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คานา
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ได้กาหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนาสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้จัดทาคู่มือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด มี
แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนจรรยาข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 เป็นไป
ด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ( Merit System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให้ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโดย
เคร่งครัดต่อไป
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บทที่1
บทนา
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ข้าราชการในการทางานโดยเน้นผลงานการมีคุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสานึกในการให้บริการ
ประชาชนสาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริตเช่นสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้น
สาหรับคาว่า
"ทุจริต " มีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดนิยามความหมายไว้เช่นประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ
.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่ " หมายความว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในตาแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่ง
หรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเป็นการกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรงมีโทษปลดออกหรือไล่ออกการทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้นมีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการคือ
1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้นไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติอาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการก็ได้การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดารง
ตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ก .พ.จัดหา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเองยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบเช่น
ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงินและการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัวแต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทาง

ราชการเพื่อนาไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ได้รับเงินไปแล้ว " เช่นนี้ก .พ.วินิจฉัยว่าประจา
แผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนาเงินส่งลงบัญชีเมื่อไม่นาเงินส่งลงบัญชีและนาเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
"ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่าได้มีการกระทาลงไปแล้ว
"ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ " หมายความว่ามีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองด
เว้นไม่กระทาการตามหน้าที่การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยปราศจากอานาจหน้าที่จะอ้าง
ได้ตามกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับแต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
"มิชอบ" หมายความว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการคาสั่งของผู้บังคับบัญชามติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
"ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
"ประโยชน์" หมายถึงสิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน
เช่นการได้รับบริการเป็นต้น
"มิควรได้" หมายถึงไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริตการพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทาด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่าข้าราชการผู้อื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจาก
ราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษตามนัยหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร .0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และ
ดาเนินคดีอาญาเนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินพ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา
157 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
หากข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูก
ลงโทษไล่ออกสถานเดียวรวมทั้งอาจจาคุกและ
ยึดทรัพย์ดังนั้นข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นสาคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง จังหวัดพะเยาได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการละเว้นการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ทาให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรงทา
ให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง

บทที่ 2
ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
..............................................
ตามที่รัฐบาลกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการตามนโยบาย ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็น
แนวทางในการขับ เคลื่อนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับประเทศถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในระดับ
นโยบายและการดาเนินงานการป้องกันการทุจริตเชิงรุก การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มี
ธรรมมาภิบาลในภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญและพยายามผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระสาคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารงาน
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Exellence) กาหนดเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานในสังกัดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี โดยบูรณาการร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2560-2564)มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมิน ระบบงาน กระบวนการ
เปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวม
ไปถึงการประเมิน วัฒนธรรม ในหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแน
งทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกอดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกาหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับต้องมีและ
ยึดถือปฏิบัติ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้เล็งความสาคัญของปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นซึ่งเป็น
ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ออม ต่อการบริหาราชการของหน่วยงาน และได้ให้ความสาคัญ

ในการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ จังได้จัดดาเนินการ
ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดพร้อมทั้งการ
ประกาศเจตนารมณ์ ในการดาเนินงานให้เกิดโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
ดังนี้

คาประกาศเจตนารมณ์ ITA
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
......................................
ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล............) ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์

จะเป็นคนดี มีคุณธรรม

ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ด้วย
ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายึดหลักในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน
หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนและขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดาเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียง
ข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายประสงค์ หาลือ)
สาธารณสุขอาเภอจุน

บทที่ 3
ระเบียบ/ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ณที่ทาการของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการมาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่โดยคานึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบายของคณะรัฐมนตรีกาลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่น
ประกอบกัน
หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วน
ราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการ
ทั่วไปส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและก .พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่
สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้หรือส่วนราชการได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้มาตรา 42 เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็วให้ส่วนราชการที่มีอานาจออก
กฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศเพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่นมีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎระเบียบข้อบังคับหรือ
ประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากซ้าซ้อนหรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
อื่นหรือไม่
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไปมาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆโดย
ปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจึง
ให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
หมวด 8การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตร 9
(3) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าใน
ภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ก .พ.ร. กาหนดมาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ส่วนราชการประเมินโดยคานึงถึงผลการ6
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้
นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพ
.ศ. 2560
ข้อ
5 ข้าราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลาง
ทางการเมืองอานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการดังนี้
1)ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลุกจ้างชั่วคราว
ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
9)การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วนกาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของข้าราชการและหน่วยงาน อันจะทาให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้

1. ยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ตัดสินใจและกระทาการใดๆ บนพื้นฐานของหลักการ กฎหมาย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรมโดยยึด
ประโยชน์ของสาธารณะ ประเทศชาติ และมนุษยธรรม
3.ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย กฎเกณฑ์ เหตุผลอันชอบธรรม
และกล้าคัดค้านคาสั่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม
5. ให้คาปรึกษาแนะนาด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและให้รายละเอียดที่สมบูรณ์
6. ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ
7. รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และชอบธรรม
8. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ร้องขอตามที่
กฎหมายกาหนด
9. ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับ หรือโดยไม่มีอานาจหน้าที่ หรือที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
10. พร้อมให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาตรวจสอบได้ทุกเวลา และพร้อมรับผิด เพื่อดารงไว้ซึ่งความไว้วางใจและ
ความมั่นคงของสาธารณชน
11. ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลทั่วไปอย่างมีเหตุผล สุภาพ เท่าเทียมกัน
12.ไม่กระทาการใดเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติต่อบางบุคคลอย่างไม่ยุติธรรมหรือเพื่อ
ผลประโยชน์บางอย่าง
13. รักษาความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ทุกฝ่ายเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
14. ปฏิบัติงานให้สาเร็จ โดยยึดผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่ อส่วนรวม
15. พัฒนากลไกการทางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคานึงถึงความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน
16. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบัติงานมี
ความคิดที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
17. ดารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของตนเอง
18. พิจารณาหรือตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยใช้ความเป็นกลาง เป็นธรรม เที่ยงตรงปราศจาก
อคติ สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและบริบททางสังคม
19. มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และวางแผนการดาเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายด้วยความ
รอบคอบ อดทน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
20. พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทางานและดารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง
และ ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและ
ลูก จ้างของโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติดังนี้

1 ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถโดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเองและมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
2 การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา
2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ
2.2 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วน
3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.2 ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จตามเป้าหมาย
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคีมีน้าใจเพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่
5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเป้าหมายพร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนารู้จักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2 กล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
7 ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ
.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติคือมิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเอกสารหลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้
ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก
ฝ่ายรวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540
มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐดังนี้
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานอื่นๆ
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้
ช่องทางผ่านพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
1) มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
การดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดแนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเองภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเป็นแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใส

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐโดย
มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน 5 ประการได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงานมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชนเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการ
รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่
ประชาชน 6 ประการได้แก่
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผยการตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540
การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสารหลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผลเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการติดตามและประเมินผล
5 ประการได้แก่
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริม
สิทธิการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลวิธีการประเมินพิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงานงบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีและพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
1. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี
3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงานโดยพิจารณาจากผลการนา
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงานหมายถึงการที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลายเช่นการบริการตามลาดับก่อน -หลังหรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและถูกต้องแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการ

วิธีการประเมิน
จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานกาหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน -หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานโดยเป็นการกาหนดรูปแบบและ

เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรม
ของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมวิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
ในหน่วยงานและพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี
การกาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ /ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รวมทั้งมีการกาหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ
การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม /โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงานเช่นการจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน
กาหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไปวิธีการประเมินพิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการจัดทา
รายงานผลการประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม
หมายถึงกระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดาเนินการไปตามแผนที่กาหนด
ไว้หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึงการบังคับให้กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทางกรอบหรือข้อกาหนดที่วางไว้ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องดาเนินการอย่างหนึ่งจะ
แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดว้

การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น

5 ประเภทด้วยกันคือ

1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ
ให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กาหนดไว้ในแผนเรียกว่าการควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ

ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วยคือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณ
และคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการโดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กาหนดไว้และให้เป็นไปตามกาหนดการ
โครงการควบคุมและบารุงขวัญพนักงานความประพฤติความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย
3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆทั้งนี้เพื่อให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่าสุดและมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนาเข้าของโครงการ
เพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่การควบคุม
กากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้สาหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ
โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่ายเช่นโครงการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรือโครงการพัฒนาชนบทเป็นต้น
ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคัญความจาเป็นและประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้นอาจพิจารณาได้จากประเด็น
ต่อไปนี้
1. เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสาคัญของ
โครงการหากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไปทาไมเมื่อเป็น
เช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าว
จึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก
ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้
3. ช่วยกระตุ้นจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานการติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพื่อ
ลงโทษแต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญเพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้
ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงานทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วย
แนะนาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น
4. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า
"สายเกินแก้" ก็จะไม่เกิดขึ้น

5. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้นทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆของโครงการหลายประการจึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้องเช่นโครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัด
ไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่งเป็นต้น
6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการต่างๆมักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวมๆหรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง
เช่นคาว่าพัฒนาขยายปรับปรุงกระตุ้นยกระดับฯลฯซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็น
เป้าหมายได้ชัดเจนไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมี
การทาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆชัดเจนขึ้นเพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและทาการ
ควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผนทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายที่กาหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันมักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระกล่าวคือเมื่อมีการติดตามดู
ผลการทางานว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการและ
ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอมิฉะนั้นก็ไม่สามารถ
ควบคุมอะไรได้

บทที่ 4
ความผิดของเจ้าพนักงานฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และตัวอย่างความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรา 157 "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจาทั้งปรับ"
มารา 157 เป็นเสมือนบททั่วไป หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบแล้วไม่ผิดบทเฉพาะก็จะมา
ผิดมาตรานี้ ซึ่งความผิดตามมาตรา 157 เราอาจแบ่งการกระทาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วนที่สองเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโดยทุจริต
องค์ประกอบสาหรับส่วนแรก เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1. เป็นเจ้าพนักงาน มาตรา 157 ครอบคลุมถึงเจ้าพนักงานทุกประเภท แต่ถ้าเป็นพนักงานอัยการ ผู้ว่า
คดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญา ก็จะไปเข้าบทเฉพาะตามมาตรา 200
เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานทุกประเภท เช่น เจ้าพนักงานตารวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ป่าไม้อาเภอ พนักงานอัยการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 18161/2557 การกระทาอันจะเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 ผู้กระทา
ต้องเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหมายถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอื่นที่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา หรือผู้ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าหากได้รับ
แต่งตั้งจากผู้มีอานาจหน้าที่ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่เมื่อพิจารณา พ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 39 ที่ว่าด้วยส่วนราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่
ปรากฏว่าสถาบันแห่งนี้เป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย จาเลยจึงมิใช่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และไม่
ปรากฏว่ามีบทมาตราใดบัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันแห่งนี้เป็นเจ้าพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญาด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของจาเลยในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ตามฟ้องจึงไม่อาจเป็นความผิดตาม
ป.อ. มาตรา 157 ได้
ขณะเกิดเหตุจาเลยมีตาแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นข้าราชการพลเรือน
และรับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน ทาหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ของจาเลยตามฟ้องเป็นการใช้อานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มิได้เป็นการใช้อานาจหน้าที่ของรอง

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน จะถือว่าการใช้อานาจหน้าที่ในฐานะ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของจาเลยเป็นการใช้อานาจหน้าที่ใน
ฐานะรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมิได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 13996/2557 เจ้าพนักงานซึ่งจะเป็นผู้กระทาความผิดตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการนั้น หมายถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย โดยอาจระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าให้ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน หรือระบุองค์การและให้ผู้ที่
สังกัดอยู่เป็นเจ้าพนักงาน หรืออาจเป็นการแต่งตั้งโดยกฎหมายทั่วไปซึ่งระบุถึงวิธีการแต่งตั้งไว้ และได้มีการ
แต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว สาหรับส่วนราชการ แม้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนด แต่ส่วนราชการเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การ
แบ่งส่วนราชการหรือกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการนั้น มิใช่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฎหมาย จาเลยที่ 1 (สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ) จึงหาใช่เจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาจแยกองค์ประกอบออกเป็น
(1) "ปฏิบัติ"
ตารวจจับโดยไม่ชอบ เช่น จับโดยไม่มีหมาย ทั้งไม่เป็นความผิดซึ่งหน้าและไม่ใช่เหตุฉุกเฉินอย่างยิ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 706/2516 โจทก์ได้กระทาผิดซึ่งหน้า แต่ความผิดที่โจทก์กระทาเป็นแต่เพียง
ความผิดฐานลหุโทษ ฐานฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เก็บค่าดูจากประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต จาเลยทุก
คนรู้จักหลักแหล่งของโจทก์แล้ว จึงไม่เป็นเหตุให้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 96(2) การที่จาเลยทั้งหมดผู้เป็นเจ้าพนักงานไปทาการจับกุมโจทก์ในที่รโหฐานในเวลา
กลางคืนโดยไม่มีหมาย จึงไม่มีอานาจที่จะทาได้ตามกฎหมาย โจทก์มีสิทธิป้องกันการจับกุมได้ และการที่จาเลย
ทั้งหมดควบคุมโจทก์จากโรงภาพยนตร์ไปสถานีตารวจ ถือได้ว่าเป็นการหน่วงเหนี่ยวโจทก์ให้ปราศจากเสรีภาพ
ในร่างกายเช่นกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4243/2542 จาเลยเป็นเจ้าพนักงานตารวจเข้าจับกุมผู้เสียหายที่ได้ก่อการ
ทะเลาะวิวาทก่อนหน้านั้นแต่เหตุแห่งการทะเลาะวิวาทได้ยุติลงแล้ว เหตุวิวาทยังไม่ชัดแจ้งว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
ไม่ใช่การกระทาผิดซึ่งหน้า โดยมีคู่กรณีกับผู้เสียหายชี้ให้จับ แต่มิได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบอีกทั้งไม่ใช่กรณีที่มี
เหตุสงสัยว่ากระทาความผิดมาแล้วจะหลบหนี จาเลยซึ่งไม่มีหมายจับไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะจับ
ผู้เสียหาย จาเลยจับผู้เสียหายโดยไม่แจ้งข้อหาไม่ทาบันทึกจับกุม ไม่ส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี
กลับนาไปควบคุมที่ด่านตรวจ ชี้เจตนาจาเลยว่ากระทาโดยโกรธแค้น แสดงอานาจ เพื่อข่มขู่กลั่นแกล้งผู้เสียหาย
ให้เดือดร้อนเสียหาย การกระทาของจาเลยจึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทาให้
ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องรุนแรงต่อความรู้สึกของประชาชนไม่มีเหตุที่จะรอ
การลงโทษ
หัวหน้า(สรรพากรจังหวัด)รายงานเท็จจนผู้ใต้บังคับบัญชาถูกตั้งกรรมการสอบสวน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4170/2530 การที่จาเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสรรพากรจังหวัดสั่งให้จาเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 3 เสนอสานวนการตรวจสอบภาษีอากรของห้าง จ. ต่อจาเลยที่ 2 และจาเลยที่ 1

ก็ปฏิบัติตาม โดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ช่วยสรรพากรจังหวัด ตามคาสั่งและระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการนั้น เป็นกรณีที่จาเลยที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชาย่อมมีอานาจที่จะสั่งการใดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามได้ เพื่อให้งานดาเนินไปโดยถูกต้องและรวดเร็วเกิดผลดีแก่ทางราชการทั้งนี้เพราะคาสั่งและระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ ย่อมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ส่วนจาเลยที่ 1 นั้นเพิ่งจะเข้ารับราชการ ย่อม
จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามจาเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสานักงาน ประกอบกับโจทก์และจาเลยที่
1 ได้มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรของห้างดังกล่าว การกระทาของจาเลยทั้งสองจึงไม่อาจฟัง
ได้ว่ามีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันจะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ส่วนการที่จาเลยที่ 2 รายงานต่ออธิบดีกรมสรรพากรว่า โจทก์ได้มอบเงินแก่จาเลยที่ 2 เพื่อให้จาเลยที่ 2
ช่วยเหลือในการชาระภาษีอากรของห้าง จ. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีพฤติการณ์ดังที่จาเลยที่ 2
รายงานโดยจาเลยที่ 2 ซึ่งมีเรื่องโกรธเคืองกับโจทก์เป็นส่วนตัวแกล้งรายงานดังกล่าวจนโจทก์ถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 และการบรรยายฟ้องในเรื่องแกล้งรายงานของจาเลยที่ 2 นี้ เป็นการบรรยายฟ้อง
อ้างว่าจาเลยที่ 2 ได้กระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ตามมาตรา 157 อีกกระทงหนึ่ง นอกเหนือจากข้อหาหมิ่น
ประมาทตามมาตรา 326 ซึ่งถึงที่สุดแล้ว จึงลงโทษจาเลยที่ 2 ตามมาตรา 157 ได้
(2) "ละเว้นการปฏิบัติ"
ตารวจไม่ใส่ใจเรื่องที่ญาติของผู้ต้องหาขอประกันตัว โดยไม่ได้ดาเนินการอย่างใดตามระเบียบราชการ
เลย แต่ออกไปรับประทานอาหารและไปโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2577/2534 จาเลยเป็นข้าราชการตารวจซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่โจทก์เป็น
ผู้ต้องหาและถูกจับมาควบคุมไว้ การที่จาเลยพูดในตอนแรกที่ญาติโจทก์แสดงความจานงขอประกันตัวโจทก์ว่า
จะประกันไปทาไมจะดัดนิสัย 2 - 3 วันก่อน และว่าจาเลยไม่ว่างจะไปตั้งด่านตรวจ แต่จาเลยกลับไปรับประทาน
อาหารโดยมิได้ตั้งด่านตรวจตามที่พูดไว้นานเกือบ1 ชั่วโมง จึงกลับมาที่สถานีตารวจแล้วจาเลยพูดกับญาติโจทก์
อีกครั้งหนึ่งว่าจะประกันไปทาไม ตอนนี้ผู้เสียหายกาลังแรงให้ถูกขัง 4 - 5 วันก่อน จากนั้นจาเลยก็ออกไปโต๊ะ
สนุกเกอร์ ดังนี้ จาเลยมีหน้าที่จะต้องอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ และตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดาเนินคดีอาญา ฯ และมีหน้าที่ต้องขวนขวายกระวีกระวาดแนะนาชี้แจง
แก่ญาติโจทก์ที่มาติดต่อขอประกันตัวโจทก์ว่าจะยื่นเรื่องราวได้อย่างไร นาเสนอแก่ใคร และจาเลยต้องคอยให้
โอกาสในการที่คนเหล่านั้นจะได้ดาเนินการดังกล่าวไปด้วยดี รวดเร็วและเรียบร้อยตามสมควรแก่เวลาและ
พฤติการณ์การกระทาของจาเลยดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทาให้เกิดความ
เสียหายแก่โจทก์ผู้ถูกคุมขัง เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157
ป่าไม้ไม่ตรวจไม้แล้วรับรองเท็จว่าตรวจแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2542 ป่าไม้เขตได้ให้จาเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่คัดเลือกไม้ที่ไม่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจประเภทไม้แก่จัดมีขนาดโตเกินขนาดจากัดมากและอยู่ในวัยเสื่อมโทรมหรือยอดไม่สมบูรณ์
และให้ตีตราคัดเลือกอนุญาตให้ตัดฟันไม้เพื่อบารุงป่า หรือ บร. กับทาบัญชีคัดเลือกไม้เสนอผู้บังคับบัญชาแล้วป่า
ไม้เขตจะได้ประมูลหาผู้รับจ้างตัดโค่นและซื้อไม้ดังกล่าว โดยแต่งตั้งให้จาเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15ไป

ทาการตรวจวัดตีตรารัฐบาลขาย หรือ รข.เป็นการอนุญาตให้ชักลากไม้ได้ โดยจาเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่
15จะต้องตีตราเฉพาะไม้ที่มีตรา บร. เท่านั้น และจะต้องตรวจดูว่า จาเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตราต้นไม้ถูกต้องหรือไม่
หากไม่ถูกต้อง จะตีตรา รข. ไม่ได้ และจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่จาเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กลับตีตราไม้
ที่ดีมีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการขัดคาสั่ง ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เกิด
ความเสียหายแก่กรมป่าไม้และรัฐเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความร้องทุกข์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4436/2531 การที่จาเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตารวจมีอานาจสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาได้รับแจ้งความจาก ช. ว่ามีคนร้ายลักเรือและเครื่องยนต์ของผู้เสียหายไป แต่ไม่ยอมลงรับแจ้งความใน
ประจาวันเป็นหลักฐานและเมื่อจับคนร้ายที่ลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จาเลยกลับปล่อยตัวคนร้ายไปเสีย ถือได้ว่า
จาเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และยังเป็นการกระทาการในตาแหน่งหน้าที่อันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยคนร้ายมิให้
ต้องโทษตามมาตรา 200 วรรคแรก การกระทาของจาเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษ
ตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2549 โจทก์ทั้งสองเมาสุราจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนวุ่นวายในทาง
สาธารณะหรือสาธารณสถาน แต่โจทก์ทั้งสองได้ชาระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว ทาให้
คดีอาญาที่โจทก์ทั้งสองถูกกล่าวหาเป็นอันเลิกกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา 37 (2) เมื่อโจทก์ทั้งสองกล่าวหาต่อจาเลย
ในฐานะพนักงานสอบสวนว่า จ่าสิบตารวจ ป. ทาร้ายร่างกายโจทก์ทั้งสองในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
กล่าวหาว่าจ่าสิบตารวจ ป. ได้กระทาความผิดข้อหาทาร้ายร่างกาย ทาให้โจทก์ทั้งสองเสียหายโดยมีเจตนาจะให้
จ่าสิบตารวจ ป. ได้รับโทษเช่นนี้ จึงเป็นคาร้องทุกข์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7) และเป็นการกระทาที่แยกต่างหาก
จากการกระทาที่โจทก์ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเมาสุราจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนวุ่นวายในทางสาธารณะหรือ
สาธารณสถาน จาเลยในฐานะพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับคาร้องทุกข์ของโจทก์ทั้งสองไว้เพื่อดาเนินการ
สอบสวนตามอานาจหน้าที่ต่อไปการที่จาเลยไม่รับคาร้องทุกข์ของโจทก์ทั้งสองในข้อหาทาร้ายร่างกาย อ้างเพียง
ว่าคดีเลิกกันแล้วโดยไม่มีกฎหมายให้อานาจ จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทาให้โจทก์ทั้งสองได้รับ
ความเสียหาย
การพิจารณาคดีในข้อหาทาร้ายร่างกายเกิดขึ้นหลังจากจาเลยไม่ยอมรับคาร้องทุกข์ของโจทก์ทั้งสองแล้ว
จนโจทก์ทั้งสองต้องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนคนอื่นในเวลาต่อมา แม้ศาลฎีกามีคาพิพากษายกฟ้องก็ไม่มี
ผลลบล้างการกระทาของจาเลยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฟังไม่ได้ว่าจาเลยใช้ดุลพินิจโดยชอบ
(3) "หน้าที"่
ต้องเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานนั้นมีหน้าที่ต้องทา ถ้าเป็นเรื่องนอกหน้าที่หรือพ้นหน้าที่ไปแล้วก็ไม่ผิดมาตรา
157 รวมทั้งถ้าไม่มีหน้าที่เลยก็ไม่ผิดมาตรา 157 เช่น
ขณะเกิดเหตุอยู่นอกหน้าที่แล้ว ไม่ผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 294/2525 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้นจะต้องเป็น
กรณีที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดดังนั้น เมื่อ
โจทก์ไปยื่นคาคัดค้านเกี่ยวกับที่ดินและจาเลยก็ได้รับคาคัดค้านของโจทก์ไว้ดาเนินการต่อไป ถือได้ว่าจาเลย

ปฏิบัติการไปตามหน้าที่โดยชอบแล้ว แม้จาเลยจะกล่าวต่อ โจทก์ว่า "มึงมาค้านแล้ว ทาไมมึงมาค้านอีก ฯลฯ"
ต่อไปอย่าเข้ามาทานาที่กูรังวัดไว้ รู้จักว่ากูเป็นที่ดินใหญ่ไหม ขืนดื้อทาไปต้องเป็นข้าวของคนอื่น ฯลฯ" ก็ไม่ทา
ให้โจทก์เสียหายเกี่ยวกับคาคัดค้านของโจทก์ เพราะการกล่าวถ้อยคาดังกล่าวหาใช่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ไม่
ถูกสั่งมิให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้ว ไม่ผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2255/2520 จาเลยรับราชการเป็นตารวจ แต่ในขณะที่แสดงตัวเป็นเจ้า
พนักงานทาการจับกุมผู้เสียหายแล้วไม่นาส่งสถานีตารวจ กลับพาไปข่มขืนกระทาชาเราและปล่อยตัวไปนั้น
จาเลยถูกสั่งพักราชการแล้ว แม้จะยังมิได้มีคาสั่งปลดหรือให้จาเลยออกจากราชการ จาเลยก็ถูกสั่งมิให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามตาแหน่งหน้าที่ การกระทาของจาเลยจึงมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะเจ้าพนักงาน
ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ไม่ผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2120/2523 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 148 นั้น จะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบส่วนมาตรา 157 นั้น จะต้องเป็น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเฉพาะแต่ตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นโดยตรงตามที่ได้รับมอบหมายให้มี
หน้าที่นั้นๆเท่านั้น ถ้าไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นโดยตรงแล้วย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ และ
คดีนี้ข้อเท็จจริงคงฟังได้เป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาแล้วจากพยานหลักฐานในสานวนว่าจาเลยไม่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับคดีที่ ส. ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด การที่จาเลยเรียกและรับเงินจาก บ. เป็นเรื่องปฏิบัตินอกหน้าที่
แสดงว่าจาเลยไม่มีอานาจหรือหน้าที่ใดๆเกี่ยวกับคดีที่ ส. เป็นผู้ต้องหาเลย การที่จาเลยเรียกและรับเงินไปจาก
บ. จึงเป็นเรื่องปฏิบัตินอกหน้าที่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2543 ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จาเลยมีตาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้า
พนักงานมีหน้าที่รายงานและให้ความเห็นในการขอลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ไม่มีหน้าที่ในการทา
หนังสือขอลาออกของ ซ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในท้องที่ของจาเลยและใช้เอกสารปลอม จึงไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ตารวจสายสืบขอเงินค่าสืบจากผู้เสียหาย ในขณะที่ยังไม่มีการแจ้งความและยังไม่มีการออกหมายจับ
คนร้าย ถือว่าขณะนั้นยังไม่มีหน้าที่ จึงไม่ผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5053/2530 จาเลยเป็นเจ้าพนักงานตารวจ มีอานาจทาการสืบสวนคดีอาญา
และจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย การที่จาเลยทราบจากผู้เสียหายว่ามีคนร้ายลักทรัพย์ผู้เสียหาย แล้วจาเลยพูดว่า
เรื่องนี้พอสืบได้แต่ต้องไถ่ทรัพย์คืนโดยไม่ปรากฏว่าจาเลยได้รู้ว่าผู้ใดเป็นคนร้ายลักทรัพย์หรือรับของโจรรายนี้
และยังไม่รู้ว่าทรัพย์ที่ถูกลักรายนี้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ ที่ใด ทั้งยังไม่ได้มีการแจ้งความออกหมายจับคนร้าย จาเลย
จึงไม่มีอานาจหน้าที่จะจับกุมผู้ใดมาดาเนินคดีหรือนาทรัพย์ที่ถูกลักไปมาคืนผู้เสียหายหรือส่งมอบพนักงาน
สอบสวน ยังถือไม่ได้ว่าการกระทาของจาเลยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตตาม ป.อ.
มาตรา 157

กรณีตารวจทาร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพในข้อหาที่ถูกกล่าวหา ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวอยู่ในอานาจหน้าที่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1399/2508 จาเลยเป็นเจ้าพนักงานมีอานาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ในระหว่างสอบสวนโจทก์ ได้ทาร้ายโจทก์เพราะโจทก์ไม่ยอมรับสารภาพ ไม่ยอมลงชื่อตามที่จาเลยต้องการ จึง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นความผิดตามมาตรา 157, 391
ถ้าตารวจทาร้ายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นเรื่องส่วนตัว ก็ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 364/2531 ปกติการทาร้ายร่างกายไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ จาเลยเป็นเจ้าพนักงานตารวจจับโจทก์ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ แล้วทาร้ายร่างกายโจทก์โดยเจตนาทาร้าย
ธรรมดา มิใช่เพื่อประสงค์จะให้เกิดผลอันใดในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพราะจาเลยจับโจทก์ได้แล้ว ทั้งจาเลย
มิใช่พนักงานสอบสวนที่ทาร้ายโจทก์เพื่อประสงค์จะให้โจทก์รับสารภาพ กรณีจึงมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เมื่อโจทก์ได้รับอันตรายแก่กาย
จากการกระทาของจาเลยจาเลยมีความผิดตามมาตรา 295
สิบเวรลวนลามทางเพศผู้ต้องหาหญิงที่ถูกตารวจอื่นจับมาฐานเป็นเจ้ามือสลากกินรวบ ถือว่ากระทานอก
หน้าที่ ไม่ผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 737/2504 ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
เป็นความผิดที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้นเองโดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต แต่ที่โจทก์ฟ้องและนาสืบว่าจาเลยเข้าไปคร่อมตัวโจทก์เลิกผ้าและจับ
นม เป็นการกระทาในทางรักใคร่ในทางชู้สาวหรือจะร่วมประเวณีกับโจทก์ ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของจาเลย
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตารวจเลยการกระทาของจาเลยจึงไม่มีมูลความผิดตามมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3135/2535 ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 จะต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติซึ่งอยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้นเองโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต
ถ้าเป็นการกระทานอกหน้าที่ไม่ผิดมาตรานี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นอันยุติได้ว่าจาเลยที่ 2
ไม่มีอานาจหรือหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับคดีที่คนร้ายลักกระบือของผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 กับการปล่อยคืนรถยนต์
ให้แก่ผู้เสียหายที่ 1 ดังนั้น การที่จาเลยที่ 2 เป็นตัวการในการเรียกและรับเงินจากผู้เสียหายที่ 1 จึงเป็นเรื่อง
ปฏิบัตินอกหน้าที่ ไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157
การกระทาที่อยู่ในหน้าที่นั้น หน้าที่ต้องเกิดจากคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้มีอานาจมอบหมายหรือมี
อานาจสั่งเท่านั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2531 คาสั่งของบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบหมายงานให้
จาเลยปฏิบัติ เป็นคาสั่งที่ออกโดยไม่มีอานาจ จาเลยจึงไม่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอานาจกระทาการตามคาสั่งนั้น
การที่จาเลยรับเงินค่าดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลซึ่งมิใช่หน้าที่ของจาเลยแล้วเบียดบังไว้จึงไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,157 และ 161แต่เป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ แม้ต่อมาจาเลยจะได้นาเงินจานวนที่ยักยอกไปดังกล่าวมาชดใช้คืน
แก่เทศบาลก็ตาม ก็เป็นเพียงการกระทาเพื่อบรรเทาความเสียหายเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเทศบาลซึ่งเป็น

ผู้เสียหายตกลงให้ระงับข้อพิพาทหรือสละสิทธิในการดาเนินคดีอาญากับจาเลยเช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่า เป็นการ
ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะทาให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)
(4) โดยมิชอบ
กระทารักษาความสงบเรียบร้อย แม้ไม่ถูกขั้นตอนไปบ้าง ไม่เป็นการกระทาโดยมิชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2515 ผู้เสียหายถูกเตะทั้งรองเท้า มีบาดแผล คือ 1. รอยช้าบวมที่
หน้าผากข้างขวาเหนือคิ้วขวา 2. เบ้าตาขวาช้าบวมเขียว ตาขาวมีรอยช้าเลือด 3. ริมฝีปากล่างซ้ายแตก 4. รอย
ช้าบวมที่ปลายคาง5. หัวเข่าซ้ายบวมเล็กน้อย มีรอยถลอกเลือดออกซับบาดแผลทั้งหมดควรจะหายภายใน 7 วัน
เช่นนี้ ถือว่าได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 แล้ว
จาเลยเป็นจ่าสิบตารวจและสิบตารวจเอกได้จับกุมผู้เสียหายในข้อหาเสพสุราจนเป็นเหตุให้เมาประพฤติ
วุ่นวายครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ เมื่อนาไปยังสถานีตารวจแล้วผู้เสียหายยังร้องเอะอะอาละวาด
เตะโน่นเตะนี่ เดินไปมาและจะลงไปจากสถานีตารวจ จาเลยจึงเอาตัวผู้เสียหายเข้าไปขังไว้ในห้องขังเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย และเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ดังนี้ไม่ถือว่าจาเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังทาให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกายอันเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 310
ตารวจไม่จับเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุวุ่นวาย ไม่เป็นการกระทาโดยมิชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 786/2532 จาเลยที่ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกิดเหตุได้ พบกลุ่มเยาวชนกาลัง
ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ และข่มขืนใจเจ้าพนักงานสรรพสามิตให้ปล่อยตัว อ. ผู้ต้องหา ให้คืนสุราแช่
ของกลาง ให้มอบบันทึกการจับกุม และการตรวจค้นยึดสุราแช่จาเลยที่ 1 มิได้ทาการจับกุมในทันที ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้น ยังถือไม่ได้ว่าจาเลยที่ 1 ได้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
3. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด (เจตนาพิเศษ)
เป็นเจ้าพนักงานแต่ไปร่วมกระทาความผิดเล่นการพนันด้วยแล้วไม่จับกุมผู้ร่วมกระทาความผิดด้วยกัน
ไม่เป็นความผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7836-7837/2544 จาเลยเป็นเจ้าพนักงานตารวจมีอานาจหน้าที่ในการจับกุม
ผู้กระทาผิดแต่จาเลยกลับเป็นผู้ร่วมกระทาผิดด้วยการร่วมเล่นการพนันไพ่รัมมี่ แล้วจาเลยไม่จับกุมผู้ร่วมเล่นไพ่
รัมมี่ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร่วม
เล่นการพนันหรือสานักงานตารวจแห่งชาติ การกระทาดังกล่าวของจาเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157
ถ้าการกระทานั้นขาดเจตนาพิเศษ ไม่ผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3295/2543 การที่จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามป.อ.
มาตรา 157 จะต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษ คือต้องเป็นการกระทาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

จาเลยเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ได้ลงลายมือชื่อออก
น.ส.3 ก. ระบุชื่อ ต.เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามเรื่องราวเท็จ เอกสารปลอมที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนาเสนอ โดย
ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงตามอานาจหน้าที่ อันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเท่านั้น ไม่
ปรากฏว่าจาเลยมีเจตนาพิเศษละเว้นไม่ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวเพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กรมที่ดิน ต.หรือผู้หนึ่งผู้ใดจาเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบตามป.อ.มาตรา 157
5. เจตนา
พนักงานอัยการบรรยายฟ้องคลาดเคลื่อนไป ไม่ถือว่าเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 975/2531 จาเลยซึ่งเป็นพนักงานอัยการฟ้องโจทก์ในข้อหาดูหมิ่น หมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริย์ ฯ โดยบรรยายฟ้องเป็นสองตอน คือตอนแรกเป็นข้อความที่อ้างว่าโจทก์เป็นผู้กล่าวซึ่ง
ได้ระบุไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ส่วนตอนหลังมีใจความเป็นการแปลหรืออธิบายความหมายของข้อความใน
ตอนแรก ดังนี้ เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ประกอบด้วยแล้ว
แสดงว่าข้อความที่พนักงานอัยการระบุไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ คือ 'ถ้อยคาพูด' ที่พนักงานอัยการต้องกล่าว
ไว้ในฟ้องตามบทกฎหมายดังกล่าว และข้อความตอนหลังเป็นการอธิบายความหมายเท่านั้น เมื่อข้อความที่โจทก์
ฟ้องอ้างว่าจาเลยบรรยายฟ้องอันเป็นความเท็จเป็นส่วนหนึ่งของคาบรรยายฟ้องในตอนหลังและมีลักษณะเป็น
การอธิบายความหมายด้วยเช่นกัน จึงเห็นได้ว่าข้อความที่โจทก์อ้างว่าเป็นเท็จนั้นพนักงานอัยการมีความประสงค์
จะอธิบายความหมายของถ้อยคาพูดของโจทก์เท่านั้น แม้จะใช้ถ้อยคาผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้าง กรณีก็ไม่อาจ
ถือได้ว่าพนักงานอัยการยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ ไม่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 และจาเลยย่อมไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์แต่อย่างใด กับ
ไม่มีมูลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ด้วย
การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานตามอาเภอใจโดยปราศจากเหตุผล ถือว่ามีเจตนากระทาความผิด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7663/2543 แม้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ มาตรา
27บัญญัติให้เป็นอานาจของประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)ที่จะเสนอก.อ.ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ข้าราชการอัยการนอกจากตาแหน่งอัยการผู้ช่วยแต่จาเลยซึ่งเป็นอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการอัยการทั่วประเทศในการใช้อานาจบริหารงานบุคคลยังมีอานาจเสนอตารางประวัติ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน ก.อ.รวมทั้งมี
อานาจเสนอเรื่องต่อก.อ. ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 การจัดทาตารางประวัติการปฏิบัติราชการเสนอที่ประชุม
ก.อ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการอัยการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของจาเลย
อานาจของอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดในเรื่องนี้มีลักษณะเป็นอานาจในเชิงดุลพินิจที่อาจเลือก
วินิจฉัยหรือเลือกกระทาได้หลายอย่างที่ชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
อธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157นี้ นอกจากหมายถึงการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการกระทานอกขอบเขตแห่งอานาจหรือโดยปราศจากอานาจประการหนึ่ง ที่เป็น
การกระทาฝ่าฝืนต่อวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการนั้นประการหนึ่ง

และที่เป็นการกระทาที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกประการหนึ่งแล้ว ยังหมายถึงการปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอีกด้วย
การใช้อานาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือเลือกกระทาตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยศาลไม่
แทรกแซงนั้น หมายความว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจไปในทางใดแล้ว ศาลต้องยอมรับการใช้ดุลพินิจนั้น แต่
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมาย คือ ต้องมิใช่เป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ มิใช่การใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจ หรือโดยปราศจากเหตุผล
การแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งตาแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายนั้นมีการพิจารณา
อาวุโสประกอบ การที่จาเลยเสนอตารางประวัติการปฏิบัติราชการแก่ประธาน ก.อ. เพื่อแต่งตั้งอัยการพิเศษฝ่าย
โดยเสนอชื่อบุคคลที่มีอาวุโสต่ากว่าโจทก์ไว้เป็นอันดับสูงกว่าโจทก์ถึงสามครั้งเพราะถือเอาสาเหตุที่จาเลยมี
สาเหตุส่วนตัวกับโจทก์ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังกล่าวจาเลยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์
ในฐานะที่จาเลยเป็นเจ้าพนักงานจาเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 91
อัยการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมิได้อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล เป็นการใช้ดุลพินิจ
ตามอาเภอใจ ถือว่ามีเจตนากระทาความผิด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3509/2549 การวินิจฉัยสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการมิใช่เป็นการ
วินิจฉัยว่าจาเลยมีความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ดังเช่นกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แต่เป็นเพียงการ
วินิจฉัยมูลความผิดตามที่กล่าวหาเท่านั้น ซึ่งเกณฑ์วินิจฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการที่วินิจฉัยสั่งฟ้อง
หรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาคือมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอหรือไม่ที่จะนาผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เพื่อให้ศาลวินิจฉัยชั้นสุดท้ายว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ดังนั้น การใช้ดุลพินิจ
วินิจฉัยสั่งคดีของจาเลยทีมีคาสั่งไม่ฟ้องบริษัท ส. และ ป. ทั้งที่หนังสือพิมพ์ ซึ่งบริษัท ส. เป็นเจ้าของและ ป.
เป็นบรรณาธิการลงข้อความเป็นความเท็จ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในกรณีนี้ เป็นการใช้ดุลพินิจที่
มิได้อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล แต่เป็นการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจ จึงเกินล้าออกนอกขอบเขตของ
ความชอบด้วยกฎหมาย และในฐานะที่จาเลยเป็นข้าราชการอัยการชั้นสูง จาเลยย่อมทราบดีถึงเกณฑ์วินิจฉัยมูล
ความผิดของพนักงานอัยการ การใช้ดุลยพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้ จาเลยเห็นได้อยู่ในตัวแล้วว่าเป็นการมิชอบ
และยังเห็นได้อีกว่าจาเลยเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย อีกทั้งเพื่อจะช่วยบริษัท ส.
และ ป. มิให้ต้องโทษจากการกระทาความผิดของตนอีกด้วย จาเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 และ
มาตรา 200 วรรคหนึ่ง
ผู้บังคับบัญชาประวิงเวลาไม่ให้ข้าราชการกลับเข้าสู่ตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะที่ต้องการกลั่นแกล้ง เป็น
ความผิดมาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2105/2544 จาเลยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งพักราชการโจทก์ซึ่ง
เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยปราศจากเหตุอันสมควรด้วยเหตุที่บริษัท ฮ. ฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาข้อหาเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และศาลชั้นต้นสั่งประทับฟ้องต่อมานายกรัฐมนตรีมีคาสั่งให้
จาเลยยกเลิกคาสั่งพักราชการโจทก์และมีคาสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิม ซึ่งขณะนั้นตาแหน่งยัง
ว่างอยู่ จาเลยสามารถสั่งให้เข้ารับราชการได้ทันที แต่จาเลยกลับเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่ปรึกษา เพื่อจะให้

โจทก์เข้ารับราชการในตาแหน่งดังกล่าว และได้ทาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนคาสั่งทั้งที่จาเลยเป็น
นักกฎหมายและมีประสบการณ์ในการทางานราชการมามาก ทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
2535 มาตรา 126 วรรคสาม ระบุไว้ว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วจะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ จาเลยมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามเท่านั้นแม้คาสั่งดังกล่าวไม่ได้กาหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามในเวลาอันสมควร ทั้ง
การปฏิบัติตามก็กระทาได้โดยง่าย แต่จาเลยกลับปล่อยให้ล่วงเลยถึง 7 เดือน จึงมีคาสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งเดิม ซึ่งเหลือเวลา 15 วัน โจทก์จะครบเกษียณอายุ แสดงว่าจาเลยมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
องค์ประกอบส่วนที่สอง เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโดยทุจริต
1. เป็นเจ้าพนักงาน
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
3. โดยทุจริต
4. โดยเจตนา
ซึ่งองค์ประกอบก็จะคล้ายกับส่วนแรก แตกต่างเฉพาะข้อ 3. คือการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นนั้นต้องมี
เจตนาทุจริต
ตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3677/2525 จาเลยรับราชการเป็นตารวจซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ย่อมเป็นเจ้าพนักงาน แม้จาเลยจะรับราชการประจากองกากับการตารวจม้า มีหน้าที่
ในการถวายอารักขาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอบเขตพระราชฐานก็เป็นเพียงหน้าที่เฉพาะตามคาสั่ง
แต่งตั้งของทางราชการแต่โดยทั่วไปจาเลยยังมีอานาจสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 17 การที่จาเลยจับกุมโจทก์ร่วมหาว่ามีพลอยหนีภาษีและยึดพลอยของกลางไว้จึงเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายเมื่อจาเลยจับกุมโจทก์ร่วมและยึดพลอยของกลางไว้ แล้วกลับปล่อย
โจทก์ร่วมไปไม่นาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมาย ย่อมเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3194/2536 จาเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นข้าราชการครูได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูตามคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ย่อมถือว่าเป็นเจ้าพนักในการสอบครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ตาม
หน้าที่ในการสอบย่อมคลุมถึงการสอบตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งจนถึงการสอบเสร็จสิ้น หาใช่เป็นเจ้า
พนักงานมีหน้าที่เฉพาะในช่วงการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้นไม่ เมื่อจาเลยที่ 2 ที่ 3มีเจตนาทุจริตร่วมกันนาเข้าสอบ
ซึ่งเป็นความลับของทางราชการไปเปิดเผยให้ บ. กับพวกรู้ก่อนเข้าสอบ จึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทาโดยมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับในราชการ
และจาเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทาผิดแต่มิได้เป็นกรรมการสอบมีความผิดฐานเป็น
ผู้สนับสนุนจาเลยที่ 2 ที่ 3
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4532/2548 การที่จาเลยนาสมุดบันทึกการประชุมในวันที่ 15 และ 19
สิงหาคม 2538 ไปให้ จ. และ ส. ลงลายมือชื่อในบันทึกการประชุม ทั้งที่ไม่ได้มีการประชุม และบันทึกรายงาน

การประชุมดังกล่าวระบุว่า ร. เป็นผู้จดรายงานการประชุมการกระทาของจาเลยจึงเป็นความผิดฐานปลอม
เอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ร. ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่มีชื่อเข้าร่วมประชุมและ
ประชาชนทั่วไปในตาบลท่าเรือ ทั้งเอกสารที่ทาปลอมขึ้นนั้นเป็นบันทึกรายงานการประชุมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในราชการส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นการปลอมเอกสารราชการตาม ป.อ. มาตรา 265 เมื่อจาเลยซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือมีหน้าที่ขออนุมัติข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2538
จากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือเพื่อนาเสนอนายอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชอนุมัติ จาเลยจึงมี
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาเอกสาร กระทาการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่
นั้นตาม ป.อ. มาตรา 161 และการที่จาเลยลงลายมือชื่อรับรองสาเนารายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าวใน
สาเนาข้อบังคับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2538 ว่ามีการประชุมจริง จาเลยจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้า
พนักงานมีหน้าที่รับเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่าการอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จตาม ป.อ.
มาตรา 162 (1) และจาเลยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าเรือ และประชาชนในตาบลท่าเรือ โดยการนางบประมาณมาจัดประมูลให้ผู้รับเหมาทางาน
ตามที่ตนเองต้องการ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 759/2547 จาเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนประจาหน่วย
เลือกตั้งโดยผู้มีอานาจตามกฎหมาย จาเลยที่ 1 จึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน จาเลยที่ 1 ได้หยิบบัตรเลือกตั้งใส่ใน
เสื้อที่สวมใส่แล้วเดินออกไปยังจุดนัดพบกับ ต. เพื่อให้ ต. ต่อจากนั้นได้กลับมายังที่หน่วยเลือกตั้ง จนเวลา
ประมาณ 13 นาฬิกา จาเลยที่ 1 ขออนุญาตออกไปทาธุระข้างนอกและไปหา ต. กับพวกรวม 3 คน แล้วนาบัตร
เลือกตั้งกลับมายังหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจาเลยที่ 1 ได้ล้วงเอาบัตรเลือกตั้งจากในเสื้อออกมาใส่กล่องบัตรดี บัตร
เลือกตั้งทุกแผ่นมีการกากบาทเครื่องหมายไว้แล้ว การกระทาของจาเลยที่ 1 ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าจาเลยที่ 1 ได้
กระทาไปโดยมีเจตนาที่จะมิให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการทาให้บัตรเลือกตั้ง
เสียหายไม่อาจนาไปใช้การได้อีก อันถือได้ว่าเป็นการทาให้ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งครั้งนั้นได้รับความเสียหาย
การกระทาของจาเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1161/2538 จาเลยเป็นข้าราชการครู มีหน้าที่ปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิค ร. ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่อเติมวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ส. ซึ่งเป็นงานราชการของวิทยาลัยเทคนิคร. จาเลยจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส. ดูแลรักษาวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างการที่จาเลยให้
ก. นาเหล็กไลท์เกจ อันเป็นวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งอยู่ในหน้าที่ความดูแลรับผิดชอบของจาเลยไปเก็บไว้ที่ร้าน ก. และ
ให้ ก. เอาเหล็กดังกล่าวไปเสียจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทาให้เกิดความเสียหาย แก่กรมอาชีวศึกษา และ
เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ผิด ป.อ. 
มาตรา 157
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีลักษณะคล้ายคลึงกับการปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่มีข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่จะเป็น
ความผิดได้นั้น จะต้องเป็นการกระทาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากการกระทานั้นไม่เกิดความ

เสียหายแล้วย่อมจะไม่เป็นความผิดตามมารา 157 ในขณะที่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตไม่
ต้องคานึงถึงข้อเท็จจริงว่าการกระทานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่ แม้ไม่เกิดความเสียหายก็ยังคง
ถือว่าเป็นการกระทาความผิดได้
การกระทาความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญานี้ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ผู้กระทา
ต้องเป็นเจ้าพนักงาน และที่สาคัญ ต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่กระทาการตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ และใน
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นการกระทาโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ดังนั้น หากขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็น
การกระทาความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่วนจะเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่
นั้น คงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไป

บทที่ 5
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน : การจัดทาแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
การจัดทาแผนพัฒนาของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน
แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นแผนในขั้นตอนนํางบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรไปดําเนินงาน จึงเป็นแผนที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริง มีผลให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องสําคัญ การจัดทําแผนที่ดีจะต้องเริ่มจาก กระบวนการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การตรวจร่างแผนปฏิบัติการ ตลอดจนการประสานงานต่างๆ
การดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขหลาย ประการได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมภายนอก ซึง่ มีทั้ ง
สภาพแวดล้อมทั่ว ไป และสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุขการพิจารณากระบวนการที่เกี่ยวข้องกั บสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรก็มีส่วนช่วยให้องค์กรเข้าใจและรับมือกับ สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ได้ดังนั้น การวางแผน
และองค์ประกอบที่สําคัญขององค์การสาธารณสุขซึง่ แสดงให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สาธารณสุขและขั้นตอนหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์ แก่
ได้ การวิเคราะห์สถานการณ์การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนิน
กลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์พร้อมทังรายละเอี
้
ยดของกิจกรรมในแต่ละขันตอนโดยที
้
่กระบวนการทังหมดเหล่
้
านี้
จะช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมและผลกระทบสามารถนําไปเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น
โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มุ่งตอบสนองเป้าหมาย
เดียวกัน ในแผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และเป็นงานพิเศษ หรือแตกต่างไปจากงาน
ประจําหรือปกติ
แผนงาน(Plan) หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียด
ชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน พื้นที่ในการ
ดําเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาด้านสาธารณสุข: สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัดพะเยา ประจาปี 2561
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลลัพท์
พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
แบบองค์รวม

1. ขับเคลื่อนและใช้กระบวนการ DHBในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2. พัฒนาระบบบริการเชิงรุกในพื้นที่เฉพาะ

ระบบบริหารจัดการสุขภาพ
ระดับอําเภอสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

(พื้นที่สูง,พื้นที่ยากลาบาก) และเพิ่มการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขโดยจัดระบบทีมหมอ
ครอบครัว
3. พัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางบริการ
ปฐมภูมิ(PCC)
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา 1. พัฒนาหน่วยบริการ ตามมาตรฐาน รพ.สต.
คุณภาพของหน่วยบริการใน
ติดดาว
เครือข่าย
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มคุณภาพ
บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการ
3. พัฒนาการระบบบริหารจัดการบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาความร่วมมือด้านการ
1. สร้างและพัฒนา ความร่วมมือจากภาคี
สร้างสุขภาพกับองค์กรท้องถิ่น เครือข่าย (อสม.,แพทย์พื้นบ้าน, อปท +
ประชาคม และหน่วยงาน
กองทุนสุขภาพตาบล) ในการดาเนินงานด้าน
องค์กรต่างๆ
สุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถ
ดาเนินงานสุขภาพตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่างมีคุณภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. พัฒนาระบบกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน (ระบบการวัด: HoshinKnanri)
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังของ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการ
ดาเนินงานของหน่วยบริการ ยืดหยุ่นตามบริบท
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างระบบเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อ
สถานะการเงินการคลัง (เพิ่มรายได้, ลด
รายจ่าย และลดการสูญเสีย)

หน่วยบริการและภาคี
เครือข่ายมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวางแผน
การดําเนินงานร่วมกันแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
องค์กรภาคีเครือข่ายมีการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพตาม
บริบทพื้นที่อย่างมีคุณภาพ

หน่วยงานและหน่วยบริการ
ในสังกัดดําเนินงานตาม
นโยบายบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุขทั้ง ๔
ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาด้านสาธารณสุข: สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัดพะเยา ประจาปี 2561
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลลัพท์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในการดําเนินงานศูนย์ฮอม
ฮักตําบลเชียงแรงอย่าง
ต่อเนื่องแบบบูรณาการ

1. ขับเคลื่อนและใช้กระบวนการ DHBใน
การดําเนินงาน
2. ดําเนิการตามผังขั้นตอนของการ
ดําเนินงานศูนย์ฮอมฮักตําบลเชียงแรง 6
ขั้นตอน
3. ติดตามประเมินผล ทุกๆ 3 เดือน
4. หาปัญหาและพัฒนาส่วนขาด ด้วย
กระบวนการ PDCA with A3 Report

1.เกิดรูปแบบและแนวทางการ
ดูแลผู้สูงอายุและชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม
2.ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการดุและแนะนํา ฟื้นฟุ
สมรรถภาพ
3.เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
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