
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดย
นายนพดล   เพชรสว่าง

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



กลไกแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 
ในปัจจุบัน

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

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

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
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
ว่าด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พ.ศ. 2542

พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2551

2.สถานะ องค์กรอิสระ - ท างานอย่างอิสระ  ไม่ได้เป็น
เครื่องมือ / กลไกฝ่ายบริหาร

- กรมใน ยธ. แต่ขึ้นตรงต่อ รมว. ยธ.

3.ขอบเขต จนท.ของรัฐตั้งแต่ ผู้บริหาร 
ระดับสูง หรือข้าราชการซึ่ง
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ผอ.กอง 
หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

จนท.ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ช านาญการพิเศษ ลงมา 
หรือ ทหาร/ต ารวจ ยศตั้งแต่ 
พ.ท./พ.ต.ท. ลงมา



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 าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
  ราชการ

- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
  การยุติธรรม

(รธน. 2550 มาตรา 250 (3) )

-ตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
 ร้องเรียนและการใช้อ านาจ

 ของ จนท. ของรัฐโดยมิชอบ

-ไต่สวนและวินิจฉัยคดี จนท. 
 ของรัฐกระท าการทุจริตใน

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



โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส าคัญและเรง่ด่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แต่ยังไม่มีสว่นราชการในส่วน
ของฝ่ายบริหารที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตโดยตรง ท าให้รัฐบาลไม่สามารถก ากับ
ดูแลและผลกัดันเพื่อใหก้ารด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  อีกทั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรฐัมีภารกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบจ านวนมาก   สมควรที่จะมีส่วนราชการในฝ่าย
บริหารที่รับผิดชอบในการด าเนินการด้านนโยบายดังกล่าว 
และเป็นศนูย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  รวมทั้งก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการในลักษณะ
บูรณาการและมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา พรบ. นี้

   เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551   คือ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 250 (3) ได้ก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปกรณีร่ ารวยผิดปกติ กระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับ
ต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว หรือกับ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท าความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นสมควรด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



สาระส าคัญของกฎหมาย ป.ป.ท.

๒.ขอบเขตอ านาจ๑.องค์กรด าเนินการ

เจ้าหนา้ที่ของรฐั

การกระท าทุจริตในภาครัฐ

คกก. ป.ป.ท.

สนง. ป.ป.ท.

๓.การไต่สวนข้อเท็จจรงิ ๔.มาตรการสนับสนุน

ช่องทางเข้า

กระบวนการ
ไต่สวนฯ

การชี้มูล
ความผิด

การคุ้มครองพยาน

การให้รางวัลหรือ
ประโยชน์อื่นใด

การเล่ือนขั้นเงินเดือน
และระดับต าแหน่ง

การคุ้มครองขา้ราชการ
ที่ถูกกล่ันแกล้ง

การกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกระท าผิดเป็นพยาน



๑.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท.

  - องค์ประกอบมีจ านวน 7 คน (ม.5)

  - คุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ท.(ม.6)

  - ข้อห้ามของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
     ป.ป.ท.(ม.7)
  - วาระคราวละ 4 ปี รวมกันไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
     (ม.8)
  - การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  ป.ป.ท.(ม.9)
  - กรรมการ ป.ป.ท. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตาม
    กฎหมาย ป.ป.ช. (ม.11)        



  (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อ ครม.

  (๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ ครม. เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่างๆ 
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  (๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการ
ก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 อ านาจหน้าที่ (มาตรา ๑๗)



     (๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการ

กระท าทุจริตภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     (๕) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้ง
ความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

     (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

    (๘) ปฏิบัติการอื่นตาม พ.ร.บ.นี้ หรือการอื่นใด
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ตามที่ ครม. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย  



- งานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

- รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลการทุจริต

- จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรม

  และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต

- ประสานงาน - ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตกับหน่วยงานอื่นของรัฐ

- ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน   
การทุจริตหรือประพฤติมชิอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-ตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ         
ในภาครัฐ

๑.๒ ส านักงาน ป.ป.ท.

ภารกิจดา้นการเป็นกลไกของฝา่ยบรหิาร
ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

ภารกิจตาม
กฎหมาย ป.ป.ท.



กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของส านักงานป.ป.ท. 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างไร?

ทีม่า

1.เมื่อมีประชาชน
ร้องเรียนหรือกล่าวหา
จนท.รัฐ ท าการทุจริต
2.เมื่อมีเหตุตอ้งสงสยั
3.เมื่อ ครม./นรม./
รมว.ยธ. สั่งการหรอื
มอบหมาย
4.เมื่อมหีน่วยงาน/
องค์กรอื่นใดของรัฐ
ขอความร่วมมือให้
ตรวจสอบ

วิธีการ

1. ตรวจสอบและ 
รวบรวมขอ้มูล
สาธารณะทีป่รากฏ
2. ขอความรว่มมอื
หน่วยงานและ
บุคคลส่งขอ้มลู/
เอกสารที่เกีย่วขอ้ง
3. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์สิ่งทีพ่บ

ผลลัพธ์

1. ผอ.กองหรอืเทียบเท่า
ขึ้นไปส่งคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ด าเนินการ
ไต่สวนและวินิจฉัย
2.  C8 ว ลงมาเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ด าเนินการไตส่วนและ
วินิจฉัย
3.รายงานผลต่อ นรม. /
ครม. /รมว.ยธ. ทราบ
4. ส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป



__

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักงาน ป.ป.ท.

รมว. ยุติธรรม

โครงสร้าง

กองการต่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ                               

และการสื่อสาร

    ส านักนโยบายฯ

  ส านักงานเลขาธิการ

ส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  เขตพ้ืนที่ ๑-๙ 

ส านักคุ้มครอง
และป้องกัน

ส านักปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๕

ส านักปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๔

ส านักปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๓

ส านักปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๒

ส านักปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๑

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



     กฎหมายที่ก าหนดขอบเขตอ านาจให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้างที่ต้องอยู่ในอ านาจ 
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ประกอบด้วย

- รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
- กฎหมาย ป.ป.ช.
- กฎหมาย ป.ป.ท.

๒. ขอบเขตอ านาจ



๑. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

๒. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง

๓. กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๔. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

๕. ผู้ด ารงต าแหนง่ตัง้แตผู่้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ

๖. หน่วยงานที่ใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทาง
ปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลหน่วยงานดงักล่าว

๗. และเจ้าหนา้ที่ของรัฐอืน่ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔



ผู้อ านวยการกอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

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



ดังนั้น   เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงได้แก่

   “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่า
ผู้บริหารรระดับสูง  และ “ข้าราชการ” ที่ด ารง
ต าแหน่งต่ ากว่าาผู้อ านวยการหรือเทียบเท่าลงมา 
โดยไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้
   (๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 



 (๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ

(๓) พนักงานอัยการ
   (๔) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
   (๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระจากการ
ควบคุมหรือก ากับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญ



 (๖)  เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
   (๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
(๘)  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระท าความผิดกับ

บุคคลตาม(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)

   



ความหมายของค าว่า “ทุจริตในภาครัฐ”
ตามกฎหมาย ป.ป.ท.

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝา่ยบรหิาร
ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ  
พ.ศ. 2551  มาตรา 3  ก าหนดไว้ว่า
       “ทุจรติในภาครัฐ” หมายความว่า 
ทุจรติต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ



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
   “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



มาตรา 3  

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



มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ เป็น
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง

(7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 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 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
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
    หลีกเลี่ยงวิธีการตามทีร่ะเบยีบฯก 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



การไต่สวนข้อเท็จจริง

    มาตรา ๓  “การไต่สวนข้อเท็จจริง” 
หมายความว่า แสวงหา รวบรวม 
และด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการ
ที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ



ช่องทางเรื่องที่จะเข้าสู่การไต่สวนข้อเท็จจริง
                        (มาตรา ๒๓)

มีการกลา่วหา
ตามมาตรา ๒๔
(มาตรา ๒๓(๑))

มีเหตุสงสัย
(มาตรา ๒๓(๒))

รับจาก
พนักงานสอบสวน
ตามมาตรา ๓๐ 
(มาตรา (๒๓))

รับจาก ป.ป.ช. 
(มาตรา ๒๓(๔))

ด้วยวาจา

เป็นหนังสือ

- เจ้าหน้าที่บันทึกค ากล่าวหา

- ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อ

- ไม่เปิดเผยตน ห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผย

- ผู้กล่าวหาลงชื่อและที่อยู่

- หากไม่ลงชื่อตอ้งระบุพฤติการณ์และพยานหลักฐาน

  เบ้ืองต้น



เงื่อนไขตามกฎหมายที่ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการ   

ไต่สวนข้อเท็จจริง

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ และมาตรา 

๒๗ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ด าเนินการไต่สวนโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการป.ป.ท. ก าหนด
   (๑) เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา ๒๔

(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ



(๓) เมื่อไดร้ับเรื่องจากพนักงานสอบสวน

ตามมาตรา ๓๐   
(๔) เมื่อไดร้ับเรือ่งจากคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไตส่วนข้อเท็จจริง
บทบญัญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบักับ

กรณีท่ีเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือบคุคลอื่นเป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรอืผู้สนับสนุนด้วย



มาตรา ๒๔  การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ        

ว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ       
จะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้    
        ในกรณีที่กล่าวหาด้วยวาจา ให้พนักงาน ป.ป.ท. 
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. บันทึกค ากล่าวหาและจัดให้ลง
ลายมือชื่อผู้กล่าวหาในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้ และ
ในกรณีที่ผู้กล่าวหาไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน ห้ามมิให้
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เปิดเผยชื่อ
หรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการส าแดงตัว
ของผู้กล่าวหา 



   ในกรณีที่กล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้กล่าวหาจะต้องลง

ชื่อและที่อยู่ของตน แต่หากผู้กล่าวหาจะไม่ลงช่ือและ
ที่อยู่ของตนต้องระบุพฤติการณ์แห่งการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งถูกกล่าวหาและพยานหลักฐาน
เบื้องต้นไว้ให้เพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้



    มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามพระราชบัญญัตินี้ อันเนื่องมาจากการกระท า
การทุจริตในภาครัฐ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไป ในการน้ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจ
แจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเสียก่อน
และส่งส านวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
จะถือว่าส านวนการสอบสวนดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วนเป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได้



มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่อง

กล่าวหาที่รับไว้ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด าเนินการต่อไป 

(๑) เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๒) เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากระท า
ความผิดร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็น
บุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๓) เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ง
ให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา

   



ในกรณีเรื่องกล่าวหาตาม (๓) ถ้าคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ได้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงไว้แล้ว 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.ส่งส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือจะด าเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้



มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รับหรือพิจารณาเรื่องดังต่อไป 
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้

พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย

เสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็น
สาระส าคัญของคดี

(๓) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาใน
ประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษา
หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือทิ้ง
ฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหา
แห่งคดี

(๔) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหาเกินกว่าห้าปี



กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

๑.  บุคคลที่ท าหน้าที่ไตส่วนข้อเทจ็จริง

๒.  อ านาจที่ใช้ในการไต่สวนข้อเท็จจริง

๓.  ขั้นตอนและวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริง



แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ไต่สวนแทน

มอบหมาย พนง.ปปท. / จนท.ปปท.
แสวงหาข้อมูล

และรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือ 

มูลความผิด  (ก็ได้)

โดยค านึงถึงความเหมาะสม /ระดับ / 
ต าแหน่ง

ของผู้ถกูกล่าวหาด้วย

บุคคลท่ีท าหน้าที่
ไต่สวนขอ้เท็จจรงิ
(มาตรา ๓๒)

ผู้แทนภาคประชาชน (มาตรา ๓๓)

ทีป่รกึษา/ผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา ๓๓)

คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ไต่สวนเอง



อ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหนา้ที่ 
ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
     ในการด าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหก้รรมการ อนุกรรมการ พนักงาน 
ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝา่ยปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
และเจ้าหนา้ที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ โดยให้มีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย เว้นแต่
อ านาจในการจับและคมุขัง ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจเป็นผู้ด าเนนิการ



อ านาจตามพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2551

๑. มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกให้สถาบัน

การเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจง หรือส่ง
เอกสาร รวมทั้งเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า ส่ง
ค าชี้แจง หรือเอกสารเพื่อประกอบการไต่สวนหรือ
พิจารณาได้ (ม.๑๘(๑) (๒))
 



๒. มีอ านาจขอให้ศาลออกหมายค้น (ม.๑๘ (๓)) 

๓. ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
หรือเข้าร่วมปฏิบัติงาน  (ม.๑๘(๔))

๔. แจ้งให้หน่วยงานใดจัดให้กรรมการหรือ
อนุกรรมการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้กล่าวหาหรือ
บุคคลอื่น  ที่มีเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาได้ 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนและการพิจารณา

     (ม.๑๙)



บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๖๒   ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่

ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือไม่ด าเนินการใดๆ 
ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไม่มีเหตอุัน
สมควรตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหกเดือน  
หรือปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรบั



          ขั้นตอนและวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริง

โปร่งใส
รวดเร็ว

และเป็นธรรม

๒.การคัดค้านคณะกรรมการ
    และอนุกรรมการฯ
(มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๕)

๑. การแต่งตัง้และแจ้งค าสั่ง
     ตั้งคณะกรรมการ/
     อนุกรรมการฯ

๓. การแจ้งขอ้กล่าวหา
(มาตรา ๓๖)

๗.การล่อลวง ขู่เข็ญ
ให้สัญญาเพือ่จูงใจ
ให้ถ้อยค า(มาตรา ๓๘)

๘. การจดัท าส านวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง(มาตรา ๓๙)

๖. การสั่งใหย้ืน่บัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน(มาตรา ๔๘)

๔. ด าเนินการไต่สวน
     ข้อเท็จจรงิ

๕. การมีมติให้สั่งพักราชการ 
พักงานหรอืให้พ้นจากต าแหน่ง
ไว้ก่อน (มาตรา ๓๗)



   
   มาตรา๒๐ ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท.หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ผู้ใดมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
เรื่องใด คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมีมติมิให้
ผู้นั้นเข้าร่วมด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
พิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท.ก าหนด



   
   มาตรา๓๕ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุ
ดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 
หรื อ เ จ้ าหน้ าที่  ป .ป .ท .  ในการไต่ ส วน
ข้อเท็จจริง

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวน
หรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เว้นแต่
ในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. 
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.มาก่อน



   
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหา

หรือผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา 

หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพี่
น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
กับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้
ถูกกล่าวหา



   
   ผู้มีส่ วนได้ เสียจะคัดค้านอนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งมี
เหตุตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. วินิจฉัยโดยพลัน ในระหว่างที่รอการ
วินิ จฉัยของคณะกรรมการ  ป .ป .ท.  ให้
อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท. ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้
พลางก่อน



การแจง้ข้อกล่าวหา

มาตรา ๓๖ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และก าหนดระยะเวลาให้มาชี้แจงข้อ
กล่าวหาพร้อมแสดงพยานหลักฐาน หรือ
น าพยานบุคคลมาประกอบได้ รวมท้ังมี
สิทธิน าทนายความหรือผู้ที่ไว้วางใจเข้า
ฟังได้



 ด าเนนิการไต่สวนข้อเท็จจริง อาทิเช่น
๑. จัดให้ผู้กลา่วหา ผู้ถกูกลา่ว และพยานมาชี้แจงหรอืให้ถอ้ยค า

๒. มหีนังสือสอบถามหรอืเรยีกให้สถาบันการเงินและหน่วยงานของ

รัฐ ส่งเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งมาใหถ้้อยค า หรอืส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรอืส่ง

บัญชีเอกสารหรอืหลักฐานใดๆมาเพือ่ไตส่วนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. มีหนังสือสอบถามหรอืเรยีกบุคคลใดๆ มาเพือ่ใหถ้้อยค า ส่งค า

ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือสง่บญัชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพือ่ไต่สวนหรือ

เพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ขอหมายศาลเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายดั เอกสาร 

ทรัพย์สิน หรอืพยานหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัเรือ่งที่ไต่สวนขอ้เท็จจรงิ

๕. ด าเนินการอื่นใดเพือ่ให้ได้มาซึง่ขอ้เทจ็จริงและพยานหลักฐาน

ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทจุริตในภาครัฐของ

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ



การสั่งให้พ้นจากหน้าที่

     มาตรา ๓๗  ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ ชี้มูล  
ถ้าเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป
จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนฯ สมควรพักราชการ  
พักงาน หรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ ให้
คณะกรรมการฯ มีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้กล่าวหาสั่งแล้วแต่กรณี หากผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
กล่าวหาไม่เห็นด้วย ให้เสนอเรื่องต่อนายกฯ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีที่ผลการไต่สวนฯ ปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล 
ให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาฯ ด าเนินการ
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าท างานตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



การสั่งให้ยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน

มาตรา ๔๘ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง  ถ้า
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหา และเป็น
กรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความร่วมมือ
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้มาให้ตรวจสอบได้  แต่ถ้า
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหามิได้เป็นผู้ที่



ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.        
มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร  
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามรายการและภายในเวลาที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนดได้

ฯลฯ (มาตรา ๔๘ )
     



บทก าหนดโทษ กรณีไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

มาตรา ๖๓   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่สั่งตามมาตรา ๔๘  
ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหกเดอืน  หรือปรบั
ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าท้ังปรบั



   
   มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้กรรมการ อนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท. 
กระท าการใดๆ อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ 
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน 
เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยค าใดๆ ในเรื่องที่ไต่
สวนข้อเท็จจริง

ถ้อยค าใดที่ได้มาโดนฝ่าฝืนวรรคหนึ่งไม่
อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้



   
   ม า ต ร า  ๓๙  เ มื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ไต่ ส ว น
ข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดท าส านวนการไต่
สวนข้อเท็จจริ ง เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก าหนด

เพื่ อประโยชน์แห่ งความเป็นธรรม 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งให้มีการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้



การชี้มูลความผิดและการด าเนินการอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง

๑. กรณชีี้มูลเป็นความผิดทางวินยั

๒. กรณชีี้มูลเป็นความผิดทางอาญา

๓. กรณเีพิกถอนค าสั่งทางการปกครอง

๔. กรณทีี่ข้อกล่าวหาไมม่ีมูล



กรณีเป็นความผิดทางวินัย

มาตรา๔๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ     
และเป็นกรณีมีมูลทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูก
กล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐาน
ความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการ
พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงาน



เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
ส านวนการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา
นั้นๆ แล้วแต่กรณี
     ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติ
ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระท าผิดในเรื่องที่
กล่าวหา ให้ประธานกรรมการ ส่งรายงานและเอกสาร 
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 



   
มาตรา ๔๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๔๐

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน
พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ 
รับเรื่องและให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าวไป
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง



   
   มาตรา ๔๒ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตาม
มาตรา ๔๑ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระท าความผิด
วินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้
ถูกกล่าวหานั้นๆ



   มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก 
กล่าวหาไม่ด าเนินการทางวินัยตามมาตร ๔๑ หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัย
ของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๑ไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสมให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไป
ยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วย 



ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการ
อื่นซึ่งมหีน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บังคบัวา่ด้วยการ     
บรหิางานบุคคลส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือ
คณะกรรมการทีท่ าหน้าท่ีบรหิารรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้สัง่แต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณ ีพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อให้มีการด าเนินการ          
ที่ถกูต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ 



      มาตรา ๔๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตาม
มาตรา ๔๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการ
ก าหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ ก็ได้  ทั้งนี้  ต้อง
ใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่งดังกล่าว



กรณีเป็นความผิดทางอาญา

   มาตรา ๔๕ ในกรณีที่การกระท าของเจ้าหน้าที่

ของรัฐตามมาตรา ๔๐ เป็นความผิดทางอาญา
ด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้ง
ส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร
และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้
พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่า
การด าเนินการและส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและ
ส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



      ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่า

ข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่ 
สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้  ให้พนักงาน
อัยการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่อ
ไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ระบุข้อที่ไม่
สมบรูณ์นั้ นให้ครบถ้ วนในคราวเดียวกัน         
ใ นกรณี จ า เ ป็ นคณะกรรมกา ร  ป .ป .ท .            
จะร่วมกับอัยการสูงสุดตั้งคณะท างานร่วมกัน
เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้



     ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง 

แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันให้ฟ้อง  
ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวินิจฉัย ค าวินิจฉัย
ของอัยการสูงสุดให้เป็นที่สุด
     บทบัญญัติในมาตรานี้ให้น ามาใช้บังคับใน
กรณีที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา หรือ
ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา โดยอนุโลม



   
   มาตรา ๔๖ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่ง
ฟ้องและจ าเป็นต้องน าผู้ถูกกล่าวหาไปศาลให้
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานอัยการตาม
เวลาที่ก าหนด และในกรณีมีความจ าเป็นต้องจับ
ตั วผู้ ถูกกล่ าวหา  ให้พนักงานอัยการแจ้ ง
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่มีเขตอ านาจ
เหนือท้องที่ที่ผู้ถูกกล่าวหามีภูมิล าเนาหรือที่อยู่
เป็นผู้ด าเนินการ



และเพื่อการนี้ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหา พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจดังกล่าว มีอ านาจร้องขอต่อ
ศาลที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่นั้นให้ออกหมายจับ
ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเรื่องการจับ การขังและ
การปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใช้บังคับ

    ในกรณีที่มีการจับกุม ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับไป
ยังศาลแล้วแจ้งให้พนักงานอัยการทราบภายใน ๔๘
ชั่วโมง



     มาตรา ๔๗ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น
ข้าราชการทหาร ในการด าเนินคดีอาญา
ตามมาตรา ๔๕ ให้พนักงานอัยการเป็นผู้
ฟ้องคดี  โดยถือเป็นอัยการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร
หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้
ฟ้องคดีแทนก็ได้



กรณีเพิกถอนค าสั่งทางการปกครอง

      มาตรา ๔๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลนอกจากด าเนินการตามมาตรา 
๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล้ว  หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติ อนุญาตออกเอกสารสิทธิ        
ให้สิทธิประโยชน์หรือการสั่งการใดๆ แก่บุคคลใดโดยมิ
ชอบ หรืออาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ       
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน
การอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิประโยชน์ 
หรือการสั่งการใดๆ น้ัน ต่อไปด้วย



   มาตรา ๕๓ 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 

มีมาตรการคุ้มครองพยานผู้ให้ข้อมูล
หรือแจ้งเบาะแส



   มาตรา ๕๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า

คดีใดสมควรให้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่
บุคคลตามมาตรา ๕๓ 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 ๕๕ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
อาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์
อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

มีมาตรการจัดรางวัลตอบแทนหรือ
ประโยชน์อื่นใด ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหรอื

แจ้งเบาะแส 



   มาตรา 56 ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53 เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการ
ด าเนินการหรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
ของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
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

มีมาตรการยกย่องเป็นแบบอย่าง และเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ต าแหน่งเป็นกรณีพิเศษ



   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

มีมาตรการคุ้มครองข้าราชการที่แจ้งการทุจริต

ภายในหน่วยงานตนเองแล้วถูกกลั่นแกล้ง 



   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 

มีมาตรการกันผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการ
กระท าผิดไวเ้ป็นพยาน 



สถานการณ์    
การทุจริตใน
สังคมไทย
ปัจจุบัน

หน่วยงานทีป่ระชาชนไปตดิตอ่
งานและพบพฤติการณว์่ามกีาร
ทุจริตมาก มีจ านวน

 11 หน่วยงาน

ปัญหาการทุจริตมคีวามรุนแรง
กว่าปัญหายาเสพติด 4 – 5 เท่า

ความคดิเห็น/ทศันคติของ
ประชาชนตอ่การทุจริต           

   สส. / สว.

ดรรชนีชี้วดัภาพลักษณ์การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย       
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศทีม่ีการ
ทุจริตสูง      



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 าธุรกิจ  โดยเปรียบเทียบผลการส 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

ต่ 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).

• Denmark New Zealand  and Singapore  the highest score at 
9.3 (1), followed immediately by Finland and Sweden share 
at 9.2 (4). At the bottom is Somalia at 1.1(178), slightly 
trailing Myanmar and Afghanistan at  1.3 (176) and Iraq 

at 1.5 (175).

• China, Colombia, Greece, Lesotho, Peru, Serbia and 
Thailand share at 3.5 (78)

November 2010



เปรียบเทียบในกลุ่มภูมิภาคเอเชียด้วยกัน

ล าดับที่ 1 Singapore 

9.3 คะแนน

ล าดับที่ 2  Hong Kong 

8.4 คะแนน

    ล าดับที่ 3  Japan 

7.8 คะแนน

ล าดับที่ 4 Taiwan 

5.8 คะแนน

ล าดับที่ 5 Bhutan

5.7 คะแนน

ล าดับที่ 10  China, Thailand 

3.5 คะแนน

ล าดับที่ 9 Malaysia 

4.4 คะแนน

ล าดับที่ 8 Macau

5.0 คะแนน

ล าดับที่ 7 Korea (South) 

5.4 คะแนน

ล าดับที่ 6   Brunei

5.5 คะแนน



ตารางแสดง ดรรชนีชีว้ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยตั้งแต่
 ปี พ.ศ. 2538 – 2553

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

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

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


สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น

1. หน่วยงานภาครัฐขาดธรรมาภิบาล
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความพอเพียง
3. สังคมมีค่านิยมผิด
4. งานการศึกษายังไม่สอดรับ
5. ยังมีวงจรอุบาทว์ทางการเมือง



การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในภาครัฐ

สังคมไทย

รวมพลัง
ร่วมมอืกัน
ทกุภาคส่วน

สถานศึกษา/
วัด

ครอบครวั

หน่วยงาน
ภาครัฐ

รวมพลัง
ร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน



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


