
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการปอูงกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โดย
นายนพดล   เพชรสว่าง

ผู้อ านวยการส านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
ส านักงาน ป.ป.ท.



ประเด็นการน าเสนอ

1. สถานการณก์ารทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน และ

     สาเหตุของการทุจริต    

2. การทุจริตในภาครัฐ และรูปแบบการทุจริต

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการทุจริตในภาครัฐ    
อยู่ในอ านาจด าเนินการขององค์กรใดบ้าง

4. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ



สถานการณ์    
การทุจริต
ภาครัฐใน
ปัจจุบัน

หน่วยงานทีป่ระชาชนไปตดิตอ่
งานและพบพฤติการณว์่ามกีาร
ทุจริตมาก มีจ านวน

 11 หน่วยงาน

ปัญหาการทุจริตมคีวามรุนแรง
กว่าปัญหายาเสพติด 4 – 5 เท่า

ความคดิเห็น/ทศันคติของ
ประชาชนตอ่การทุจริต           

   สส. / สว.

ดรรชนีชี้วดัภาพลักษณ์การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย       
ตลอด 17 ปทีีผ่่านมา ยังอยูใ่น
กลุ่มประเทศทีม่ีการทุจริตสูง      



ตาราง แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ระบุ 
ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น แต่ท าให้ประเทศชาติ
รุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี

ล าดับที่ ทัศนคติ ตุลาคม 
2551

ตุลาคม 
2552

1 ยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริต
คอรัปชั่น แต่ท าให้
ประเทศชาติรุ่งเรือง 
ประชาชนอยู่ดีกินดี

63.2 77.5

2 ไม่คิดเช่นนัน้ 36.8 22.5

รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0



ตาราง แสดงค่าร้อยละของกลุ่มประชาชนตัวอย่างที่ระบุ 
ความคิดเห็นกรณีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ในการท าธุรกิจเปรียบเทียบกับ   การส ารวจในช่วงเดือน
เมษายน 2551 จนถึง ตุลาคม 2552

ล าดับ ทศันคติ เมษายน 
2551

พฤษภาคม 
2552

มิถุนายน 
2552

ตุลาคม 
2552

1 ค่อนข้างเห็นด้วย – 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง

67.4 74.7 84.5 82.7

2 ไม่ค่อยเห็นด้วย –   
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิง่

32.6 25.3 15.5 17.3

รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0 100.0 100.0



ตาราง  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มประชาชนตัวอย่างที่ระบุ 
ความคิดเห็นกรณีการเลี้ยงดูปูเสื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ยอมรับได้ จ าแนกตามช่วงอายุ

ความเห็นของ
ประชาชน

ต ่ากว่า 
20 ปี

20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีข้ึน
ไป

ยอมรับได้ 61.7 62.5 55.6 51.0 56.8

ไม่ยอมรับ 38.3 37.5 44.4 49.0 43.2

รวม
ทั้งสิ้น

100.0 100.0 100.0 100.0



ล าดับ
ที่

ความคิดเห็นต่อการ
คอรัปชั่นใน
สังคมไทย

สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.)

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ

1 การทุจริตคอรัปชั่น
เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในการท า
ธุรกิจ

28.4 71.6 30.2 69.8

2 รัฐบาลทุกรัฐบาลมี
ทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งนั้น ถ้าทุจริต
คอรัปชั่น แล้วท าให้ 
ประเทศชาติรุ่งเรือง 
ประชาชนกินดีอยู่ดี    
ก็พอยอมรับได้

26.5 63.5 15.4 84.6

ตาราง  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างสมาชิกรัฐสภา ที่ระบุ
ความคิดเห็นต่อการคอรัปชั่นในสังคมไทย



The World's Most Corrupt Countries

• The Transparency International CPI measures the perceived 
levels of public-sector corruption in a given country and is a 
composite index, drawing on different expert and business 
surveys. The 2010 CPI scores 178 countries on a scale from 
zero (highly corrupt) to ten (highly clean).

• New Zealand  the highest score at 9.5 (1), followed 
immediately by Denmark and Finland share at 9.4(2). At the 
bottom is Somalia at 1.0(182), slightly trailing Myanmar
and Afghanistan at  1.5 (180)

• Colombia, El Salvador ,Greece , Morocco, Peru and Thailand
share at 3.4 (80)

November 2011



เปรียบเทียบในกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก

ล าดับที่ 1 New 
Zealand

9.5 คะแนน

ล าดับที่ 2 Singapore 

9.3 คะแนน

    ล าดับที่ 3  Australia

8.8 คะแนน

ล าดับที่ 4 Hong Kong

8.4 คะแนน

ล าดับที่ 5 Japan

8.0 คะแนน

ล าดับที่ 10  Macau

5.1 คะแนน

ล าดับที่ 9 Brunei

5.2 คะแนน

ล าดับที่ 8 Korea 
(South)5.4 คะแนน

ล าดับที่ 7 Bhutan

5.7 คะแนน

ล าดับที่ 6 Taiwan

6.1 คะแนน

ล าดับที่ 11   Malaysia

4.3 คะแนน

ล าดับที่ 15   Thailand

3.4 คะแนน

ล าดับที่ 14   Vanuatu

3.5 คะแนน

ล าดับที่ 13   China

3.6 คะแนน

ล าดับที่ 12   Samoa

3.9 คะแนน



ตารางแสดง ดรรชนีชีว้ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยตั้งแต่
 ปี พ.ศ. 2538 – 2554

ปี  พ.ศ. คะแนน จ านวนแหล่งข้อมูล อันดับ จ านวนประเทศ

2538 2.79 7 34 41

2539 3.33 10 37 54

2540 3.06 6 39 52

2541 3.00 11 61 85

2542 3.20 12 68 98

2543 3.20 11 60 90

2544 3.20 12 61 91

2545 3.20 11 64 102

2546 3.30 13 70 133

2547 3.60 14 64 146

2548 3.80 13 59 159

2549 3.60 9 63 163

2550 3.30 9 84 179

2551 3.50 9 80 180

2552 3.40 9 84 180

2553 3.50 9 78 178

2554 3.40 9 80 183

   ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
http://www.transparency.org/

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/


สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น

1. ขาดธรรมาภิบาล
2. ขาดความพอเพียง
3. ค่านิยมผิด
4. การศึกษาไม่สอดรับ
5. วงจรอุบาทว์ทางการเมือง



การทุจริตในภาครัฐ และรูปแบบ
การทจุริต

 พระราชบญัญตัิมาตรการของฝุายบรหิาร
ในการปอูงกันและปราบปรามการทุจรติ  
พ.ศ. 2551  มาตรา 3  ก าหนดไว้วา่
       “ทุจรติในภาครัฐ” หมายความว่า 
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ



มาตรา 3
   “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า 

ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในต าแหนง่หรือ
หน้าที ่ ทัง้นี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

หรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าทีท่ั้งทีต่นมิได้มี
ต าแหนง่หรอืหน้าที่นัน้  ทั้งนี ้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น ทัง้นี ้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรอืผู้อื่น  

หรือกระท าการอันเป็นความผิดตอ่ต าแหนง่หน้าที่
ราชการ  

หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น



ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ก าหนดไว้ว่า
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏบิัติหรอืละเว้น

การปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใหเ้กดิความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏบิตัิหรือละเว้น
การปฏบิตัิหน้าที่โดยทุจรติ   ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปถีึงสิบปี  หรอืปรับตั้งแตส่อง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทั้งปรบั



   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 84 การกระท าผิดวินัยในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ เป็น

ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ

ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด หรือ
ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

มาตรา 97 ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน
จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษ
ลงต่ ากว่าปลดออก



มาตรา 3  

    “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า  ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝาุฝืน
กฎหมาย  ระเบยีบ  ค าสัง่  หรือมติคณะรฐัมนตรี
ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรบั  การเกบ็รกัษา  
หรือการใช้เงินหรือทรพัย์สินของแผ่นดิน



มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ เป็น
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง

(7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอัน

เป็นข้อปฏิบัติดงัต่อไปนี้
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ

ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรือฝุาฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผูก้ระท าผิดวินัย



ตัวอย่าง การกระท า”ประพฤติมิชอบ”

1. กรณี เรื่องแผนการจัดซื้อ จดัจ้าง 

2. กรณี เรื่องการท ารายงานเสนอก่อน
ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องประกอบด้วย 
เหตุผล ความจ าเป็น รายละเอยีดของพสัดุ 
ราคามาตรฐานหรือราคากลาง วงเงินที่จะ
จัดหา วิธีการจัดหา และเหตุผลทีต่้องจัดหา
ด้วยวิธกีารน้ันๆ

3. กรณี เรื่องการเผยแพรข่่าวการสอบราคา/
    ประกวดราคา



4. กรณี เรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อ
    หลีกเลี่ยงวิธีการตามทีร่ะเบียบฯก าหนด

5. กรณี เรื่องคณะกรรมการเปดิซองสอบราคา
และผู้มีอ านาจอนมุัติไม่พิจารณาท าสัญญากบั
ผู้เสนอราคาต่ าสดุ

6. กรณี เรื่องตรวจรบัพัสดุโดยยังไม่ส่งมอบ
ของและตรวจรบัโดยพัสดุนั้นผิดคุณลกัษณะ
ที่ก าหนดตามสญัญา



7. กรณี เรื่องคิดค่าปรบักรณีส่งมอบของ
เกินก าหนดต่ ากวา่สัญญา / ไม่ไดค้ิดค่าปรบั

8. กรณี เรื่องจ่ายเงินประกันสัญญาคืนกอ่น
ก าหนด

9. กรณี เรื่องซื้อครภุัณฑเ์กินราคามาตรฐาน/
ซื้อครภุณัฑ์โดยก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงเพือ่ต้องการให้ได้สินค้า
ที่พึงประสงค์



10. กรณี เรื่องการกอ่หน้ีผูกพันล่วงหน้าโดยท่ี
ยังไม่ไดร้ับอนุมตัิเงินประจ างวดหรือปราศจาก
อ านาจ

11. กรณี เรื่องผู้ควบคุมงานไม่ท าหน้าที่หรือ
ท าหน้าท่ีบกพรอ่ง

12. กรณี เรื่องการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา



   ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชัน 5 ประเภท

การศึกษาเรื่องทุจริตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาสอบสวน และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
ของวุฒิสภา ได้แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชันเป็น 5 
ประเภท ได้แก่

        (1) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 

(2) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

(3) การทุจริตในการให้สัมปทาน

(4) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบ
อ านาจรัฐ

(5) การทุจริตเชิงนโยบาย

ที่มา  : โครงการร่วมใจ “คนไทยต้องไม่โกง ฟืน้ฟูเศรษฐกิจไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ”



               ศูนย์อ านวยการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ (ศอปท.)ส านักงาน ป.ป.ท. 

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2550 - 2552

ปี พ.ศ. จ านวนเรื่องร้องเรียน

2550 26,235

2551 15,348

2552 21,399

ข้อมูลจาก   ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี  
                ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                ส านักงาน ป.ป.ท.



2550

ล าดับ จ านวน จังหวัด

1 2,067 กรุงเทพ

2 355 ชลบุรี

3 331 สมุทรปราการ

4 330 นครราชสีมา

5 298 ปทุมธานี

6 273 นนทบุรี

7 254 พระนครศรีอยุธยา

8 229 นครปฐม

9 220 อุบลราชธานี

10 209 เชียงใหม่

สถิติเร่ืองร้องเรียนปี พ.ศ. 2550
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 200 เร่ืองขึ้นไป 
จ านวน (สีแดง) 11จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 100 ถึง 199 เร่ือง 

จ านวน (สีเหลือง) 29 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 99 เรื่อง

 จ านวน (สีเขียว)      36 จังหวัด

รวมคำบรรยาย/สถิติจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 255032552.xls


2551

ล าดับ จ านวน จังหวัด

1 2,061 กรุงเทพ

2 328 นครราชสีมา

3 301 สมุทรปราการ

4 277 นนทบุรี

5 259 ปทุมธานี

6 243 ชลบุรี

7 196 ขอนแก่น

8 195 เชียงใหม่

9 190 พระนครศรีอยุธยา

10 189 ล าปาง

สถิติเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. 2551
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 200 เร่ืองขึ้นไป 

จ านวน (สีแดง) 6 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 100 ถึง 199 เร่ือง 

จ านวน (สีเหลือง)    26 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 99 เร่ือง

 จ านวน (สีเขียว)    44 จังหวัด

รวมคำบรรยาย/สถิติจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 255032552.xls


2552

ล าดับ จ านวน จังหวัด

1 3264 กรุงเทพ

2 475 สมุทรปราการ

3 461 นครราชสีมา

4 437 ชลบุรี

5 399 นนทบุรี

6 391 ปทุมธานี

7 305 ขอนแก่น

8 293 พระนครศรีอยุธยา

9 259 เชียงใหม่

10 252 นครปฐม

สถิติเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. 2552
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 200 เร่ืองขึ้นไป 

จ านวน (สีแดง) 15 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 100 ถึง 199 เร่ือง 

จ านวน (สีเหลือง)   30 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 99 เร่ือง

 จ านวน (สีเขียว)    31 จังหวัด

รวมคำบรรยาย/สถิติจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 255032552.xls


2550 - 2552

ล าดับ จ านวน จังหวัด

1 7,392 กรุงเทพ

2 1,119 นครราชสีมา

3 1,107 สมุทรปราการ

4 1,035 ชลบุรี

5 949 นนทบุรี

6 948 ปทุมธานี

7 737 พระนครศรีอยุธยา

8 708 ขอนแก่น

9 663 เชียงใหม่

10 657 นครปฐม

สถิติเรื่องร้องเรียนป ีพ.ศ. 2550 - 2552
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 500 เรื่องขึ้นไป 

จ านวน (สีแดง)        17       จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 250 ถึง 499 เรื่อง 

จ านวน (สีเหลือง) 29       จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 249 เรื่อง

 จ านวน (สีเขียว)      30       จังหวัด

รวมคำบรรยาย/สถิติจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 255032552.xls
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สถิติเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. 2550
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 200 เร่ืองขึ้นไป 
จ านวน (สีแดง) 11 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 100 ถึง 199 เร่ือง 

จ านวน (สีเหลือง) 29 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 99 เรื่อง

 จ านวน (สีเขียว)      36 จังหวัด

สถิติเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. 2551
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 200 เร่ืองขึ้นไป 

จ านวน (สีแดง) 6 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 100 ถึง 199 เร่ือง 

จ านวน (สีเหลือง)    26 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 99 เรื่อง

 จ านวน (สีเขียว)    44 จังหวัด

สถิติเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. 2552
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 200 เร่ืองขึ้นไป 

จ านวน (สีแดง) 15 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 100 ถึง 199 เร่ือง 

จ านวน (สีเหลือง)   30 จังหวัด
จังหวัดที่ถูกร้องเรียนจ านวน 1 – 99 เรื่อง

 จ านวน (สีเขียว)    31 จังหวัด



ล าดับ
ที่

ฐานความผิดทีถู่กกล่าวหาร้องเรียน

1 เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐปฏิบตัฝิุาฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

2 เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่เพือ่เอือ้ประโยชน์แก่
ตนเองหรือผูอ้ืน่

3 เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐทุจริตการจดัซื้อจดัจ้าง หรือเรียกรับ
ผลประโยชนจ์ากการจดัซือ้/ จัดจา้ง

4 เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐยักยอก/ ฉ้อโกงทรพัย์

5 เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐเรยีกรบัผลประโยชน์เพื่อการใหบ้ริการหรือ
การอ านวยความยุติธรรม /แต่งตั้งโยกย้าย

ล าดับฐานความผิดที่ถูกร้องเรียนมากทีสุ่ด 5 ล าดับ  (ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ท. ปี พ.ศ.2552)



เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท าการทุจริตในภาครัฐ   
อยู่ในอ านาจด าเนินการขององค์กรใดบ้าง

2. คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
    ทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)

3. ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
    การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

1.  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
     ทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)



เปรียบเทียบกลไกแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่าง ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท.

ประเด็นเปรียบเทียบ
หน่วยงาน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะ กก. ป.ป.ท.+สนง. ป.ป.ท.

1.ที่มา รธน. 2540  มาตรา 301 
(3)
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ด้วยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
พ.ศ. 2542

พรบ.มาตรการของฝุายบริหาร
ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2551

2.สถานะ องค์กรอิสระ - ท างานอยา่งอสิระ  ไม่ได้เป็น
เครื่องมือ / กลไกฝุายบริหาร

- กรมใน ยธ. แตข่ึ้นตรงต่อ รมว. 
ยธ.

3.ขอบเขต จนท.ของรัฐตัง้แต่ ผู้บริหาร 
ระดับสูง หรือข้าราชการซึง่
ด ารงต าแหนง่ตัง้แต่ ผอ.
กอง หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

จนท.ของรัฐซึง่ด ารงต าแหนง่
ต่ ากวา่ ผู้บริหารระดับสูง หรือ
ข้าราชการซึง่ด ารงต าแหนง่
ต่ ากวา่ ผอ.กองลงมา 



เปรียบเทียบกลไกแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่าง ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท.

ประเด็น
เปรียบเทียบ

หน่วยงาน

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะ กก. ป.ป.ท.+สนง. 

ป.ป.ท.

4. อ านาจหน้าที่ ไต่สวนและวินิจฉัยคดี จนท. ของรัฐ

- ร่ ารวยผิดปกติ

- กระท าความผดิฐานทุจริตต่อ
หน้าที่

- กระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่

  ราชการ

- กระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่
ใน

  การยุติธรรม

(รธน. 2550 มาตรา 250 (3) )

-ตรวจสอบข้อเท็จจริงการ

 ร้องเรียนและการใชอ้ านาจ

 ของ จนท. ของรัฐโดยมิชอบ

-ไต่สวนและวินิจฉัยคดี จนท. 

 ของรัฐกระท าการทุจริตใน

 ภาครัฐ  (พรบ. มาตรการของ
ฝุายบริหารในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551)



1.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

2.  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง

3.  กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

4.  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

5.  ผู้ด ารงต าแหนง่ตัง้แต่ผู้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ

6.  หน่วยงานที่ใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทาง
ปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว

7.  และเจ้าหน้าที่ของรฐัอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2554



ผู้อ านวยการกอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554

      หมายความว่า  ข้าราชการซึง่ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ผูอ้ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน
หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น  ทั้งน้ี  ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   โดยประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา



      ข้อ 3  ให้ต าแหน่งข้าราชการพลเรือน ขา้ราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ตามประกาศนี้ 
เป็นต าแหนง่ผู้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตาม
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตาม พ.ร.บ.
บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2554



      ข้อ 4  ต าแหนง่ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่ 

        (ก) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ

        (ข) หวัหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ซึ่งมีการแบ่ง
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดนิ

        (ค) หวัหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด

        (ง)  หวัหน้าส านักงานจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตาม พ.ร.บ.
บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2554



       (จ) หวัหน้าส่วนราชการที่ประจ าในต่างประเทศ ทีป่รากฏ
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิก าหนดให้มีฐานะเป็นกอง 
หรือเทียบเท่า หรือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
โครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจ าการในต่างประเทศและ
คณะกรรมการยุทธศาสตรด์้านต่างประเทศในระดับชาติ

        (ฉ) นายอ าเภอ

        (ช) ต าแหน่งอืน่ที่ ก.พ. ก าหนด ได้แก ่ต าแหน่งหวัหน้า
ส านักงานรฐัมนตรี (ฝาุยข้าราชการประจ า) และต าแหนง่
หัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ต าแหน่งผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห ์ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็ก ผู้ปกครองสถาน
คุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก ผู้อ านวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึก
อาชีพสตรี และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสังคมในกรมพัฒนา
สงัคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคง
ของมนษุย์

        



       (ซ) ผูอ้ านวยการโครงการชลประทาน ผู้อ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง
ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        (ฌ) ผู้อ านวยการแขวงการทางในกรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม

        (ญ) หัวหน้าส านกังานที่ดนิ (สาขา) ในกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย

        (ฎ) ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการสาธารณาสุข ต าแหนง่
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลในสงักัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        



      ข้อ 5  ต าแหนง่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา ได้แก่ 

        (ก) ต าแหน่งประเภทบริหารที่เป็นหัวหนา้ส่วนราชการ    
ที่เป็นผู้อ านวยการกอง

        (ข) ผูอ้ านวยการส านัก

        (ค) หวัหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะตัง้แต่
ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

        (ง) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตาม พ.ร.บ.
บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2554



ดังนั้น   เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงได้แก่

   “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้บริหาร
ระดับสูง  และ “ข้าราชการ” ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่า
ผู้อ านวยการหรือเทียบเท่าลงมา โดยไม่รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้
   (1) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 



 (2) ผู้พิพากษาและตุลาการ

(3) พนักงานอัยการ
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
   (5) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระจากการ
ควบคุมหรือก ากับของฝุายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญ



 (6)  เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานคณะกรรมการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
   (7) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
(8)  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระท าความผิดกับ

บุคคลตาม(1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)

   



รั ฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ได้ก าหนด
กรอบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหม่ ให้ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปกรณีร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือข้าราชการในระดับ



ต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว หรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ห รื อ ที่ ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นสมควรด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต



บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

1. เป็นเคร่ืองมือของรฐับาลในการด าเนิน
นโยบายด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต

2. เป็นเครื่องมือของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ในการบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ท.



1. บทบาทและอ านาจหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาล

1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเรื่องร้องเรยีน  
เรื่องการทุจรติในงาน/โครงการของรัฐ  
และเรื่องการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ 

1.2 ด าเนินการตามนโยบายของรฐัที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ



กรอบการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ของส านักงาน ป.ป.ท.

 1.  ขอทราบรายละเอียดตามค ากล่าวหาเพิ่มเติม โดยสามารถ
บันทึกปากค าผู้กล่าวหา หรือบุคคลที่ผู้กล่าวหาอ้างเป็นพยาน
ประกอบค ากล่าวหาได้

2.  ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ มาประกอบค ากล่าวหา

3.  ขอทราบข้อเท็จจริงจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ

4.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องตน้ในสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหต ุ
หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามค ากล่าวหา โดยไม่บันทึก
ปากค าพยานบุคคลใดๆ ประกอบส านวน แต่ให้จัดท าบันทึกการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้เป็นบันทึกฝุายเดียว





2. บทบาทและอ านาจหนา้ที่ในการเป็น
เครือ่งมอืของคณะกรรมการ ป.ป.ท.      
ในการบงัคับใช้กฎหมาย ป.ป.ท.

2.1  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณารับ – ไม่รับ 
เรื่องไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง

2.2  แสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐาน  
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิด

2.3  เป็นอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการ
หรืออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



2.4  ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2.5  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

2.6  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรม 
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

2.7  เป็นฝุายเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

2.8  ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
และกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย



การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการปอูงกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

 1.  ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บคุคลในครอบครัว
โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก

2.  ประสานกับสถาบันการศึกษาที่บุตร/หลานของท่านได้เข้า
ศึกษาเล่าเรยีน ใหส้ง่เสริมเรื่องความซ่ือสัตย์ สจุริตต่อจาก
ครอบครัว และเพิ่มเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
รวมทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.  ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภบิาล
เป็นแนวทางในการท างาน

4.  ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชคูนด ีเป็นแบบอย่างของสงัคม



การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการปอูงกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ต่อ)

 5.  เฝูาระวัง ติดตาม การอนุมัติโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ผิดปกตติ่างๆที่
เกิดขึ้นในชมุชน อ าเภอ จังหวัด

6.  ร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส/ข้อมูล การทุจริตหรือ
สถานการณ์ผิดปกติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ
ถ้าแจ้งกับ ส านักงาน ป.ป.ท. แลว้  ตามกฎหมาย ป.ป.ท. จะมี
มาตรการคุ้มครองและให้สทิธิประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน/กล่าวหา 
หรือผู้แจ้งเบาะแส/ข้อมูล ดังกล่าว



สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั

ในตัวที่ดี

ทางสายกลาง

พอประมาณ

เงื่อนไขความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

น าไปสู่

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน)



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สร้างความพอเพียงในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อน

 สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม

 เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและระบบ
นิเวศอย่างสมดุล

 ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ
ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์

 หมั่นเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อจะได้มภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือ โครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

 เจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งการหรือชี้น า ประชาชน/ชุมชน เป็น
สนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชน/ชุมชน เพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้                                           



ผลการปฏิบตัิตามแนวทาง
”เศรษฐกิจพอเพียง”

• ชีวิต – หน้าท่ีการงานเกิด “สมดุล” 

• บุคคล – ครอบครัว –องค์การ – ชุมชน

และประเทศชาติมีความเข้มแข็งพรอ้มรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอก

และภายในได้เป็นอย่างดี



หลักการ
พื้นฐาน 
ธรรมา     
ภิบาล       

6 ประการ

1. หลกันิติธรรม

 2. หลกัคุณธรรม

 3. หลักความโปร่งใส

 4. หลักการมีส่วนร่วม

 5. หลักความรับผิดชอบ

6. หลักความคุ้มค่า



หลักนิติธรรม (Rules of Law)

 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

 เป็นข้อตกลงร่วมกัน

 การบังคับใช้ต้องรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม



แนวทางการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมในองค์กร

 ให้ความรู้แกส่มาชิกในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ         
เรื่องสิทธิเสรีภาพ บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

 พัฒนาบุคลากรให้มีจติส านึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมเป็นแบบอย่างทีม่ีแก่ประชาชน

 ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ ในการปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดี

 ปรับปรุงให้ทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง



หลักคุณธรรม (Morality)

 การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ



แนวทางการประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมในองค์กร

 ส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม และจรยิธรรม แก่เจ้าหน้าที่

 จัดท าจรรยาบรรณขององค์กร

 รณรงค์ใช้หลกัคุณธรรมอยา่งจริงจงัต่อเนื่องโดยเริ่มจาก     
ผู้บังคับบัญชา

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การยกย่อง เชดิชูให้เกียรตคินดี



หลักความโปร่งใส (Accountability)

 การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน

 กลไกการท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 ประชาชนเข้าดึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย



แนวทางการประยุกต์ใช้หลักความโปร่งใสในองค์กร
 ส ารวจความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยในเรื่องความ
โปร่งใสทีต่อ้งการ

 ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ.2540 และ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง พ.ศ.2539

 ปรับปรุงระบบเอกสาร IT ให้สะดวกต่อการใช้งานและการ
สืบค้นของประชาชน

 จัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานที่
เข้าใจง่ายสะดวกต่อการติดต่องาน

 สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบ
ข้อสงสัยของประชาชน

 มีระบบการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร



หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ
ต่อการบริหาร/การด าเนินการขององคก์รเข้ามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆโดยการรับรู้ ให้ข้อมลู 
ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ



แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการมีส่วนร่วมในองค์กร
 ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างสภาวะที่เอื้ออ านวยต่อการมีส่วนร่วม

 กระจายอ านาจการบริหารจัดการ

 จัดท าคู่มือชี้แนะแนวทางการมีส่วนร่วมในงาน/โครงการต่างๆรวมทั้งให้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอ

 แสดงผลลัพธ์จากการเข้ามามีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
ได้ทราบ

 สร้างหลักประกันในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ การด าเนินงานขององค์กร



หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)

 การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

 การใส่ใจการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นแก้ไขปัญหาและ
เคารพในความคดิเห็นที่แตกต่าง

 กล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน



แนวทางการประยุกต์ใช้หลักความรับผิดชอบในองค์กร

 ผู้บังคบับัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมคนดี

 สร้างความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้การมีส่วนร่วมมีระบบ
ตรวจสอบและการประเมินผลที่น่าเชื่อถือได้

 ส่งเสริมผู้มีความสามารถ(คนด)ี โดยการให้รางวัลและลงโทษท่ี
เหมาะสม รวมทั้งการจูงใจด้วยค่าตอบแทนและอื่นๆ



หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)

 การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ใหบุ้คลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้สมบูรณ์ยัง่ยืน



แนวทางการประยุกต์ใช้หลักความคุ้มค่าในองค์กร

 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว

 ก าหนดมาตรฐานการท างานในหน้าท่ีและเป้าหมายใหช้ัดเจน

 ปฏิบัติงานอย่างประหยัดทรพัยากร ประหยัดเวลาและบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 น าเครื่องมือทีท่ันสมัยมาใช้ในการท างาน

 ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องในหลักความคุม้ค่า

 ใหค้วามส าคัญกับระบบติดตามประเมินผลและควรประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบเป็นระยะๆ



ตัวชี้วัดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

 การปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นธรรม ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

 เจ้าหน้าที่ตระหนักและเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างแท้จรงิ

 สถิติการร้องทุกข์ ร้องเรียน ถูกสอบสวนและการฟ้องร้องคดคีวามลดลง

 องค์กรมีเสถียรภาพ เจ้าหน้าที่มีระเบียบและมีความสุข

 ผู้มาใชบ้ริการและผู้เก่ียวข้องเกิดความพงึพอใจ



 เกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานมคีวามชัดเจนเป็นที่ยอมรบั

 จ านวนผู้เข้ารว่มแสดงความคิดเห็น ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินการเรื่องต่างๆ รวมถึงคุณภาพการมสี่วนร่วม

 ผลการปฏิบัตงิานบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งตัวชี้วดัเชิงประมาณ และ
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล



โปรดส่งข้อมลูมายงั

ส านักงาน ป.ป.ท.
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ  อ าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร. 02-5026986
โทรสาร 02-5026566

 

 พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 



มาตรการคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์แก่      
ผู้ร้องเรยีน/กลา่วหา หรอืผู้แจ้งข้อมูล/เบาะแส
การทุจรติภาครัฐ ท่ีเกีย่วข้องกับภาคประชาชน

 การคุ้มครองพยาน

 การให้รางวัลหรือประโยชน์อื่นใด

 การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับต าแหน่งให้เป็น
 กรณีพิเศษ

 การคุ้มครองกรณีถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความ
 เป็นธรรม

 การกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าผิดไว้เป็นพยาน



   มาตรา 53 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ส านักงานอาจจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองเบื้องต้นส าหรับผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย 
ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือ
ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดเก่ียวกับการทุจริต
ในภาครัฐ หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 



   มาตรา 54 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า

คดีใดสมควรให้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่
บุคคลตามมาตรา 53 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้มีมาตรการใน
การคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้ วยการคุ้ มครองพยานในคดี อ าญา   ทั้ ง นี้  ใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้
มาตรการทั่วไป หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมาย       
ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาส าหรับบุคคล
ดังกล่าวด้วย



      ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย 

ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อสามี  ภริ ย า  ผู้ บุ พการี 
ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา 
เนื่องจากการด าเนินการหรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้ง
เบาะแส หรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้บุคคล
นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับ
ค่าตอบแทนเท่าที่จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย



     มาตรา 55 คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจ
จัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่น
ใดแก่บุคคลตามมาตรา 53 ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 



           หมวด 1 

   บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รบัรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด

                                  ________________  

        ข้อ 6   บุคคลที่จะไดร้ับการพิจารณาให้ได้รบัรางวัลตอบแทนหรือ
ประโยชน์อื่นใดจะต้องมีลักษณะดังน้ี

        (1)  เป็นผู้กล่าวหา ผูเ้สียหาย ผูท้ าค ารอ้ง ผู้รอ้งทกุข์กล่าวโทษ ผู้ให้
ถ้อยค า หรือผูท้ี่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้มูล หรอืด าเนินการอย่างใดๆ อันเป็น
ประโยชน์ตอ่การปอูงกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

        (2)  เป็นบุคคลที่ได้เสนอความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ มาตรการในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั พ.ศ. 2554



    

        ข้อ 7   บุคคลที่จะไดร้ับการพิจารณาให้ได้รบัรางวัลตอบแทนหรือ
ประโยชน์อื่นใดตามขอ้ 6 (1) ต้องไมม่ีลกัษณะดงันี้

        (1)  เป็นผู้มีส่วนร่วมกระท าความผดิในเรื่องทีต่นให้ถ้อยค า ท าค ารอ้ง 
ร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งเบาะแส หรอืให้ขอ้มูล

        (2)  เคยได้รับรางวัลหรอืประโยชน์อื่นใดจากการกระท าหรอืการ
ด าเนินการในเรื่องเดียวกันจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.

        (3)  เป็นการกระท าทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ปกติ

        ข้อ 8 บคุคลที่จะไดร้บัการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือ
ประโยชน์อื่นใดตามขอ้ 6 (2) ต้องไมม่ีลกัษณะดงันี้

        (1)  เป็นผู้ไม่ด ารงตนอยู่ในศีลธรรม

        (2)  เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เกีย่วข้องกับการกระท านั้น

        (3)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกระท านั้น

    



           หมวด 4 

              การพิจารณาใหร้บัรางวัลตอบแทนหรอืประโยชน์อื่นใด

                                  ________________  

        ข้อ 17   การพิจารณาให้รับรางวัลตอบแทนหรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล
ตามขอ้ 6  ซึง่ได้กระท าการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีล าดบัชัน้ดังน้ี

        (1)  รางวัลเชิดชูเกียรติอันดบัหนึ่ง

        (2) รางวัลเชิดชูเกียรติอันดบัสอง

        การพิจารณาเพื่อจดัล าดับชั้นการให้รางวัลตอบแทนหรอืประโยชน์อื่นใด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถงึความเสียสละ ระดบัความยากของการกระท าหรอื
การด าเนินการซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตใน
ภาครัฐประกอบด้วย

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั พ.ศ. 2554



    

        ข้อ 18   การให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดชั้น
รางวัลเชดิชูเกียรติอันดับหนึ่ง ใหพ้ิจารณาจากการกระท าหรือ
การด าเนินการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  ดงันี้

        (1)  เป็นผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  มีมติว่าเจ้าหน้าที ่
ของรัฐกระท าความผิดทางวินัยหรอืทางอาญา  หรือทั้งทางวินัย
และทางอาญา

        (2)  ด าเนนิการหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นผลให้ได้ตัว
ผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีหรือลงโทษ

        การพิจารณารางวัลตอบแทนการกระท าอันเป็นประโยชน์  
ต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชั้นรางวัล   
เชิดชูเกียรติอันดับหนึง่ ให้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อม         
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยอาจมีเงินรางวัลด้วยก็ได้ แต่ตอ้ง      
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท



    

        ข้อ 19   การให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดชั้น
รางวัลเชดิชูเกียรติอันดับสอง ใหพ้ิจารณาจากการกระท าหรือ
การด าเนินการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐตามข้อ 18  แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด     
ให้เป็นการกระท าอันเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐชั้นรางวัลเชดิชูเกียรติอันดับหนึ่ง

       การพิจารณารางวัลตอบแทนการกระท าอันเป็นประโยชน์  
ต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชั้นรางวัล   
เชิดชูเกียรติอันดับสอง  ให้มอบรางวัลเชดิชูเกียรติพร้อม         
ใบประกาศเกียรติคุณ  โดยอาจมีเงินรางวลัดว้ยก็ได้  แต่ต้อง      
ไม่เกินห้าพันบาท

       ข้อ 20  คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนอาจน า
สิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายอื่น  มาพิจารณาเพื่อเสนอ
ขอรับสิทธิประโยชน์ดงักล่าวให้แก่บุคคลตามข้อ 6 ด้วยก็ได้



   มาตรา 56 ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53 เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการ
ด าเนินการหรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
ของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับการยก
ย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
โดยทั่ ว ไป   คณะกรรมการ  ป .ป .ท .  อ าจ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
ระดับต าแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี



   มาตรา 57 ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53เป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐเมื่อบุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่า 
หากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่น
แกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจาก
การกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว  ให้เสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครอง
หรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป



   มาตรา 58 บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องในการกระท าผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น
ผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยาน
ในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายอื่นนั้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะ
กันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก าหนด 





พระราชด ารัส  
พระราชทานแก่คณะผู้วา่ซอีีโอ ๗๕ จังหวัด

ณ พระราชวังไกลกังวล  หัวหิน
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

“…ต้องเป็นคนที่สุจริต ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอ

แช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอัน

เป็นไป และถ้าท าแต่สิ่งที่สุจริตด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นสร้าง

ความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนมีอายุ

มากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทย

รอดพ้นอันตราย…” 

 



...ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวกับทุกท่านว่า
การทะนุบ ารุงประเทศชาตินั้น 

มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน
ที่จะต้องขวนขวายกระท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
เพื่อธ ารงรักษาไว้ และพัฒนาชาติบ้านเมือง

ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น

ข้าพเจ้า...ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง
จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกับคนไทยทั้งมวล...





     จบการน าเสนอ 

ขอขอบคุณ


