
กิจกรรมเสริมสรางความรู 

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปองกนัการทจุริต ประพฤตมิิชอบภายในหนวยงาน 

โดย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว  

รวมกับ กองการเจาหนาที่ 



คํานํา 

 ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-

2564)  มีการกําหนดทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ  โดยมีวิสัยทัศน คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต 

(Zero Tolerance & Clean Thailand) เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ ยกระดับคะแนนของดัชน ี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมีนโยบายดานการ

บริหารราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการกําหนดแผน 

และดําเนินการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ กรมปศุสัตว ไดมีการดําเนินการตามแผนของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ยุทธศาสตร

ท่ี ๒ การสงเสริมสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม กลยุทธท่ี ๒.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันและปราบปราม

การทุจริต แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุก อีกท้ัง ไดมีคําสั่ง ท่ี ๑๐๖๕/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

เรื่อง จัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตวและคําสั่ง ท่ี ๑๙๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ  

พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําสั่งจัดตั้งศูนยตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดานปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต รับผิดชอบงานดานปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบตามความเหมาะสม 

และดําเนินการตามมติ/ขอสั่งการ ภายใตศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ   



พจนานุกรมฉบับราชบัญญัติสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ไดใหความหมายของคําวา “ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว 

ประพฤติไมดี ไมซ่ือตรง โกง คดโกง ฉอโกง โดยใชอุบายหรือ

เลหเหลี่ยมหลอกลวงเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการ  

ประมวลกฎหมายอาญา ไดใหความหมายของ

คําวา “โดยทุจริต” มาตรา ๑ (๑) หมายถึง “เพ่ือแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง 

หรือผูอ่ืน” 

คําวา “ทุจริตตอหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายถึง “การปฏิบัติหรือ 

ละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวนการปฏิบัติ

อยางใด ในพฤติการณท่ีอาจทําให ผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือ

หนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจ 

ในตําแหนงหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได 

โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดนิยามความหมายของ 

คําวา “การทุจริตในวงราชการ” หมายถึง การท่ี

เจาหนา ท่ีของรัฐปฏิบัติหรือไมปฏิบัติการอยางใด 

ในตําแหนงหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีดังกลาว 

โดยมิชอบ หรือใชสิทธิความเปนเจาหนา ท่ีของรัฐ  

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีไมชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน สวนการประพฤติมิชอบนั้น หมายถึง 

การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือไมปฏิบัติการอยางใด 

ในตําแหนง หรือใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี 

โดยมิชอบ อันเปนการฝ าฝน  กฎหมาย ระเบียบ 

 แบบแผน หรือคําสั่งไมวาการปฏิบัติหรือไมปฏิบัตินั้น 

จะเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม ท้ังนี้ ใหรวมถึงการ

ประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย 

แกราชการอยางรายแรง 

ความรูเก่ียวการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป  

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลักเพ่ือเปนกรอบกําหนด

นโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ การบริหารราชการ

แผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางความโปรงใส

และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ 

(วิสัยทัศนประเทศระยะ ๒๐ ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ ๕ ป เพ่ือใหบรรลุ วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทย 

มีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายได 

ระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ป 

ระเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน   

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

พันธกิจ   

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐  

วัตถุประสงคหลัก  

๑) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  

๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  

๓) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน  

๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน  

 

 



กฎหมายวาดวยความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 50 บุคคลมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) พิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

(2) ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิผลประโยชนของชาติและสาธารณสมบัติของแผนดิน  

รวมท้ังใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

(4) เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

(5) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(6) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไมกระทําการใดท่ีอาจกอใหเกิดความแตกแยก 

หรือเกลียดชังในสังคม 

(7) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ 

(8) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 

(9) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(10) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

 



กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 63 

รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐ

และภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน

หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

 

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ มาตรา 147 - 166 

บุคคลท่ีเปนเจาพนักงานนั้นมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาบางประการ เนื่องจากผลของอํานาจหนาท่ี 

ท่ีตองปฏิบัติ จึงทําใหมีกฎหมายท่ีบัญญัติความผิดท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลท้ังในการคุมครองและควบคุมบุคคล 

ผูเปนเจาพนักงานนั้น อยางไรก็ตาม กฎหมายท่ีคุมครองหรือควบคุมเจาพนักงานนั้น หมายถึงเฉพาะท่ีเก่ียวเนื่องกับ 

การปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น ไมเก่ียวกับการกระทําในเรื่องสวนตัวของบุคคลนั้น ท้ังนี้ เม่ือเจาพนักงานไมไดปฏิบัติการ 

ตามหนาท่ีก็มีฐานะเชนบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง กฎหมายจึงไมไดคุมครองหรือควบคุมเชนกัน ดังนั้น จึงตองพิจารณา 

วากรณีใดท่ีบุคคลมีฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย โดยไดมีบทนิยามความหมายของคําวา "เจาพนักงาน"  

อยูในมาตรา 1 (16) แหงประมวลกฎหมายอาญา     

ประมวลกฎหมายอาญา 

          มาตรา 1 (16)  “เจาพนักงาน” หมายความวา บุคคลซ่ึงกฎหมายบัญญัติวาเปนเจาพนักงานหรือไดรับแตงตั้ง

ตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมวาเปนประจําหรือครั้งคราว และไมวาจะไดรับคาตอบแทนหรือไม 

โทษทางอาญา หมายถึง มาตรการท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับลงโทษแกผูกระทําความผิดอาญา 

มาตรา 18 โทษสําหรับลงแกผูกระทําผิดมี ๕ ประการ ดังนี้ 

• ประหารชีวิต 

• จําคุก 

• กักขัง 

• ปรับ 

• ริบทรัพยสิน 

โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมิใหนํามาใชบังคับแกผูซ่ึงกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป 

ในกรณีผูซ่ึงกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดท่ีมีระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุก

ตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปลี่ยนเปนระวางโทษจําคุกหาสิบป 

 

กฎหมายอาญา 



 
 

 

 

 

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดฐานเจาพนักงานยักยอกทรัพย 

มาตรา 147  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน  

หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยนั้นเสีย 

องคประกอบภายนอก 

(1) เจาพนักงานมีหนาท่ี ซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด 

(2) เบียดบังเปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนหรือยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยนั้นเสีย 

(3) ซ่ึงทรัพยท่ีตนมีหนาท่ีตาม (1) 

องคประกอบภายใน 

(1) เจตนาธรรมดา 

(2) เจตนาพิเศษ “โดยทุจริต” มาตรา 1 (1) หมายความวาเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 – 20 ป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต 2,000 – 40,000 บาท 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 127/2536 

จําเลยเปนขาราชการอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีและไดรับคําสั่งมอบหมายจากนายกเทศมนตรีใหไป

รับเงินจากศาลมามอบใหเทศบาลแมจะไมใชหนาท่ีตามตําแหนงของจําเลยโดยตรง แตจําเลยเปนเจาพนักงานผูมี

หนาท่ีจัดการเก่ียวกับเรื่องเงินตามท่ีไดรับมอบหมายนั้น เม่ือจําเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาเงินนั้นไปเปนของตน 

จําเลยจึงมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานยักยอกทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 

 



 
 

 

 

 

ความผิดฐานเจาพนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ 

มาตรา 148 ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพ่ือใหบุคคลใดมอบให 

หรือหามาใหซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน 

องคประกอบความผิด 

(1) เปนเจาพนักงาน 

(2) ตองเปนการใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ 

(3) ขมขืนใจ หรือจูงใจผูอ่ืน 

(4) เพ่ือใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน 

(5) เจตนา (องคประกอบภายใน) 

อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

หรือประหารชีวิต 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1389/2506 (ประชุมใหญ)   

จําเลยเปนตํารวจประจําอยูในกรุงเทพ ฯ พากันไปแกลงจับผูเสียหายท่ีจังหวัดนครนายก หาวาเลนสลากกินรวบ  

ขอคนบาน แลวงัดลิ้นชักโตะหยิบเอาเงินและปนไปเพ่ือประโยชนแกตนดังนี้ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 148 แลว แมจําเลยจะหยิบเอาเงินและปนนั้นไปเองก็ดี แตเม่ือเปนเพราะเหตุท่ีจําเลยเปนเจาพนักงาน 

ผูเสียหายจึงไมกลาแยงคืน หรือเพราะผูเสียหายอาจจะเขาใจวาจําเลยเอาไปเปนวัตถุพยาน ดังนั้น จึงถือไดวา 

ผูเสียหายไดมอบใหแกจําเลยตามความหมายของมาตรานี้แลว และเม่ือจําเลยมีความผิดตามมาตรา 148 แลว  

ก็ไมจําตองวินิจฉัยถึงมาตรา 157 อันเปนบทลงโทษท่ัวไปซ่ึงมีอัตราโทษนอยกวาอีก  



 
 

 

 

 

ความผิดฐานเจาพนักงานเรียกรับสินบน 

มาตรา 149 ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ 

หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด 

ในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาท่ี องคประกอบความผิด มาตรา 149  

องคประกอบความผิด 

(1)  เปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

(2)  เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบขมขืนใจ  

หรือจูงใจผูอ่ืน 

(3) โดยเจตนา 

(4) เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยหนาท่ี 

(5) อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท  

หรือประหารชีวิต 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1338/2538    

การท่ีจําเลยเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมคนราย เรียกรับเงิน 

จากผูเสียหายในคดีท่ีสามีผูเสียหายถูกคนรายฆาและชิงทรัพยโดยไมมีสิทธิจะเรียกรับ ถือไดวาเปนการรับทรัพยสินเพ่ือ

ประโยชนตนเองโดยมิชอบเพ่ือกระทําการในตําแหนงหนาท่ี จําเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 



 
 

 

 

 

ความผิดฐานรับสินบนกอนเปนเจาพนักงาน 

มาตรา 150 ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงโดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชน 

อ่ืนใด ซ่ึงตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนท่ีตนไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้น  

องคประกอบความผิด 

(1) เปนเจาพนักงาน 

(2) กระทําหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง 

(3) เห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงตนไดเรียกหรือรับเอาไวกอนท่ีตนจะไดรับตําแหนงนั้น 

(4) โดยทุจริต (องคประกอบภายใน) เปนเจตนาพิเศษ คือ เห็นแกทรัพยสินหรือประโยชน 

อ่ืนใด ซ่ึงตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนท่ีตนไดรับไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้น  

(5) เจตนาธรรมดา (องคประกอบภายใน) 

อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 



 
 

 

 

 

ความผิดฐานเจาพนักงานทีม่ีหนาที่เกีย่วกับทรัพยใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต 

มาตรา 151 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต  

อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น  

องคประกอบความผิด 

(1) เปนเจาพนักงาน 

(2) มีหนาท่ีซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ 

(3) ใชอํานาจในตําแหนง อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น 

(4)  เจตนาธรรมดา (องคประกอบภายใน)  

(5) เปนเจตนาพิเศษ (องคประกอบภายใน) คือ ตองมีเจตนาทุจริตดวย 

อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1682/2516   

การกระทําท่ีจะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ก็ตอเม่ือ ผูกระทําผิดมีหนาท่ี ซ้ือ ทํา จัดการ  

หรือรักษาทรัพย แลวใชอํานาจในตําแหนงแสวงหาประโยชน ท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายจากตัวทรัพยนั้น  

โดยมิไดเอาตัวทรัพยไป ไมใชเพียงแตมีหนาท่ีเก่ียวของกับทรัพยนั้นเทานั้น จําเลยไดรับแตงตั้งใหดําเนินงานควบคุม 

จัดการกิจการประปาของเทศบาล ไดติดตั้งการใชน้ําประปาให ส. กับพวก แลวไมลงทะเบียนผูใชน้ําประปา เรียกเก็บ 

คาใชน้ําประปาทุกเดือน และออกหลักฐานจํานวนกอกน้ําประปาของผูติดตั้งนอยกวาความจริงแลวเก็บเงินมากกวา 

จํานวนคาธรรมเนียมท่ีเทศบาลกําหนดและโจทกบรรยายฟองเจาะจงวาจําเลยเบียดบังยักยอกเอาเงินรายได 3,955 บาท 

จากกิจการประปาของเทศบาลท่ีจําเลยรับไวจาก ส. กับพวก ไวเปนประโยชนสวตัว โดยทุจริต ดังนี้ เปนความผิด 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 เทานั้น จําเลยไมมีความผิดตามมาตรา 151 ดวย 



 
 

 

 

 

ความผิดฐานเปนเจาพนักงานเขามีสวนไดเสยีในกิจการที่ตนมหีนาที่ (ผลประโยชนทับซอน) 

มาตรา 152 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

เนื่องดวยกิจการนั้น  

องคประกอบความผิด 

(1) เปนเจาพนักงาน 

(2) มีหนาท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด 

(3) เขามีสวนไดเสียเนื่องดวยกิจการนั้น 

(4) เพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

(5) เจตนาธรรมดา (องคประกอบภายใน) 

อัตราโทษ 

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7776/2540   

จําเลยท่ี 1 เปนปลัดสุขาภิบาลไดรับคําสั่งแตงตั้งจากสุขาภิบาลใหเปนผูตรวจงานจางในการจางเหมาขุดลอกและลาง 

ทางระบายน้ําในเขตสุขาภิบาล จําเลยท่ี 1 ไดเขาดําเนินการขุดลอกและลางทางระบายน้ําโดยใชคนงานของสุขาภิบาล

ทํางานใหจําเลยท่ี 1 เปนผูมีหนาท่ีจัดการและดูแลกิจการของสุขาภิบาล เม่ือจําเลยท่ี 1 เขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชน

สําหรับตนเองและผูอ่ืนเนื่องดวยกิจการดังกลาวโดยจายคาจางคนงานเพียง 1,750 บาท แตเบิกเงินคาจางตามสัญญา 

ไป 2,900 บาท เปนเหตุใหสุขาภิบาลไดรับความเสียหาย การกระทําของจําเลยท่ี 1จึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 152, 157 อันเปนการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ตองลงโทษตามมาตรา 152 ซ่ึงเปนบทหนัก 



 
 

 

 

 

ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวา 

ที่ควรจายเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

มาตรา 153 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีจายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาท่ีควรจายเพ่ือประโยชนสําหรับตนเอง 

หรือผูอ่ืน 

องคประกอบความผิด 

(1) เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีจายทรัพย 

(2) จายทรัพยนั้นเกินกวาท่ีควรจาย 

(3) เจตนาธรรมดา 

(4) เจตนาพิเศษ คือ เพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
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ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 153 เปนความผิดสําเร็จเม่ือเจาพนักงานผูมีหนาท่ีจายทรัพย ไดจายทรัพยเกินกวาท่ีควรจาย

เพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยไมจําตองคํานึงวาการจายทรัพยนั้นตองทําใหหนี้ระงับลงดวย เพราะความผิด

มาตรานี้ตองการลงโทษเจาพนักงานผูมีหนาท่ีจายทรัพยไดจายทรัพยเกินกวาท่ีควรจายเทานั้น แมจําเลยซ่ึงเปนเจา

พนักงานผูมีหนาท่ีจายทรัพยจะชําระหนี้ดวยเช็ค และ ก. ผูไดรับชําระหนี้ยังไมไดนําเช็คไปเรียกเก็บเงินเนื่องจากถูกเรียก

ทวงคืนกอนอันทําใหหนี้นั้นยังไมระงับลงก็ตาม การกระทําของจําเลยก็เปนความผิดสําเร็จตามมาตรา 153 แลว หาใช 

เปนเพียงความผิดฐานเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีจายทรัพยพยายามจายทรัพยเกินกวาท่ีควรจายเพ่ือประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน ตาม ป.อ. มาตรา 153 ประกอบมาตรา 83 ไม 



 

 

ความผิดฐานเจาพนักงานปฏบิัตหิรือละเวนการปฏบิัตหินาที่โดยมิชอบ 

มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 

หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต  

องคประกอบความผิด 

(1) เปนเจาพนักงาน 

(2) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

(3) เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด (เจตนาพิเศษ) 

(4) เจตนาธรรมดา 

อัตราโทษ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาทหรือ ท้ังจําท้ังปรับ 
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จําเลยเปนขาราชการครู มีหนาท่ีปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิค ร. ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการซ่ึงเปน

ผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีควบคุมการกอสรางตอเติมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส. ซ่ึงเปนงานราชการของวิทยาลัยเทคนิค  

ร. จําเลยจึงมีฐานะเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมการกอสราง ปรับปรุงตอเติมอาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส.  

ดูแลรักษาวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางการท่ีจําเลยให ก. นําเหล็กไลทเกจ อันเปนวัสดุท่ีเหลือใชซ่ึงอยูในหนาท่ี 

ความดูแลรับผิดชอบของจําเลยไปเก็บไวท่ีราน ก. และให ก. เอาเหล็กดังกลาวไปเสียจึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

ทําใหเกิดความเสียหายแกกรมอาชีวศึกษา และเปนการแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต  

อันเปนความผิดตามมาตรา 157 



เว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกรมปศุสัตว 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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	กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560�มาตรา 63�รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ���ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 147 - 166�บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานนั้นมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาบางประการ เนื่องจากผลของอำนาจหน้าที่�ที่ต้องปฏิบัติ จึงทำให้มีกฎหมายที่บัญญัติความผิดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลทั้งในการคุ้มครองและควบคุมบุคคล�ผู้เป็นเจ้าพนักงานนั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่คุ้มครองหรือควบคุมเจ้าพนักงานนั้น หมายถึงเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ�การปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการกระทำในเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้น ทั้งนี้ เมื่อเจ้าพนักงานไม่ได้ปฏิบัติการ�ตามหน้าที่ก็มีฐานะเช่นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง กฎหมายจึงไม่ได้คุ้มครองหรือควบคุมเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณา�ว่ากรณีใดที่บุคคลมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยได้มีบทนิยามความหมายของคำว่า "เจ้าพนักงาน" �อยู่ในมาตรา 1 (16) แห่งประมวลกฎหมายอาญา    �ประมวลกฎหมายอาญา�          มาตรา 1 (16)  “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่�โทษทางอาญา หมายถึง มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา�มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดมี ๕ ประการ ดังนี้�• ประหารชีวิต�• จำคุก�• กักขัง�• ปรับ�• ริบทรัพย์สิน�โทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี�ในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุกห้าสิบปี�
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