาน กระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางทีม่ีความโปรงใส รวมถึงข้ันตอนกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการที่มมีาตรฐานและความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน วัฒนธรรม ในหนวยงาน ที่มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสจุริต 

และประเมินแนวทางในการปองกันการทจุริตและการปองกนัการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกอดผลประโยชนทบั

ซอน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการรบัรูของผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ภายใน

และภายนอกองคกร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจงึกําหนดแนวนโยบายใหหนวยงานและบุคลากรทกุ

ระดับตองมีและยึดถือปฏิบัติ 

โรงพยาบาลแมใจ จังหวัดพะเยา ไดเล็งความสําคัญของปญหาการทุจริต คอรัปช่ันซึง่เปนปญหา 

ที่กอใหเกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออม ตอการบริหาราชการของหนวยงาน และไดใหความสําคัญในการ

ดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ จังไดจัดดําเนินการประชุม

ช้ีแจงนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานและหนวยบริการในสงักัดพรอมทัง้การประกาศ

เจตนารมณ ในการดําเนินงานใหเกิดโปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติดังน้ี 
 

 



 
 

คําประกาศเจตนารมณ  ITA 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

หนวยงาน :  โรงพยาบาลแมใจ  จังหวัดพะเยา 

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

ขาพเจา  (บอกชื่อ-นามสกุล............)   ขอประกาศเจตนารมณวา  จะซื่อตรงจงรักภักดี  

ตอพระมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค   ในพระบรมราชจักรีวงศ      จะเปนคนดี มีคุณธรรม  

ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต  เปนหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยูดวย 

ความมีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  กลายึดหลักในสิ่งท่ีถูกตอง  ไมกระทําการโกงแผนดิน   

หรือใชตําแหนงหนาท่ีหากินบนความทุกขยากของประชาชนและขอถวายสัจวาจาวาจะประพฤติ 

ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม    จะดําเนินชีวิต ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเพียรอันบริสุทธิ์  สืบสานพระราชปณิธาน   ยืนเคียง 

ขางสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

 

                                               (นายสัมฤทธ์ิ  ตันติวัฒนากุล) 

           ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบ/ขอบังคับที่บังคบัใชตอผูที่ละเวนการปฏบิตัิหนาที ่

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริก 

ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอน
และระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆทีเ่กี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวน
ราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่อใหประชาชนหรอืผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได 

หมวด 6 การปรับปรงุภารกจิของสวนราชการมาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวน 
ภารกิจของตนวาภารกจิใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไมโดยคํานึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผนดินนโยบายของคณะรัฐมนตรีกาลงัเงินงบประมาณของประเทศความคุมคาของภารกจิและ
สถานการณอื่นประกอบกัน 

หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 ใน 
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกันให
สวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปน
การทั่วไปสวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานน้ันมลีักษณะ
ที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไดหรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ไวแต ก.พ.ร. เห็นวาเปน
ระยะเวลาทีล่าชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสรจ็ใหสวนราชการน้ันตองปฏิบัติก็ไดมาตรา 42 เพื่อให
การปฏิบัติราชการเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็วใหสวนราชการทีม่ีอานาจออก
กฎระเบียบขอบังคับหรอืประกาศเพือ่ใชบังคับกับสวนราชการอื่นมหีนาที่ตรวจสอบวากฎระเบียบขอบังคับหรือ
ประกาศน้ันเปนอปุสรรคหรอืกอใหเกิดความยุงยากซ้ําซอนหรือความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ
อื่นหรือไม 

เพื่อดําเนินการปรับปรงุแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไปมาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่อง 
ใดๆโดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผยเวนแตกรณีมีความจําเปนอยางย่ิงเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกจิการรักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิสวน
บุคคลจงึใหกําหนดเปนความลับไดเทาทีจ่ําเปน 

หมวด 8การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม 
มาตร 9 (3) แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเกีย่วกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรบับริการความคุมคา
ในภารกิจทัง้น้ีตามหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาที ่ก.พ.ร. กําหนดมาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน
เฉพาะตัวของขาราชการผูน้ันในตําแหนงที่ปฏิบัติประโยชนและผลสัมฤทธ์ิทีห่นวยงานที่ขาราชการผูน้ันสังกัด
ไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูน้ัน 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการพ.ศ. 2560 
ขอ 5 ขาราชการมหีนาทีดํ่าเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมเปน 

กลางทางการเมอืงอํานวยความสะดวกและใหบรหิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการดังน้ี 
 
 



 
 
 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
 3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมผีลประโยชนทับซอน 
 4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
 5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
 6) การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเทจ็จริง 
 7) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
 8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 
  

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข และลกูจางช่ัวคราว 
ของ โรงพยาบาลแมใจ  จังหวัดพะเยา 
 ขาราชการ พนักงานและลูกจางช่ัวคราวทุกคนมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังน้ี 
 1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3)  การมีจิตสํานึกที่ดีซือ่สัตยและรบัผิดชอบ 
 4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมผีลประโยชนทับซอน 
 5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
 6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
 7) การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเทจ็จริง 
 8) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
 9) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุัน  

โรงพยาบาลแมใจ จังหวัดพะเยา กําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ
ลูกจางช่ัวคราว ทุกคนตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ
พนักงานและลูกจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ
ของขาราชการและหนวยงาน อันจะทําใหไดรับการยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังน้ี 

1. ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

2. ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพื้นฐานของหลกัการ กฎหมาย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรมโดยยึด
ประโยชนของสาธารณะ ประเทศชาติ และมนุษยธรรม 

3.ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย กฎเกณฑ เหตุผลอันชอบธรรม 
และกลาคัดคานคําสั่งที่ไมถูกตองชอบธรรม 

4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสจุริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม 
 5. ใหคําปรึกษาแนะนําดวยความซื่อสัตยตรงไปตรงมาและใหรายละเอยีดที่สมบรูณ 
 
 



 
 

6. ปฏิบัติหนาที่ความรบัผิดชอบของตนอยางเต็มความสามารถ 
7.  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิง่ที่ตนไดปฏิบัติอยางมเีหตุผล และชอบธรรม 

8.  เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานและขอมูล ขาวสาร แกผูรองขอตามที ่
กฎหมายกําหนด 

9. ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการที่เปนความลับ หรือโดยไมมีอํานาจหนาที่ หรือที่ไมถูกตอง 
เพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง ผูอื่น หรือเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติ 

10. พรอมใหฝายตางๆ เขามาตรวจสอบไดทุกเวลา และพรอมรับผิด เพื่อดํารงไวซึ่งความไววางใจและ
ความมั่นคงของสาธารณชน 

11. ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลทั่วไปอยางมีเหตุผล สุภาพ เทาเทยีมกัน 

12.ไมกระทําการใดเปนการชวยเหลืออุปถัมภหรือเลือกปฏิบติัตอบางบุคคลอยางไมยุติธรรมหรอืเพื่อ
ผลประโยชนบางอยาง 

13.  รักษาความเปนกลางทางการเมือง เพื่อใหสามารถปฏิบติังานรวมกันไดทุกฝายเพื่อ 

ประโยชนสวนรวม 

14. ปฏิบัติงานใหสําเรจ็ โดยยึดผลลพัธของงานทีเ่กิดผลดีและเปนประโยชนต อสวนรวม 

15. พัฒนากลไกการทํางานเพื่อผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยคํานึงถึงความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของทมีงาน 
16.  พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงานม ี

ความคิดทีท่ันสมัยเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ และสามารถปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนอยูเสมอ 

17. ดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ประหยัด ไมฟุมเฟอย เหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกิจและ 

สังคมของตนเอง 
18. พิจารณาหรือตัดสินใจแกปญหาอยางมเีหตุผล โดยใชความเปนกลาง เปนธรรม เที่ยงตรงปราศจาก

อคติ สอดคลองกับสถานการณจริงและบรบิททางสงัคม 

19.  มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และวางแผนการดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายดวยความ 

รอบคอบ อดทน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 

20. พัฒนาตนเอง เรียนรูสิ่งตางๆ เพือ่ประโยชนในการทํางานและดํารงชีวิตอยางตอเน่ือง 

และไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการพนักงานและลูกจางของโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติดังน้ี 
  1 ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
 1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสจุริต 
 1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
 1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
 1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 
  2 การมีจิตสาํนึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 
 2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็ม
ใจ 
 2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน 
 
 
 
 



 
 
  3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม 
 3.2 ขยันอุทิศตนและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเรจ็ตามเปาหมาย 
 3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีนํ้าใจเพื่อใหบรรลุภารกจิของหนวยงาน 
 3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
  4 การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
 4.1 ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
 4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที ่
  5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมทีจ่ะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
 5.2 ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
 5.3 ปฏิบัติตามหลกัศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข  

6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
 6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
 6.2 กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
 6.3 ปฏิบัติตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ 
  7 ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 7.2 พรอมรบัการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
 

พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติคือมิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พรอมดานขอมูลขาวสารเอกสารหลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐอันจะสงใหการพฒันาระบบบริหารราชการ
แผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวางถูกตองเปนธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
มีความสําคัญตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพโดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐได
ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบติังานดวยความซื่อสัตยสจุริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก
ฝายรวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหน่ึงเดียวมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 
มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐดังน้ี 

 
 



 
 
 ประโยชนตอภาคประชาชน 
 1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการทางานอื่นๆ
จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 
 2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 3) สามารถตรวจสอบขอมลูขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได 
 4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดการขอมลูสวนบุคคลและสังคม 
 5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผานพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540  
 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 
 1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการพ.ศ.2540  
 2) มีแนวทางในการบรหิารจัดการภายในองคกรทีส่อดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงข้ันตอน
การดําเนินการทีส่ามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ 
 3) มีหลักเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดแนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเองภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540  

4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสเปนแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานทีม่ีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น 
 5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกตองเปนธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐประกอบดวยเกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ
โปรงใส 

 การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐโดย
มีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน 5 ประการไดแก 
 1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
 2. การจัดทําวิสัยทศันพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 3. การกําหนดหลกัเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงานมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 
 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชนเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดยความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอ
โตแยงที่ไมเปนธรรมโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการใหบริการ
รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแก
ประชาชน 6 ประการไดแก 
 1. การกําหนดหลกัเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 
 2. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 



 
 
 3. การเลอืกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกบัการใหบริการ 
 4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 
 5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบรกิาร 
 6. การจัดทําระบบขอมลูทางสถิติและสรุปผลการใหบรกิารแกประชาชน 
 ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผยการตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  
 การประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณของขอมูลขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาใน
ดานขอมูลขาวสารหลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน 
 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึนโดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผลเปนมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑ
และตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใส 

 ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก 
 1. การจัดทําหลกัเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
 3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก 
(External Audit) ที่เปนอิสระ 
 4. การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการเปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริม
สิทธิการเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนา
ศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540  
 กลไกลการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมนิผลวิธีการประเมินพิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปของหนวยงานทีม่ีความสอดคลองกบัแผนงานงบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปและพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงานเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน 
 1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป 
 3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายในหนวยงานโดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจาปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 



 
 
 หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงานหมายถึงการที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนทีก่ําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลายเชนการบริการตามลําดับกอน-หลังหรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานเปนตนทั้งน้ีเพื่อเปนการอานวยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและถูกตองแกประชาชนผูมา
รับบริการ 

 

 วิธีการประเมิน 
 จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่หนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวหรือไมอยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก
ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไว 
 2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 3. มีการใหบริการเรียงตามลาดับกอน -หลงั 
 การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพือ่พัฒนาระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทาํกิจกรรม
การเสริมสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานโดยเปนการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรม
ของหนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งน้ีเพื่อ
เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรมวิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพือ่พัฒนาระบบการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกาลังใจแกบุคลากร
ในหนวยงานและพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวมเพื่อใหมีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑและตัวช้ีวัดที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพรหลักเกณฑ
ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
 การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงานเชนการจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทางานของหนวยงาน 
 กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบ
โดยทั่วไปวิธีการประเมินพิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 1. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการจัดทํา
รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมทัง้วิเคราะหปญหาอปุสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 
  
 
 



 
 

2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานและทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ  

 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 การควบคุม หมายถึงกระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนด
ไวหรือถาจะใหความหมายที่ช้ีใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึงการบังคับใหกิจกรรมตางๆ
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวจากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทางกรอบหรือขอกําหนดทีว่างไวผูควบคุมหรอืผูบริหารจะตองดาเนินการอยางหน่ึงจะ
แกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาวมิฉะน้ันแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

 การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคมุออกเปน 5 ประเภทดวยกันคอื 
 1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ
ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผนเรียกวาการควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุม
ใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ควบคุมในขอน้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวยคือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณ
และคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว 
 2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการโดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการ
โครงการควบคุมและบํารุงขวัญพนักงานความประพฤติความสานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย 
 3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแกการควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆทั้งน้ีเพื่อใหโครงการ
เสียคาใชจายตํ่าสุดและมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
 4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแกการควบคุมการใชจาย
ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณเครื่องมืออาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนาเขาของโครงการ
เพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 
 5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแกการควบคุม
กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบติังานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไวสาหรับการปฏิบัติงานประเภทน้ันๆ
โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงายเชนโครงการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมการสงเสริม
ประชาธิปไตยหรือโครงการพัฒนาชนบทเปนตน 
 ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 
 ความสําคัญความจําเปนและประโยชนของการติดตามและการควบคุมน้ันอาจพิจารณาไดจากประเด็น
ตอไปน้ี 
 1. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไวประโยชนในขอน้ีนับวาเปนวัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการทั้งน้ีเพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของ
โครงการหากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลวเราก็ไมทราบวาจะทําโครงการน้ีไปทําไมเมื่อเปน
เชนน้ีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวังดังกลาว
จึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญย่ิงของผูบริหารโครงการ 



 
 
 2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก
ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆได 
 3. ชวยกระตุนจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงานการติดตามควบคุมน้ันไมใชเปนการจับผิดเพื่อ
ลงโทษแตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญเพราะฉะน้ันผูนิเทศงานและผู
ควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงานทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรนเพราะมีพี่เลี้ยงมาชวย
แนะนําชวยเหลืออีกแรงหน่ึงขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆก็จะมีมากข้ึน 
 4. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนไดโครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงไดและหากพบความเสียน้ันแตตนลักษณะของเหตุการณที่เรียกวา 
"สายเกินแก" ก็จะไมเกิดข้ึน 
 5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากโครงการน้ันทั้งน้ีในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมน้ัน
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆของโครงการหลายประการจึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปองกันแกไขไดอยางถูกตองเชนโครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดารอาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบตัด
ไมเถ่ือนโดยใชถนนสายน้ันเปนเสนทางขนสงเปนตน 
 6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึนโดยปกติ
โครงการตางๆมักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวมๆหรือใชคําที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง
เชนคําวาพัฒนาขยายปรับปรุงกระตุนยกระดับฯลฯซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือแมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็น
เปาหมายไดชัดเจนไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองไดเมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะตองมี
การทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆชัดเจนข้ึนเพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการ
ควบคุมได 
 กลาวโดยสรุปไดวาการติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผนทําใหการดาเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคนโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการ
ควบคุมน้ันเปนกิจกรรมที่เกีย่วเน่ืองกนัมักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกนัอยางอิสระกลาวคือเมื่อมกีารติดตามดู
ผลการทํางานวาเปนอยางไรแลวก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการและ
ในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอมิฉะน้ันก็ไมสามารถ
ควบคุมอะไรได 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

บทที ่4 

ความผิดของเจาพนกังานฐานละเวนการปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ 
และตัวอยางความผดิฐานละเวนการปฏบิตัิหนาที่โดยมิชอบ 

          มาตรา 157  "ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทจุรติ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต หน่ึงปถึงสิบป 
หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ" 
          มารา 157 เปนเสมือนบททั่วไป หากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบแลวไมผิดบทเฉพาะก็จะมา
ผิดมาตราน้ี ซึ่งความผิดตามมาตรา 157 เราอาจแบงการกระทําเปน 2 สวน สวนแรกเจาพนักงานปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ สวนที่สองเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโดยทุจริต 
          องคประกอบสําหรับสวนแรก เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
          1. เปนเจาพนักงาน มาตรา 157 ครอบคลุมถึงเจาพนักงานทุกประเภท แตถาเปนพนักงานอัยการ ผูวา
คดี พนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ก็จะไปเขาบทเฉพาะตามมาตรา 200 
          เจาพนักงาน หมายถึง เจาพนักงานทุกประเภท เชน เจาพนักงานตํารวจ เจาพนักงานฝายปกครอง ผูวา
ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปาไมอําเภอ พนักงานอัยการ กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 18161/2557  การกระทําอันจะเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 ผูกระทํา
ตองเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหมายถึงผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐที่เปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน หรือผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐอื่นที่มี
กฎหมายบัญญัติใหเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา หรือผูที่มีกฎหมายบัญญัติวาหากไดรับ
แตงต้ังจากผูมีอํานาจหนาที่ใหถือวาเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ แตเมื่อพิจารณา พ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 39 ที่วาดวยสวนราชการของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ไม
ปรากฏวาสถาบันแหงน้ีเปนสวนราชการในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย จําเลยจึงมิใชผู
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐที่เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน และไม
ปรากฏวามีบทมาตราใดบัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติหนาที่ในสถาบันแหงน้ีเปนเจาพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญาดวย การปฏิบัติหนาที่ของจําเลยในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณของโจทกตามฟองจึงไมอาจเปนความผิดตาม 
ป.อ. มาตรา 157 ได 
          ขณะเกิดเหตุจําเลยมีตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนขาราชการพลเรือน
และรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน ทําหนาที่ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทยตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา การปฏิบัติหนาที่ของจําเลยตามฟองเปนการใชอํานาจหนาที่ของ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มิไดเปนการใชอํานาจหนาที่ของรอง 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากกัน จะถือวาการใชอํานาจหนาที่ในฐานะ 
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยของจําเลยเปนการใชอํานาจหนาที่ใน
ฐานะรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยมิได 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 13996/2557   เจาพนักงานซึ่งจะเปนผูกระทําความผิดตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผดิตอตําแหนงหนาที่ราชการน้ัน หมายถึงผูปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไดรับ



 
 
การแตงต้ังตามกฎหมาย โดยอาจระบุไวเปนการเฉพาะวาใหผูใดเปนเจาพนักงาน หรือระบุองคการและใหผูที่
สังกัดอยูเปนเจาพนักงาน หรืออาจเปนการแตงต้ังโดยกฎหมายทั่วไปซึ่งระบุถึงวิธีการแตงต้ังไว และไดมีการ
แตงต้ังถูกตองตามกฎหมายดังกลาว สําหรับสวนราชการ แมจะมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด แตสวนราชการเกิดข้ึนโดยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน การ
แบงสวนราชการหรือกฎหมายจัดต้ังสวนราชการน้ัน มิใชไดรับการแตงต้ังโดยกฎหมาย จําเลยที่ 1 (สภาความ
มั่นคงแหงชาติ) จึงหาใชเจาพนักงานตามความหมายแหงประมวลกฎหมายอาญาไม 
          2. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ อาจแยกองคประกอบออกเปน 
          (1) "ปฏิบัติ"  
          ตํารวจจับโดยไมชอบ เชน จับโดยไมมีหมาย ทั้งไมเปนความผิดซึ่งหนาและไมใชเหตุฉุกเฉินอยางย่ิง 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 706/2516  โจทกไดกระทําผิดซึ่งหนา แตความผิดที่โจทกกระทําเปนแตเพียง
ความผิดฐานลหุโทษ ฐานฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตรเก็บคาดูจากประชาชนโดยไมไดรับอนุญาต จําเลยทุก
คนรูจักหลักแหลงของโจทกแลว จึงไมเปนเหตุใหถือวาเปนกรณีฉุกเฉินอยางย่ิงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 96(2) การที่จําเลยทั้งหมดผูเปนเจาพนักงานไปทําการจับกุมโจทกในที่รโหฐานในเวลา
กลางคืนโดยไมมีหมาย จึงไมมีอํานาจที่จะทําไดตามกฎหมาย โจทกมสีิทธิปองกันการจับกุมได และการที่จําเลย
ทั้งหมดควบคุมโจทกจากโรงภาพยนตรไปสถานีตํารวจ ถือไดวาเปนการหนวงเหน่ียวโจทกใหปราศจากเสรีภาพ
ในรางกายเชนกัน 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4243/2542  จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจเขาจับกุมผูเสียหายที่ไดกอการ
ทะเลาะวิวาทกอนหนาน้ันแตเหตุแหงการทะเลาะวิวาทไดยุติลงแลว เหตุวิวาทยังไมชัดแจงวาฝายใดเปนฝายผิด
ไมใชการกระทําผิดซึ่งหนา โดยมีคูกรณีกับผูเสียหายช้ีใหจับ แตมิไดรองทุกขไวตามระเบียบอีกทั้งไมใชกรณีที่มี
เหตุสงสัยวากระทําความผิดมาแลวจะหลบหนี จําเลยซึ่งไมมีหมายจับไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายที่จะจับ
ผูเสียหาย จําเลยจับผูเสียหายโดยไมแจงขอหาไมทําบันทึกจับกุม ไมสงมอบตัวใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 
กลับนําไปควบคุมที่ดานตรวจ ช้ีเจตนาจําเลยวากระทําโดยโกรธแคน แสดงอํานาจ เพื่อขมขูกลั่นแกลงผูเสียหาย
ใหเดือดรอนเสียหาย การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและทําให
ผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย พฤติการณแหงคดีเปนเรื่องรุนแรงตอความรูสึกของประชาชนไมมีเหตุที่จะรอ
การลงโทษ 
          หัวหนา(สรรพากรจงัหวัด)รายงานเท็จจนผูใตบังคับบัญชาถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4170/2530   การที่จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนสรรพากรจังหวัดสั่งใหจําเลยที่ 1 ซึ่งเปน
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 3 เสนอสํานวนการตรวจสอบภาษีอากรของหาง จ. ตอจําเลยที่ 2 และจําเลยที่ 1  
ก็ปฏิบัติตาม โดยไมผานการตรวจพิจารณาของโจทกซึ่งเปนผูชวยสรรพากรจังหวัด ตามคําสั่งและระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการน้ัน เปนกรณีที่จําเลยที่ 2 ในฐานะผูบังคับบัญชายอมมีอํานาจที่จะสั่งการใดใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามได เพื่อใหงานดําเนินไปโดยถูกตองและรวดเร็วเกิดผลดีแกทางราชการทั้งน้ีเพราะคําสั่งและระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ ยอมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม สวนจําเลยที่ 1 น้ันเพิ่งจะเขารับราชการ ยอม
จะตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามจําเลยที่ 2 ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในสํานักงาน ประกอบกับโจทกและจําเลยที่ 
1 ไดมีการโตเถียงกันเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรของหางดังกลาว การกระทําของจําเลยทั้งสองจึงไมอาจฟง
ไดวามีเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกอันจะเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 
          สวนการที่จําเลยที่ 2 รายงานตออธิบดีกรมสรรพากรวา โจทกไดมอบเงินแกจําเลยที่ 2 เพื่อใหจําเลยที่ 2 
ชวยเหลือในการชําระภาษีอากรของหาง จ. น้ัน เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวาโจทกมีพฤติการณดังที่จําเลยที่ 2 
รายงานโดยจําเลยที่ 2 ซึ่งมีเรื่องโกรธเคืองกับโจทกเปนสวนตัวแกลงรายงานดังกลาวจนโจทกถูกต้ังกรรมการ



 
 
สอบสวนและใหออกจากราชการไวกอน จึงเปนความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 และการบรรยายฟองในเรื่องแกลงรายงานของจําเลยที่ 2 น้ี เปนการบรรยายฟอง
อางวาจําเลยที่ 2 ไดกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ตามมาตรา 157 อีกกระทงหน่ึง นอกเหนือจากขอหาหมิ่น
ประมาทตามมาตรา 326 ซึ่งถึงที่สุดแลว จึงลงโทษจําเลยที่ 2 ตามมาตรา 157 ได 
          (2) "ละเวนการปฏิบัติ" 
          ตํารวจไมใสใจเรื่องที่ญาติของผูตองหาขอประกันตัว โดยไมไดดําเนินการอยางใดตามระเบียบราชการ
เลย แตออกไปรับประทานอาหารและไปโตะสนุกเกอร ถือเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2577/2534  จําเลยเปนขาราชการตํารวจซึ่งเกี่ยวของกับการที่โจทกเปน
ผูตองหาและถูกจับมาควบคุมไว การที่จําเลยพูดในตอนแรกที่ญาติโจทกแสดงความจํานงขอประกันตัวโจทกวา
จะประกันไปทําไมจะดัดนิสัย 2 - 3 วันกอน และวาจําเลยไมวางจะไปต้ังดานตรวจ แตจําเลยกลับไปรับประทาน
อาหารโดยมิไดต้ังดานตรวจตามที่พูดไวนานเกือบ1 ช่ัวโมง จึงกลับมาที่สถานีตํารวจแลวจําเลยพูดกับญาติโจทก
อีกครั้งหน่ึงวาจะประกันไปทําไม  ตอนน้ีผูเสียหายกําลังแรงใหถูกขัง 4 - 5 วันกอน จากน้ันจําเลยก็ออกไปโตะ
สนุกเกอร ดังน้ี จําเลยมีหนาที่จะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ และตามขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา ฯ และมีหนาที่ตองขวนขวายกระวีกระวาดแนะนําช้ีแจง
แกญาติโจทกที่มาติดตอขอประกันตัวโจทกวาจะย่ืนเรื่องราวไดอยางไร นําเสนอแกใคร และจําเลยตองคอยให
โอกาสในการที่คนเหลาน้ันจะไดดําเนินการดังกลาวไปดวยดี รวดเร็วและเรียบรอยตามสมควรแกเวลาและ
พฤติการณการกระทําของจําเลยดังกลาวจึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบทําใหเกิดความ
เสียหายแกโจทกผูถูกคุมขัง เปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 
          ปาไมไมตรวจไมแลวรับรองเท็จวาตรวจแลว 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2542   ปาไมเขตไดใหจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เปนเจาหนาที่คัดเลือกไมที่ไมมี
คุณคาทางเศรษฐกิจประเภทไมแกจัดมีขนาดโตเกินขนาดจํากัดมากและอยูในวัยเสื่อมโทรมหรือยอดไมสมบูรณ
และใหตีตราคัดเลือกอนุญาตใหตัดฟนไมเพื่อบํารงุปา หรือ บร. กับทําบัญชีคัดเลือกไมเสนอผูบังคับบัญชาแลวปา
ไมเขตจะไดประมูลหาผูรับจางตัดโคนและซื้อไมดังกลาว โดยแตงต้ังใหจําเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15ไป
ทําการตรวจวัดตีตรารัฐบาลขาย หรือ รข.เปนการอนุญาตใหชักลากไมได โดยจําเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 
15จะตองตีตราเฉพาะไมที่มีตรา บร. เทาน้ัน และจะตองตรวจดูวา จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตราตนไมถูกตองหรือไม  
หากไมถูกตอง จะตีตรา รข. ไมได และจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ แตจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กลับตีตราไม
ที่ดีมีคาทางเศรษฐกิจเปนการขัดคําสั่ง ไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เกิด
ความเสียหายแกกรมปาไมและรัฐเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
          พนักงานสอบสวนไมรับแจงความรองทุกข 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4436/2531  การที่จําเลยซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาไดรับแจงความจาก ช. วามีคนรายลักเรือและเครื่องยนตของผูเสียหายไป แตไมยอมลงรับแจงความใน
ประจําวันเปนหลักฐานและเมื่อจับคนรายที่ลักทรัพยดังกลาวแลว จําเลยกลับปลอยตัวคนรายไปเสีย ถือไดวา
จําเลยไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และยังเปนการกระทําการในตําแหนงหนาที่อันเปนการมิชอบเพื่อจะชวยคนรายมิให
ตองโทษตามมาตรา 200 วรรคแรก การกระทําของจําเลยเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท ตองลงโทษ
ตามมาตรา 157 ซึ่งเปนบทหนัก 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2549  โจทกทั้งสองเมาสุราจนครองสติไมได ประพฤติตนวุนวายในทาง
สาธารณะหรือสาธารณสถาน แตโจทกทั้งสองไดชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว ทําให
คดีอาญาที่โจทกทั้งสองถูกกลาวหาเปนอันเลิกกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา 37 (2) เมื่อโจทกทั้งสองกลาวหาตอจําเลย



 
 
ในฐานะพนักงานสอบสวนวา จาสิบตํารวจ ป. ทํารายรางกายโจทกทั้งสองในเหตุการณดังกลาว ซึ่งเปนการ
กลาวหาวาจาสิบตํารวจ ป. ไดกระทําความผิดขอหาทํารายรางกาย ทําใหโจทกทั้งสองเสียหายโดยมีเจตนาจะให
จาสิบตํารวจ ป. ไดรับโทษเชนน้ี จึงเปนคํารองทุกขตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7) และเปนการกระทําที่แยกตางหาก
จากการกระทําที่โจทกทั้งสองถูกกลาวหาวาเมาสุราจนครองสติไมได ประพฤติตนวุนวายในทางสาธารณะหรือ
สาธารณสถาน จําเลยในฐานะพนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองรับคํารองทุกขของโจทกทั้งสองไวเพื่อดําเนินการ
สอบสวนตามอํานาจหนาที่ตอไปการที่จําเลยไมรับคํารองทุกขของโจทกทั้งสองในขอหาทํารายรางกาย อางเพียง
วาคดีเลิกกันแลวโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ จึงเปนการละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบทาํใหโจทกทัง้สองไดรบั
ความเสียหาย 
          การพิจารณาคดีในขอหาทํารายรางกายเกิดข้ึนหลังจากจาํเลยไมยอมรบัคํารองทกุขของโจทกทั้งสองแลว 
จนโจทกทั้งสองตองไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนคนอื่นในเวลาตอมา แมศาลฎีกามีคําพิพากษายกฟองก็ไมมี
ผลลบลางการกระทําของจําเลยที่ไมชอบดวยกฎหมาย และฟงไมไดวาจําเลยใชดุลพินิจโดยชอบ 
          (3) "หนาท่ี"  
          ตองเปนเรื่องทีเ่จาพนักงานน้ันมีหนาที่ตองทํา ถาเปนเรื่องนอกหนาที่หรือพนหนาที่ไปแลวก็ไมผิดมาตรา 
157 รวมทั้งถาไมมีหนาทีเ่ลยก็ไมผิดมาตรา 157 เชน 
          ขณะเกิดเหตุอยูนอกหนาที่แลว ไมผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 294/2525  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 น้ันจะตองเปน
กรณีที่เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดดังน้ัน เมื่อ
โจทกไปย่ืนคําคัดคานเกี่ยวกับที่ดินและจําเลยก็ไดรับคําคัดคานของโจทกไวดําเนินการตอไป ถือไดวาจ ําเลย
ปฏิบัติการไปตามหนาที่โดยชอบแลว แมจําเลยจะกลาวตอ โจทกวา "มึงมาคานแลว ทําไมมึงมาคานอีก ฯลฯ" 
ตอไปอยาเขามาทํานาที่กูรังวัดไว รูจักวากูเปนที่ดินใหญไหม ขืนด้ือทําไปตองเปนขาวของคนอื่น ฯลฯ"  ก็ไมทํา 
ใหโจทกเสียหายเกี่ยวกับคําคัดคานของโจทก เพราะการกลาวถอยคําดังกลาวหาใชเปนการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกไม 
          ถูกสัง่มิใหปฏิบัติหนาที่ไปกอนแลว ไมผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2255/2520   จําเลยรับราชการเปนตํารวจ แตในขณะที่แสดงตัวเปนเจา
พนักงานทําการจับกุมผูเสียหายแลวไมนําสงสถานีตํารวจ กลับพาไปขมขืนกระทําชําเราและปลอยตัวไปน้ัน 
จําเลยถูกสั่งพักราชการแลว แมจะยังมิไดมีคําสั่งปลดหรือใหจําเลยออกจากราชการ จําเลยก็ถูกสั่งมิใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามตําแหนงหนาที่ การกระทําของจําเลยจงึมิใชเปนการปฏิบัติหนาทีร่าชการในฐานะเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ไมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
          ไมเกี่ยวกับหนาที่ของตน ไมผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2120/2523   ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่จะเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 148 น้ัน จะตองเปนเจาพนักงานที่ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบสวนมาตรา 157 น้ัน จะตองเปน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติเฉพาะแตตามหนาที่ของเจาพนักงานผูน้ันโดยตรงตามที่ไดรับมอบหมายใหมี
หนาที่น้ันๆเทาน้ัน ถาไมเกี่ยวกับหนาที่ของเจาพนักงานผูน้ันโดยตรงแลวยอมไมเปนความผิดตามมาตราน้ี และ
คดีน้ีขอเท็จจริงคงฟงไดเปนยุติตามที่ศาลอุทธรณฟงมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวนวาจําเลยไมมีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับคดีที่ ส. ถูกกลาวหาแตอยางใด การที่จําเลยเรียกและรับเงินจาก บ. เปนเรื่องปฏิบัตินอกหนาที่ 
แสดงวาจําเลยไมมีอํานาจหรือหนาที่ใดๆเกี่ยวกับคดีที่ ส. เปนผูตองหาเลย การที่จําเลยเรียกและรับเงินไปจาก 
บ. จึงเปนเรื่องปฏิบัตินอกหนาที่ 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2543   ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ตองเปนการปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จําเลยมีตําแหนงเปนผูใหญบานเปนเจา



 
 
พนักงานมีหนาที่รายงานและใหความเห็นในการขอลาออกจากผูชวยผูใหญบานในทองที่ ไมมีหนาที่ในการทํา
หนังสือขอลาออกของ ซ. ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองในทองที่ของจําเลยและใชเอกสารปลอม จึงไมใชการ
ปฏิบัติหนาที่ ไมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
          ตํารวจสายสืบขอเงินคาสืบจากผูเสียหาย ในขณะที่ยังไมมีการแจงความและยังไมมีการออกหมายจับ
คนราย ถือวาขณะน้ันยังไมมีหนาที่ จึงไมผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5053/2530  จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญา
และจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย การที่จําเลยทราบจากผูเสียหายวามีคนรายลักทรัพยผูเสียหาย แลวจําเลยพูดวา 
เรื่องน้ีพอสืบไดแตตองไถทรัพยคืนโดยไมปรากฏวาจําเลยไดรูวาผูใดเปนคนรายลักทรัพยหรือรับของโจรรายน้ี
และยังไมรูวาทรัพยที่ถูกลักรายน้ีถูกเก็บรักษาไว ณ ที่ใด ทั้งยังไมไดมีการแจงความออกหมายจับคนราย จําเลย
จึงไมมีอํานาจหนาที่จะจับกุมผูใดมาดําเนินคดีหรือนําทรัพยที่ถูกลักไปมาคืนผูเสียหายหรือสงมอบพนักงาน
สอบสวน ยังถือไมไดวาการกระทําของจําเลยเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือทุจริตตาม ป.อ. 
มาตรา 157 
          กรณีตํารวจทํารายรางกายผูตองหาเพือ่ใหรับสารภาพในขอหาที่ถูกกลาวหา ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวอยูในอํานาจหนาที ่
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1399/2508   จําเลยเปนเจาพนักงานมีอํานาจหนาที่สบืสวนสอบสวนคดีอาญา 
ในระหวางสอบสวนโจทก ไดทํารายโจทกเพราะโจทกไมยอมรับสารภาพ ไมยอมลงช่ือตามที่จําเลยตองการ จึง
เปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทก เปนความผิดตามมาตรา 157, 391 
          ถาตํารวจทํารายในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ แตเปนเรื่องสวนตัว ก็ไมใชเรื่องการปฏิบติัหนาที่
โดยมิชอบ 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 364/2531  ปกติการทํารายรางกายไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจจับโจทกขอหาว่ิงราวทรัพย แลวทํารายรางกายโจทกโดยเจตนาทําราย
ธรรมดา มิใชเพื่อประสงคจะใหเกิดผลอันใดในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพราะจําเลยจับโจทกไดแลว ทั้งจําเลย
มิใชพนักงานสอบสวนที่ทํารายโจทกเพื่อประสงคจะใหโจทกรับสารภาพ กรณีจึงมิใชเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เมื่อโจทกไดรับอันตรายแกกาย
จากการกระทําของจําเลยจําเลยมีความผิดตามมาตรา 295 
          สิบเวรลวนลามทางเพศผูตองหาหญิงที่ถูกตํารวจอื่นจับมาฐานเปนเจามือสลากกินรวบ ถือวากระทํานอก
หนาที่ ไมผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 737/2504  ศาลฎีกาเห็นวา ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
เปนความผิดที่เจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานน้ันเองโดยมิชอบเพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือโดยทุจริต แตที่โจทกฟองและนําสืบวาจําเลยเขาไปครอมตัวโจทกเลิกผาและจับ
นม เปนการกระทําในทางรกัใครในทางชูสาวหรอืจะรวมประเวณีกับโจทก ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของจําเลย
ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจเลยการกระทําของจําเลยจึงไมมีมูลความผิดตามมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3135/2535  ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 จะตองเปนการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติซึ่งอยูในหนาที่ของเจาพนักงานน้ันเองโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือโดยทุจริต 
ถาเปนการกระทํานอกหนาที่ไมผิดมาตราน้ี เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนอันยุติไดวาจําเลยที่ 2  
ไมมีอํานาจหรือหนาที่ใด ๆ เกี่ยวกับคดีที่คนรายลักกระบือของผูเสียหายที่ 2 และที่ 3 กับการปลอยคืนรถยนต
ใหแกผูเสียหายที่ 1 ดังน้ัน การที่จําเลยที่ 2 เปนตัวการในการเรียกและรับเงินจากผูเสียหายที่ 1 จึงเปนเรื่อง
ปฏิบัตินอกหนาที่ ไมเปนความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157 



 
 
          การกระทําทีอ่ยูในหนาที่น้ัน หนาที่ตองเกิดจากคําสัง่ที่ชอบดวยกฎหมายจากผูมีอํานาจมอบหมายหรือมี
อํานาจสัง่เทาน้ัน 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2531  คําสั่งของบุคคลซึ่งมิไดเปนผูบังคับบัญชาที่ไดมอบหมายงานให
จําเลยปฏิบัติ เปนคําสั่งที่ออกโดยไมมีอํานาจ จําเลยจึงไมเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจกระทําการตามคําสั่งน้ัน 
การที่จําเลยรับเงินคาดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลซึ่งมิใชหนาที่ของจําเลยแลวเบียดบังไวจึงไมเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,157 และ 161แตเปนความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 352ซึ่งเปนความผิดอันยอมความได แมตอมาจําเลยจะไดนําเงินจํานวนที่ยักยอกไปดังกลาวมาชดใชคืน
แกเทศบาลก็ตาม ก็เปนเพียงการกระทําเพื่อบรรเทาความเสียหายเทาน้ัน เมื่อไมปรากฏวาเทศบาลซึ่งเปน
ผูเสียหายตกลงใหระงับขอพิพาทหรือสละสิทธิในการดําเนินคดีอาญากับจําเลยเชนน้ี ยอมถือไมไดวา เปนการ
ยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมายที่จะทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

 (4) โดยมิชอบ 
          กระทํารักษาความสงบเรียบรอย แมไมถูกข้ันตอนไปบาง ไมเปนการกระทําโดยมิชอบ 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2515   ผูเสียหายถูกเตะทั้งรองเทา มีบาดแผล คือ 1. รอยชํ้าบวมที่
หนาผากขางขวาเหนือค้ิวขวา 2. เบาตาขวาชํ้าบวมเขียว ตาขาวมีรอยชํ้าเลือด 3. ริมฝปากลางซายแตก 4. รอย
ชํ้าบวมที่ปลายคาง5. หัวเขาซายบวมเล็กนอย มีรอยถลอกเลือดออกซับบาดแผลทั้งหมดควรจะหายภายใน 7 วัน 
เชนน้ี ถือวาไดรับอันตรายแกกาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 แลว 
          จําเลยเปนจาสิบตํารวจและสิบตํารวจเอกไดจับกุมผูเสียหายในขอหาเสพสุราจนเปนเหตุใหเมาประพฤติ
วุนวายครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะ เมื่อนําไปยังสถานีตํารวจแลวผูเสียหายยังรองเอะอะอาละวาด 
เตะโนนเตะน่ี เดินไปมาและจะลงไปจากสถานีตํารวจ จําเลยจึงเอาตัวผูเสียหายเขาไปขังไวในหองขังเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอย และเพื่อไมใหทรัพยสินของทางราชการเสียหาย ดังน้ีไมถือวาจําเลยปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย หรือหนวงเหน่ียวกักขังทําใหผูเสียหายปราศจากเสรีภาพในรางกายอันเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 310 
          ตํารวจไมจบัเพือ่หลีกเลี่ยงเหตุวุนวาย ไมเปนการกระทําโดยมิชอบ 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 786/2532   จําเลยที่ 1 เปนผูใหญบานหมูที่เกิดเหตุได พบกลุมเยาวชนกําลัง
ขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ และขมขืนใจเจาพนักงานสรรพสามิตใหปลอยตัว อ. ผูตองหา ใหคืนสุราแช
ของกลาง ใหมอบบันทึกการจับกุม และการตรวจคนยึดสุราแชจําเลยที่ 1 มิไดทําการจับกุมในทันที ทั้งน้ีเพื ่อ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณรุนแรงข้ึนน้ัน ยังถือไมไดวาจําเลยที่ 1 ไดละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
          3. เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด (เจตนาพิเศษ) 
          เปนเจาพนักงานแตไปรวมกระทําความผิดเลนการพนันดวยแลวไมจับกุมผูรวมกระทําความผิดดวยกัน 
ไมเปนความผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7836-7837/2544   จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจหนาที่ในการจับกุม
ผูกระทําผิดแตจําเลยกลับเปนผูรวมกระทําผิดดวยการรวมเลนการพนันไพรัมมี่ แลวจําเลยไมจับกุมผูรวมเลนไพ
รัมมี่ ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรวม
เลนการพนันหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ การกระทําดังกลาวของจําเลยจึงไมมีความผิดฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 
 



 
 
          ถาการกระทําน้ันขาดเจตนาพิเศษ ไมผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3295/2543   การที่จะมีความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามป.อ.
มาตรา 157 จะตองประกอบดวยเจตนาพิเศษ คือตองเปนการกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด 
          จําเลยเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ก.) ไดลงลายมือช่ือออก 
น.ส.3 ก. ระบุช่ือ ต.เปนผูมีสิทธิครอบครองตามเรื่องราวเท็จ เอกสารปลอมที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของนําเสนอ โดย
ไมไดตรวจสอบความถูกตองแทจริงตามอํานาจหนาที่ อันเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเทาน้ัน ไม
ปรากฏวาจําเลยมีเจตนาพิเศษละเวนไมตรวจสอบความถูกตองแทจริงของเอกสารดังกลาวเพื่อใหเกิดความ 
เสียหายแกกรมที่ดิน ต.หรือผูหน่ึงผูใดจําเลยจึงไมมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที ่โดยมิ
ชอบตามป.อ.มาตรา 157 
          5. เจตนา 
          พนักงานอัยการบรรยายฟองคลาดเคลื่อนไป ไมถือวาเจตนาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 975/2531   จําเลยซึ่งเปนพนักงานอัยการฟองโจทกในขอหาดูหมิ่น หมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริย ฯ โดยบรรยายฟองเปนสองตอน คือตอนแรกเปนขอความที่อางวาโจทกเปนผูกลาวซึ่ง
ไดระบุไวในเครื่องหมายอัญประกาศ สวนตอนหลังมีใจความเปนการแปลหรืออธิบายความหมายของขอความใน
ตอนแรก ดังน้ี เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ประกอบดวยแลว 
แสดงวาขอความที่พนักงานอัยการระบไุวในเครื่องหมายอัญประกาศ คือ 'ถอยคําพูด' ที่พนักงานอัยการตองกลาว
ไวในฟองตามบทกฎหมายดังกลาว และขอความตอนหลังเปนการอธิบายความหมายเทาน้ัน เมื่อขอความที่โจทก
ฟองอางวาจําเลยบรรยายฟองอันเปนความเท็จเปนสวนหน่ึงของคําบรรยายฟองในตอนหลังและมีลักษณะเปน
การอธิบายความหมายดวยเชนกัน จึงเห็นไดวาขอความที่โจทกอางวาเปนเทจ็น้ันพนักงานอัยการมีความประสงค
จะอธิบายความหมายของถอยคําพูดของโจทกเทาน้ัน แมจะใชถอยคําผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบาง กรณีก็ไมอาจ
ถือไดวาพนักงานอัยการยืนยันขอเทจ็จริงดังกลาว การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานฟองเท็จ ไมเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 และจําเลยยอมไมมีเจตนาหมิ่นประมาทโจทกแตอยางใด กับ
ไมมีมูลเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดวย 
          การใชดุลพินิจของเจาพนักงานตามอําเภอใจโดยปราศจากเหตุผล ถือวามีเจตนากระทําความผิด 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7663/2543   แมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการฯ มาตรา 
27บัญญัติใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)ที่จะเสนอ ก.อ.ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง
ขาราชการอัยการนอกจากตําแหนงอัยการผูชวยแตจําเลยซึ่งเปนอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดในฐานะ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการอัยการทั่วประเทศในการใชอํานาจบริหารงานบุคคลยังมีอํานาจเสนอตารางประวัติ
การปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหนาที่ของประธาน ก.อ.รวมทั้งมี
อํานาจเสนอเรื่องตอก.อ. ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 21 การจัดทําตารางประวัติการปฏิบัติราชการเสนอที่ประชุม
ก.อ. เพื่อพิจารณาแตงต้ังขาราชการอัยการ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของจําเลย 
          อํานาจของอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดในเรื่องน้ีมีลักษณะเปนอํานาจในเชิงดุลพินิจที่อาจเลือก
วินิจฉัยหรือเลือกกระทําไดหลายอยางที่ชอบดวยกฎหมาย การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
อธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157น้ี นอกจากหมายถึงการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่เปนการกระทํานอกขอบเขตแหงอํานาจหรือโดยปราศจากอํานาจประการหน่ึง ที่เปน
การกระทําฝาฝนตอวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการน้ันประการหน่ึง 
และที่เปนการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอีกประการหน่ึงแลว ยังหมายถึงการปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ที่เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอีกดวย 



 
 
          การใชอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาสั่งการหรือเลือกกระทําตามที่เห็นวาเหมาะสมโดยศาลไม
แทรกแซงน้ัน หมายความวา เมื่อผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจไปในทางใดแลว ศาลตองยอมรับการใชดุลพินิจน้ัน แต 
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาจะตองอยูภายในขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย คือ ตองมิใชเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบ มิใชการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ หรือโดยปราศจากเหตุผล 
          การแตงต้ังขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ รวมทั้งตําแหนงอัยการพิเศษฝายน้ันมีการพิจารณา
อาวุโสประกอบ การที่จําเลยเสนอตารางประวัติการปฏิบัติราชการแกประธาน ก.อ. เพื่อแตงต้ังอัยการพิเศษฝาย
โดยเสนอช่ือบุคคลที่มีอาวุโสตํ่ากวาโจทกไวเปนอันดับสูงกวาโจทกถึงสามครั้งเพราะถือเอาสาเหตุที่จําเลยมี
สาเหตุสวนตัวกับโจทก เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ จึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
และในการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดังกลาวจําเลยมีเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทก
ในฐานะที่จําเลยเปนเจาพนักงานจําเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 91 
          อัยการใชดุลพินิจวินิจฉัยสั่งไมฟองคดีโดยมิไดอยูบนรากฐานของความสมเหตุสมผล เปนการใชดุลพินิจ
ตามอําเภอใจ ถือวามีเจตนากระทําความผิด 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3509/2549   การวินิจฉัยสั่งฟองหรือไมฟองคดีของพนักงานอัยการมิใชเปนการ
วินิจฉัยวาจําเลยมีความผิดหรือเปนผูบริสุทธ์ิดังเชนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แตเปนเพียงการ
วินิจฉัยมูลความผิดตามที่กลาวหาเทาน้ัน ซึ่งเกณฑวินิจฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการที่วินิจฉัยสั่งฟอง
หรือไมฟองผูตองหาคือมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอหรือไมที่จะนําผูตองหาเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เพื่อใหศาลวินิจฉัยช้ันสุดทายวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไม ดังน้ัน การใชดุลพินิจ
วินิจฉัยสั่งคดีของจําเลยทีมีคําสั่งไมฟองบริษัท ส. และ ป. ทั้งที่หนังสือพิมพ ซึ่งบริษัท ส. เปนเจาของและ ป. 
เปนบรรณาธิการลงขอความเปนความเท็จ และกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกในกรณีน้ี เปนการใชดุลพินิจที่
มิไดอยูบนรากฐานของความสมเหตุสมผล แตเปนการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ จึงเกินล้ําออกนอกขอบเขตของ
ความชอบดวยกฎหมาย และในฐานะที่จําเลยเปนขาราชการอัยการช้ันสูง จําเลยยอมทราบดีถึงเกณฑวินิจฉัยมูล
ความผิดของพนักงานอัยการ การใชดุลยพินิจผิดกฎหมายในกรณีน้ี จําเลยเห็นไดอยูในตัวแลววาเปนการมิชอบ
และยังเห็นไดอีกวาจําเลยเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกซึ่งเปนผูเสียหาย อีกทั้งเพื่อจะชวยบริษัท ส. 
และ ป. มิใหตองโทษจากการกระทําความผิดของตนอีกดวย จําเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 และ
มาตรา 200 วรรคหน่ึง 
          ผูบังคับบัญชาประวิงเวลาไมใหขาราชการกลับเขาสูตําแหนงหนาที่ในลักษณะที่ตองการกลั่นแกลง เปน
ความผิดมาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2105/2544  จําเลยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสั่งพักราชการโจทกซึ่ง
เปนปลัดกระทรวงพาณิชย โดยปราศจากเหตุอันสมควรดวยเหตุทีบ่รษัิท ฮ. ฟองโจทกเปนคดีอาญาขอหาเปนเจา
พนักงานปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และศาลช้ันตนสั่งประทับฟองตอมานายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให
จําเลยยกเลิกคําสัง่พักราชการโจทกและมคํีาสั่งใหโจทกกลบัเขารับราชการในตําแหนงเดิม ซึ่งขณะน้ันตําแหนงยัง
วางอยู จําเลยสามารถสั่งใหเขารับราชการไดทันที แตจําเลยกลับเสนอขอกําหนดตําแหนงที่ปรึกษา เพื่อจะให
โจทกเขารับราชการในตําแหนงดังกลาว และไดทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอใหทบทวนคําสั่งทั้งที่จําเลยเปน
นักกฎหมายและมีประสบการณในการทํางานราชการมามาก ทั้งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 
2535 มาตรา 126 วรรคสาม ระบุไววา เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการแลวจะอุทธรณตอไปอีกมิได จําเลยมีหนาทีต่อง
ปฏิบัติตามเทาน้ันแมคําสั่งดังกลาวไมไดกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติไว แตก็ตองปฏิบัติตามในเวลาอันสมควร ทั้ง
การปฏิบัติตามก็กระทําไดโดยงาย แตจําเลยกลับปลอยใหลวงเลยถึง 7 เดือน จึงมีคําสั่งใหโจทกกลับเขารับ 
ราชการในตําแหนงเดิม ซึ่งเหลือเวลา 15 วัน โจทกจะครบเกษียณอายุ แสดงวาจําเลยมีเจตนาละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทก จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 



 
 
          องคประกอบสวนท่ีสอง เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโดยทุจริต 
          1. เปนเจาพนักงาน 
          2. ปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาที ่
          3. โดยทุจริต 
          4. โดยเจตนา 
          ซึ่งองคประกอบก็จะคลายกับสวนแรก แตกตางเฉพาะขอ 3. คือการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนน้ันตองมี
เจตนาทุจริต 
          ตัวอยางการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3677/2525  จําเลยรับราชการเปนตํารวจซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการโดย
ไดรับแตงต้ังตามกฎหมาย ยอมเปนเจาพนักงาน แมจําเลยจะรับราชการประจํากองกํากับการตํารวจมา มีหนาที่
ในการถวายอารักขาแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรอบเขตพระราชฐานก็เปนเพียงหนาที่เฉพาะตามคําสั่ง
แตงต้ังของทางราชการแตโดยทั่วไปจําเลยยังมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 17 การที่จําเลยจับกุมโจทกรวมหาวามีพลอยหนีภาษีและยึดพลอยของกลางไวจึงเปนการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเจาพนักงานตามกฎหมายเมื่อจําเลยจับกุมโจทกรวมและยึดพลอยของกลางไว แลวกลับปลอย
โจทกรวมไปไมนําสงพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย ยอมเปนการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3194/2536   จําเลยที่ 2 ที่ 3 เปนขาราชการครูไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการ
สอบสัมภาษณในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการครูตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ยอมถือวาเปนเจาพนักในการสอบครั้งน้ีแมจะเปนเพียงกรรมการสอบสัมภาษณก็ตาม 
หนาที่ในการสอบยอมคลุมถึงการสอบต้ังแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงต้ังจนถึงการสอบเสร็จสิ้น หาใชเปนเจา
พนักงานมีหนาที่เฉพาะในชวงการสอบสัมภาษณ เทาน้ันไม เมื่อจําเลยที่ 2 ที่ 3มีเจตนาทุจริตรวมกันนําเขาสอบ
ซึ่งเปนความลับของทางราชการไปเปดเผยให บ. กับพวกรูกอนเขาสอบ จึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตและฐานเปนเจาพนักงานกระทําโดยมิชอบดวยหนาที่ใหผูอื่นลวงรูความลับในราชการ 
และจําเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเปนขาราชการครูซึ่งเปนผูรวมกระทําผิดแตมิไดเปนกรรมการสอบมีความผิดฐานเปน
ผูสนับสนุนจําเลยที่ 2 ที่ 3 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4532/2548   การที่จําเลยนําสมุดบันทึกการประชุมในวันที่ 15 และ 19 
สิงหาคม 2538 ไปให จ. และ ส. ลงลายมือช่ือในบันทึกการประชุม ทั้งที่ไมไดมีการประชุม และบันทึกรายงาน
การประชุมดังกลาวระบุวา ร. เปนผูจดรายงานการประชุมการกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานปลอม
เอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก ร. ผูที่ไมไดเขารวมประชุมแตมีช่ือเขารวมประชุมและ
ประชาชนทั่วไปในตําบลทาเรือ ทั้งเอกสารที่ทําปลอมข้ึนน้ันเปนบันทึกรายงานการประชุมของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ เปนการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในราชการสวน
ทองถ่ิน จึงเปนการปลอมเอกสารราชการตาม ป.อ. มาตรา 265 เมื่อจําเลยซึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลทาเรือมีหนาที่ขออนุมัติขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2538  
จากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทาเรือเพื่อนําเสนอนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอนุมัติ จําเลยจึงมี
ความผิดฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่
น้ันตาม ป.อ. มาตรา 161 และการที่จําเลยลงลายมือช่ือรับรองสําเนารายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกลาวใน
สําเนาขอบังคับเรื่องงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2538 วามีการประชุมจริง จําเลยจึงมีความผิดฐานเปนเจา
พนักงานมีหนาที่รับเอกสารรับรองเปนหลักฐานวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จตาม ป.อ. 
มาตรา 162 (1) และจําเลยเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกองคการ



 
 
บริหารสวนตําบลทาเรือ และประชาชนในตําบลทาเรือ โดยการนํางบประมาณมาจัดประมูลใหผูรับเหมาทํางาน
ตามที่ตนเองตองการ อันเปนการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 759/2547   จําเลยที่ 1 ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจนับคะแนนประจําหนวย
เลือกต้ังโดยผูมีอํานาจตามกฎหมาย จําเลยที่ 1 จึงมีฐานะเปนเจาพนักงาน จําเลยที่ 1 ไดหยิบบัตรเลือกตั้งใสใน
เสื้อที่สวมใสแลวเดินออกไปยังจุดนัดพบกับ ต. เพื่อให ต. ตอจากน้ันไดกลับมายังที่หนวยเลือกต้ัง จนเวลา
ประมาณ 13 นาฬิกา จําเลยที่ 1 ขออนุญาตออกไปทําธุระขางนอกและไปหา ต. กับพวกรวม 3 คน แลวนําบัตร
เลือกต้ังกลับมายังหนวยเลือกต้ัง จากน้ันจําเลยที่ 1 ไดลวงเอาบัตรเลือกต้ังจากในเสื้อออกมาใสกลองบัตรดี บัตร
เลือกต้ังทุกแผนมีการกากบาทเครื่องหมายไวแลว การกระทําของจําเลยที่ 1 ยอมเปนที่เห็นไดวาจําเลยที่ 1 ได
กระทําไปโดยมีเจตนาที่จะมิใหการเลือกต้ังเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากน้ียังเปนการทําใหบัตรเลือกต้ัง
เสียหายไมอาจนําไปใชการไดอีก อันถือไดวาเปนการทําใหผูมีหนาที่จัดการเลือกต้ังครั้งน้ันไดรับความเสียหาย 
การกระทําของจําเลยที่ 1 จึงเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 
          คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1161/2538  จําเลยเปนขาราชการครู มีหนาที่ปฏิบัติราชการของวิทยาลัย-
เทคนิค ร. ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่ควบคุมการกอสรางตอเติมวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ส. ซึ่งเปนงานราชการของวิทยาลัยเทคนิคร. จําเลยจึงมีฐานะเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมการ
กอสราง ปรับปรุงตอเติมอาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส. ดูแลรักษาวัสดุที่เหลือใชจากการกอสรางการที่จําเลยให 
ก. นําเหล็กไลทเกจ อันเปนวัสดุที่เหลือใชซึ่งอยูในหนาที่ความดูแลรับผิดชอบของจําเลยไปเก็บไวที่ราน ก. และ
ให ก. เอาเหล็กดังกลาวไปเสยีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบทําใหเกิดความเสียหาย แกกรมอาชีวศึกษา และ

เปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได เปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ผิด ป.อ.  มาตรา 157 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต มีลักษณะคลายคลึงกับการปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ แตมีขอแตกตางอยูที่วาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบที่จะเป น
ความผิดไดน้ัน จะตองเปนการกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หากการกระทําน้ันไมเกิดความ
เสียหายแลวยอมจะไมเปนความผิดตามมารา 157 ในขณะที่การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตไม
ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงวาการกระทําน้ันมีจุดมุงหมายที่จะใหผูอื่นเสียหายหรือไม แมไมเกิดความเสียหายก็ยังคง
ถือวาเปนการกระทําความผิดได        
            การกระทําความผิดตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญาน้ี ตองมีองคประกอบดังน้ี ผูกระทํา
ตองเปนเจาพนักงาน และที่สําคัญ ตองเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่กระทําการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และใน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่น้ันเปนการกระทําโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น หรือ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ดังน้ัน หากขาดองคประกอบขอใดขอหน่ึงไปก็ไมอาจถือไดวาเปน 
การกระทําความผิดตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา สวนจะเปนความผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม
น้ัน คงตองพิจารณาขอเท็จจริงแตละเรื่องไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
กระบวนการและวิธีการตามมาตรา 90 – 91 

 
กระบวนการและวิธีการตามมาตรา 90 – 91  

เมื่อมผีูรองเรียน หรือทกัทวงวาเจาหนาทีโ่รงพยาบาลแมใจ  กระทําการใดอันไมเปนไปตาม  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประมวลจริยธรรม ปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ใหสงเรื่องรองเรียน
มายัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมใจ เพื่อดําเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัย โดยใหนํา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

เมื่อมีการกลาวหา/มีกรณีเปนท่ีสงสัย 

ผูบังคับบัญชารายงานผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุฯ 
 

ผูบังคับบัญชารายงานผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุฯ 
ดําเนินการสืบสวนเบ้ืองตน หรือพิจารณาเบ้ืองตน 

 

ไมมีมูล 
 

มีมูล 
 

ใหยุติเรื่อง 
 

ดําเนินการ
ตามมาตรา 
92 หรือ

มาตรา 93 
 



 
 
มาตรา 92  

ในกรณีผลการสอบสวน หรือพจิารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวา กรณีมีมลู ถาความผิดน้ันไมใช 
ความผิดวินัยรายแรง และไดแจงขอกลาวหา และสรปุพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคํา
ช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลว ผูบงัคับบัญชารายงานผูบงัคับบญัชาซึ่งมีอํานาจสัง่บรรจุฯ ตามมาตรา 57 เห็นวาผู
ถูกกลาวหาไดกระทาผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได  

การสอบสวนพิจารณาวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา 92  

1. ผูมีอํานาจ คือ  
ผูบังคับบญัชาซึ่งมอีํานาจสั่งบรรจุฯ ตามมาตรา 57  
- สอบสวนเอง      - แจงขอกลาวหา  
- ต้ังผูสอบสวน      - สรปุพยานหลักฐาน  
- ต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   - รับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหา  

2. เปนการดาเนินการตอจากการสืบสวนขอเทจ็จริงเบื้องตน  

 
มาตรา 93  

ในกรณีที่ผลการสบืสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวากรณีมีมูลอันเปนความผิดทาง 
วินัยอยางรายแรง ให ผูบงัคับบญัชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุฯ ตามมาตรา 57 แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในการ
สอบสวนตองแจงขอกลาวหา และสรปุพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมรับฟงคําช้ีแจงของผูถูก
กลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสรจ็ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสัง่บรรจุฯ ตามมาตรา 57 เห็นความผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอถูกกลาวหา ใหสัง่ยุติเรื่อง แต
ถาเห็นวาผูถูกกลาวหา ไดกระกระทําผิดตามขอถูกกลาวหา ใหดําเนินการตอไป ตามมาตรา 96 หรอืมาตรา 97 
ตามแตกรณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บรรณานกุรม 

กระทรวงศึกษาธิการ(2552)  คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ กรงุเทพฯ : สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขาวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม  มาตรา 157 ละเวนหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือทุจริต..เปน

อยางไร กรงุเทพฯ : ผูจัดการ Online  

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9500000102894 

โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ)   คูมือระบบปองกันการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีตามภาระกิจหลัก พระนครศรีอยุธยา :  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1 

 

 

 

 


