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                              ประเภทการทุจรติ คอร�รปัชัน
       ที่ผ�านมา มีการจําแนกการทุจริต คอร�รัปชัน ออกเป�น ๕ ประเภท 

ได�แก�
       ๑. ทุจริตต�อหน�าที่
       ๒. ทุจริตจัดซื้อจัดจ�าง
       ๓. ทุจริตให�สัมปทานรัฐ

๙

       ๓. ทุจริตให�สัมปทานรัฐ
       ๔. การทุจริตโดยทําลายระบบตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ
       ๕. ทุจริตเชิงนโยบาย

             
“การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม หรือ

การขัดกันแห�งผลประโยชน� หรือผลประโยชน�ทับซ�อน” (Conflict of Interest) 
เป�นพฤติการณ� หรือการกระทาํของเจ�าหน�าที่ของรัฐที่นําไปสู�

การทุจริต คอร�รัปชันของแต�ละประเภท



ผลประโยชน�ทับซ�อน
   ๑. ความหมาย  “Conflict of Interest”
      “การขดักันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม”
      “การขดักันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม”
      “การขดักันระหว�างประโยชน�สาธารณะและประโยชน�ส�วนบุคคล”
      “การขดักันแห�งผลประโยชน�” หรือ“ผลประโยชน�ทับซ�อน”
 ๒. นิยาม “Conflict of Interest”

๑๐

 ๒. นิยาม “Conflict of Interest”
        “สภาวการณ� สถานการณ� หรือข�อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอํานาจหน�าที่   

จะต�องใช�ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน�าที่ หรือกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  
ตามอํานาจหน�าที่ เพื่อประโยชน�ส�วนรวม หน�วยงาน หรือองค�กร                                               
แต�ตนเองมีผลประโยชน�ส�วนตนเกี่ยวข�องอยู�ในเรื่องนั้นๆ”  

        (กําชัย จงรักษ�พันธ� (ศ.ดร.) ,การขัดกันแห�งผลประโยชน�และมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. ,
พ.ศ. ๒๕๕๕ ,หน�า ๓๕)

     



          รูปแบบ CONFLICT OF INTEREST ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
    ๑. การนําทรัพย�สินของหน�วยงานของรัฐไปใช�เพื่อประโยชน�

ส�วนตัวและทําให�หน�วยงานของรัฐเสียหาย
    

๑๑



กรณีตัวอย�าง 
         คดีอดีตคณบดีคณะแพทย�ศาสตร� วชิรพยาบาล ใช�รถหลวงแต�งงานลูกสาว
         ความเป�นมา  กลุ�มบุคลากรผูรักวชิรพยาบาลนําโดยนายแพทย�และบุคลากรวชิรพยาบาล ไดยื่นเรื่องกล�าวหา 
นายแพทย�ชัยวัน เจรญิโชคทวี เมื่อครั้งดํารงตําแหน�งคณบดีคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
สังกัด กทม.) ไดใชทรัพยากรและบุคลากรของคณะฯ ในการจัดงานแต�งงานลูกสาวของคณบดีที่บานพักส�วนตัวและโรงแรม 
เมื่อวันที่ 10 12 และ 13 มกราคม 2554 ไดแก� โต8ะพรอมผาคลุมเกาอี้ 100 ชุด เครื่องถ�ายวีดโิอ 2 เครื่อง เครื่องเล�นวีดโิอ 
กลองถ�ายรูป ผาเต็นท�หลายผืน รวมทั้งรถยนต�ส�วนกลางอีก 4 คัน นําไปใชในงานวิวาห�บุตรสาว เพื่อใชรับส�งผูเขาร�วมพิธี
และขนยายอุปกรณ� ทั้งที่บานพักและที่โรงแรม ทั้งหมดเป<นทรัพย�สินของราชการ โดยไดทําเรื่องเสนอต�อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2554  
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ชี้มูลความผิดนายแพทย�ชัยวันฯ ใชอํานาจหนาที่โดย
ทุจริตเพื่อประโยชน�ส�วนตัว สรางความเสยีหายแก�รัฐและคณะแพทยศาสตร�โดยใหส�งรายงานเอกสารและความเห็นไปยัง

๑๒

ทุจริตเพื่อประโยชน�ส�วนตัว สรางความเสยีหายแก�รัฐและคณะแพทยศาสตร�โดยใหส�งรายงานเอกสารและความเห็นไปยัง
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยอย�างรายแรงและส�งสํานวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญา
          อัยการสงูสดุฟAองคดีศาลอาญาฐานเป<นเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย�ใดๆ
ใชอํานาจในตําแหน�งโดยทุจริตอันเป<นการเสียหายแก�รัฐ 
และเป<นเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
          ศาลอาญาอ�านคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
การกระทําของจําเลยเป<นการทุจริตต�อตําแหน�งหนาที่จริง 
พิพากษาจําคุก 5 ป[ ปรับ 20,000 บาท สารภาพ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง
คงจําคุกจําเลยไว 2 ปK 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท จําเลยสํานกึผิด
ชดใชค�าเสียหายคืนใหรัฐทันทีประกอบกับเป<นแพทย�ทําคุณประโยชน�
ต�อสังคมรวมทั้งไม�เคยตองโทษจําคุกมาก�อนใหรอลงอาญา 2 ป[ 



รูปแบบ CONFLICT OF INTEREST ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
        ๒. การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใด ซึ่งมีผลต�อการตดัสินใจใน

การใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าที่และการปฏิบัติหน�าที่

๑๓



                        รูปแบบ CONFLICT OF INTEREST ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

      ๓. การรับรู�ข�อมูลภายในและใช�ข�อมูลภายในหน�วยงานของรัฐ
เพื่อเอื้อประโยชน�ให�แก�ตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติและพวก
พ�อง ส�งผลกระทบต�อการบังคับใช�กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 
หรือทําให�การจัดซื้อจดัจ�างเกิดการแข�งขันที่ไม�เป�นธรรม

๑๔
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              ������ CONFLICT OF INTEREST �������������������� 

         ๔. การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐทํางานพิเศษให�แก�เอกชนโดยอาศัย
ตําแหน�งหน�าที่ราชการสร�างความน�าเชื่อถือและใช�อํานาจหน�าที่
อํานวยประโยชน�ให�แก�เอกชน

 

๑๕



                   รูปแบบ CONFLICT OF INTEREST ของเจ�าหน�าทีข่องรัฐ 

      ๕. เจ�าหน�าที่ของรัฐเข�าไปทําธุรกิจกับหน�วยงานของรัฐใน
ลักษณะเป�นคู�สัญญาหรือเข�าไปมีส�วนได�เสียในสัญญาต�าง ๆ ที่
ได�ทําไว�กับหน�วยงานของรัฐ

๑๖



                 รูปแบบ CONFLICT OF INTEREST ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

      ๖. การทํางานหลังพ�นจากตําแหน�งหรือเกษียณอายุ
ราชการแล�วให�แก�เอกชนที่มีความเกี่ยวข�องเชื่อมโยงกับ
อํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

๑๗



                          ������ CONFLICT OF INTEREST ��������������������

           ๗. การกําหนดโครงการสาธารณะและนําโครงการนั้น                    
ลงในพื้นที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน�ส�วนตน ครอบครัว 
บริวาร เครือญาติหรือพวกพ�อง

          

๑๘

          



                         ก!�"�# �.�.%. "�&�� '(�
 '. �)�กก!�"�#
          "�&�� '(� ���""*+�������������������,��+-������.#/0*���1���23#%�/

�1����ก�455)��ก���1���ก���.#/0*���1���23#%�/�1��+-���56�7-�&�"
ก!�"�# ��1�ก! ������5�������ก3-#��8�#�9����&�"����::�&*���
ก!�"�# �6���&; ก��������.#/0*���1���23#%�/�1��+-3-#<��"���#� &�"
�)�ก�ก=>/�)2�9��6����5=2ก��"ก�� �.�.%. ก9���-

๑๙

�)�ก�ก=>/�)2�9��6����5=2ก��"ก�� �.�.%. ก9���-



                 ก!�"�# �.�.%. "�&�� '(�
            ��2ก�85=2ก��"ก���?��ก���)2�������"ก���4��*&��;�%�&* ��1��� 

�)�ก�ก=>/ก��������.#/0*���1���23#%�/�1��+-3-#<��"���#���������������
������ ..8. @AB� ก9���-6;�

          �ก��������.#/0*���1���23#%�/�1��+-3-#<��"���#�C �"�#56�"6;�                         
ก�����	��
������������������������ก���� ������ก�����	 ���!ก������ก�
�"�# $ ����ก����%&��'��%(� �% ���(
) ����*�+�'��% ������!ก����%
%����		 ��,�����ก�����#�%

๒๐

%����		 ��,�����ก�����#�%
           D:�&*C �%���*�%*"� -.!��
ก��  -.!������� 
 ��!�#�"*%����%��������


 ��!�#�"*%��������%����(� �*ก�� ��# �/� �!� �� �."%� -.!��
ก�� ����
-.!�������&�#�."%� �������'��%����-.!����������'��%

           D��23#%�/�1��+-C �%���*�%*"� ��#	 �% %.��"� 0�!1ก" ก�������� ก�����
�*�%���(	�# ก��������ก�� ก�����ก��23ก���% ������#����������ก4)�
(� �*ก��



                     ก!�"�# �.�.%. "�&�� '(�

  @. ������������������2������.#/0*���1���23#%�/�1��+-3-#
<��"���#�7-� "�-��&;�7���E (��� A)

       (') ������.#/0*���1���23#%�/�1��+-��ก:�&* HI��+��3-#�0�;��
&�"�9��6������"�20"&�"�����4��� (�"� ������!	��
������#��
%#��%� #��&56��!����%" #��������*��(ก�� (�7��!�

๒๑

       (@) ������.#/0*���1���23#%�/�1��+-��ก�455)�1��HI��"*+%;:�&* 
��1�"�)5;�+�ก�������ก�&;)2�455) �&;)23�ก�07";�ก*� �,((( 
��� (�"� ���(#���"8�# ���&�#&*�� ก��(�!�&�#2�ก ���69��� (�7��!�

       (�) ������.#/0*���1���23#%�/�1��+-���ก��+����E� ��K�ก��+��                 
+�)�กL=2+��ก���455)���67� (�"� ������ :;% ���ก��(��%������

�(=4 ���&�#1�ก	��*0� ก��(�!�1�#�*�%���� ����ก�*��9���� 
(�7��!�



                   ก!�"�# �.�.%. "�&�� '(�

    �. ก��������.#/0*���1���23#%�/�1��+-���7";��K�7�&�"�)�ก�ก=>/ ��1�"�"�)5;�
"�กก6;����ก9���-76� HI������������������� (���67�) 7-����"��)�6

  (#����0& : �!�#% �*�%�9�(�7���"�#���#	 ��!�#���0*!(
�����ก4�0%��  %���>�
 ����
�*�%�%
��'����� ���*"�#�����

              
(�!���!�	 �&�#��?-.!��6� �!�#1�!#�����(� ��&!�(	@����#(ก ��*ก��ก�����	��
����

๒๒

(�!���!�	 �&�#��?-.!��6� �!�#1�!#�����(� ��&!�(	@����#(ก ��*ก��ก�����	��
����
��������������6��"�-.!��#�������� 85�#(�7���*��!�"*����ก��/-.!������.#��
���	��	 	 ��%��Bก��	9�0�!

 -.!��#�������� 85�#(�7���*��!�"*����ก��/-.!������.#��*����C��*"�% (���-��*�%
�9�(�7� �*�%(�%��%1��%�*�	 �����!(�!���!�	 �&�#��?-.!��6����	��
��������
����������6�0*!(�7��	'�&�#������0%"



                    ก!�"�# �.�.%. "�&�� '(�

   ก�=�,�����5����:%� HI����K���6����0;6���%ก��/,����*���0��04-��������������
������,����E�0��ก�- "�59�0���6;�7";0"56�������.#/0*���1���23#%�/-��ก);�6

                กN+��51����.#/0*���1���23#%�/�1��+-��E��ก;,��+��3-#�����

๒๓

                                  ก�=����7";0�"��O51�7-�

+�������������������,����E�0;�"�����.#/0*�   +��O1�6;������������������,����E�

-��ก);�6��K�0*�<*�����;6#���               7";�5#7-�������.#/0*���1���23#%�/

��������������������,����E�0��ก�-3-#��N6        -��ก);�6�)#  



                      ก!�"�# �.�.%. "�&�� '(�
P. ��ก9���-3�L

      (') 3�L�����:�&�"ก!�"�# �.�.%.

            -.!��2D�2E��	�������%���� :FG �!�#��*�#�	4�9���ก0%"(ก�� G �H ��������0%"(ก�� 
IF,FFF ��	 ����	�6#�9�	�6#���� (%���� :LL *�����5�#)   

      (L) -�&�#ก��ก��	9�-����(����#ก��&��ก�����*"�#��������"*������1����������
"*��*%

๒๔

"*��*%

            ������*�%-����%%���� :FG ��!B��*"�(�7��*�%-��?��	������"���!�	 � ����
�*�%-���"��9�1��"#��!�	 ����ก�� �����*�%-���"��9�1��"#��!�	 ���ก������'��% ��%
���%*�กN�%�������!*� (%���� :FG/:)

            ��%กN�%�������6#&�#�#��ก��ก���#"*�	!�#B��� (���./(	=���/���.) 
ก9����*"� ��ก-.!������	!�#B���2D�2E�ก��	9�ก��	 �(�7�ก��&��ก�����*"�#��������"*�
�����1����������"*��*% ��(�7�(�����!�!�#
!���ก�9�1��"#�!*�.



                  หลักคิดในการแก#ไขป&ญหา “ผลประโยชน�ทบัซ#อน”

หลักคิด : คิดฐานสอง คือ แยกแยะประโยชน�ส4วน
บุคคลและประโยชน�ส4วนรวมออกจากกันอย4างชัดเจน

๒๕

เจ#าหน#าที่ของรัฐ

อํานาจ หน#าที่ บทบาท

ประโยชน�ส4วนรวม
($%'*(?$$�) 


!+1�#$%
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ประโยชน�ส4วนบคุคล
($%�*#0��	")
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แยกแยะ
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   ป.ป.ช. คือใคร ?
“ป.ป.ช.” เป<นการเรียกชื่อสั้นๆ ของคําว�า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ซึ่ง

เป<นชื่อย�อของคําว�า “คณะกรรมการปbองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ” เป<นองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของฝPายบริหาร ฝPายนิติบัญญัติ และฝPายตลุาการ 
(เจาหนาที่ของรัฐ) เพื่อปAองกันและปราบปรามการทจุริตของบุคคลดังกล�าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๒๖

(เจาหนาที่ของรัฐ) เพื่อปAองกันและปราบปรามการทจุริตของบุคคลดังกล�าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอื่นอีก ๘ คน ไดรับพระบรมราชโองการแต�งตั้ง  

       “สํานักงาน ป.ป.ช.” เป�นส�วนราชการที่เป�นหน�วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

      “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด” เป�นส�วนราชการของสํานักงาน 
ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด
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๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหน�าที่
(๑) ปราบปรามการทุจริต

                    - เสนอถอดถอนจากตําแหน�ง (ผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองระดับประเทศ/
ผูบริหารระดับสูง (ฝPายบริหาร/ฝPายนิติบัญญัติ/ฝPายตุลาการ/องค�กรอิสระ)

                    - ไต�สวนและเสนอลงโทษส�งอัยการสูงสุดฟAองศาลฎีกาแผนคดีอาญาของ                     

๒๗

                    - ไต�สวนและเสนอลงโทษส�งอัยการสูงสุดฟAองศาลฎีกาแผนคดีอาญาของ                     
ผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองระดับประเทศ

                    - ไต�สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางอาญา (ผู�ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองส�วนท�องถิ่น/ผู�ดํารงตําแหน�งระดบัสูง/ข�าราชการระดับผู�อํานวยการกอง 
รวมทั้งข�าราชการในระดับต่ํากว�าที่ร�วมกระทาํความผิดด�วย

                    - ไต�สวนและวินิจฉัยผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองส�วนทองถิ่น และ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับร่ํารวยผิดปกติ เพื่อรองขอใหทรัพย�สินตกเป<นของแผ�นดิน      
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             เจ�าหน�าที่ของรฐั หรือข�าราชการในระดับต่ํากว�า ที่ร�วมกับกระทํา
ความผิดกับผู�ดํารงตําแหน�งดังกล�าว หรือที่กระทําความผิดในลักษณะ                    
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดังกล�าว ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได�แก�

            (๑) การกระทําความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติ
            (๒) การกระทําความผิดในลักษณะที่เป�นการขัดกันระหว�าง

@Q

            (๒) การกระทําความผิดในลักษณะที่เป�นการขัดกันระหว�าง
ประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม ตามมาตรา ๑๐๓ (รับของ
กํานัลจากบุคคลทั่วไปเกิน ๓,๐๐๐ บาท)

            (๓) การกระทําความผิดตามกฎหมายว�าด�วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต�อหน�วยงานของรฐั (กฎหมายฮั้ว)
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    (๒) ด�านการตรวจสอบทรัพย�สิน
 ตรวจสอบความถูกต�องและความมีอยู�จริง รวมทั้งความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพย�สินและหนี้สินของ
           - ผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง (ระดับประเทศ/ทองถิ่น) และ

           - เจาหนาที่ของรฐัที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัย�สินและ
หนี้สิน

๒๙

หนี้สิน

               ระดับจังหวัด ไดแก� ผูว�าราชการจังหวัด /ผูบังคับการตาํรวจภูธร
จังหวัด/สรรพากรพื้นที ่/สรรพสามิตพื้นที่ /นายด�านศุลกากร/อัยการจังหวัด /               
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด / เจาพนกังานที่ดินจังหวัด/ ผูบัญชาการเรือนจํา
จังหวัด / โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
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        (๓) ด�านการปbองกันการทุจริต
              - เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะต�อคณะรฐัมนตรี 

รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน เพื่อใหมีการปรบัปรุงการ
ปฏิบัติราชการ หรือวางแผนโครงการของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานของรัฐ เพื่อปAองกันหรือปราบปรามการทจุริตต�อหนาที่ การกระทํา
ความผิดต�อตําแหน�งหนาทีร่าชการ หรือการกระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่

๓๐

ความผิดต�อตําแหน�งหนาทีร่าชการ หรือการกระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่
ในการยุติธรรม

           - ดําเนินการเพื่อปbองกันการทุจริต และเสริมสร�างทัศนคติและ
ค�านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย�สุจริต รวมทั้งดําเนินการให�ประชาชนหรือ
กลุ�มบุคคลมีส�วนร�วมในการปbองกันและปราบปรามการทุจริต



                   ภาพลักษณ�การทุจริตของประเทศไทย
             คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ปK ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙

50     องค�กรเพื่อความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency International)
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          แหล�งข�อมูลค�าคะแนนดัชนีภาพลักษณ�คอร�รัปชันของไทย
   Corruption Perception Index : CPI (2015)

ลําดับ
ที่#(

แหล�งข�อมูลหลัก คะแนนประเทศไทย

๑ ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดฐานทุจริตต�อหนาที่มีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใด (BF-BTI)

                  ๔๐ (๔๐)

๒ มุมมองของนักธุรกิจที่เห็นว�าการประกอบธุรกิจต�องเกีย่วข�องกับการทุจริต คอร�รัปชันมีมากน�อยเพียงใด
(GI)

                ๔๒  (๒๒)

๓ ระดับความโปร�งใสและตรวจสอบไดในการใชจ�ายงบประมาณภาครัฐ (EIU)                 ๓๘ (๓๗)

๓๒

๔ จํานวน/ปริมาณการติดสินบนและการทุจริตที่มีอยู�จริง มีหรือไม� มากนอยเพียงใด (IMD)                 ๓๘ (๔๔)

๕ กระบวนการต�าง ๆ ในการติดต�อราชการที่ภาคธุรกิจเอกชนที่ต�องจ�ายสินบนมีมากน�อยเพยีงใด (WEF)                ๔๓ (๓๗)

๖ ระดับการรับรูว�าการทุจริตเป<นปtญหาหรือภัยรายแรงที่ส�งผลกระทบต�อสถาบันต�าง ๆ  ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองมีมากนอยเพียงใด (PERC)

               ๔๒ (๓๘)

๗ พฤติการณ�ของเจ�าหน�าที่ของรัฐมีการใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าที่ไปในทางมิชอบมากน�อยเพยีงใด (WIP)                ๒๖ (๓๗)

๘ ผู�มอีํานาจหรือตําแหน�งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช�ระบบอปุถัมภ� และระบบเครือญาติ รวมทั้งการใช�
ความสัมพันธ�ทางการเมืองกับภาคธุรกิจมีมากน�อยเพยีงใด (ICRG)

               ๓๑ (๓๒)



                  สาเหตุของปxญหา /ผลกระทบ

การเมือง

เศรษฐกิจ

ผลกระทบ
:

ประชาชน
ยอมรับได�
ถ�ามีการ

ทุจริตเชิงนโยบาย

ทุนนิยมไร�คุณธรรมทุนนิยมไร�คุณธรรม

๓๓

สังคม

วัฒนธรรม

ถ�ามีการ
ทุจริต 

คอร�รัปชัน
แล�วตนเอง

ได�รับ
ประโยชน�

 
 

ระบบอุปถัมภ� ตามอําเภอใจ

 
          เลียนแบบคนโกงแล�วรวย
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กรณีตัวอย�าง : ทุนนิยมไร�คุณธรรม ๓๔



                           สังคมแห�งการเปรียบเทียบ ๓๖

เก�ากับใหม�
อดีตกับปxจจุบัน
สมถะกับฟุbงเฟbอ



แนวทางแก�ไขปxญหา
    ๑. มิติทางกฎหมาย

     ๑.๑ ปรับปรุงกฎหมายใหลงโทษ (นักการเมือง/นักธรุกิจ/ขาราชการ) 
รุนแรง 

         ๑.๒ บังคับใชกฎหมายใหเด็ดขาด
          ๑.๓ มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
    ๒. มิติทางจริยธรรม

 �R

    ๒. มิติทางจริยธรรม
         ๒.๑ สรางกระแสสังคม “รังเกียจคนโกง ไม�ยอมใหคนชั่งลอยนวล และ

ไม�ยอมใหคนทุจริตอยู�รอดในสังคม”
         ๒.๒ บังคับใชประมวลจริยธรรมอย�างเขมขน
         ๒.๓ นําหลักการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร�งใส 

(Integrity & Transparency) มาใชวัดมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ 



มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้ (๑) เห็นชอบร�างยุทธศาสตร�ชาติว�าดวยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (๒) เห็นชอบใหหน�วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าดวยการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู�การปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปK และแผนปฏิบัติราชการประจําปK และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ

๓๘

๔ ปK และแผนปฏิบัติราชการประจําปK และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแต�
ปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป<นตนไป

          ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปbองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐– ๒๕๖๔) มุ�งเน�นให�ความสําคัญในทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัย เพื่อสร�าง
วัฒนธรรมความซื่อสัตย�สุจริต และปลูกฝxงการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของการ
ประยุกต�ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



      ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปbองกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปbองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปbองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี ๖ ประเด็นยุทธศาสตร�  ได�แก�
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑ สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�าน

                                            การทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

๓๙

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔ พัฒนาระบบปbองกันการทุจริตเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๖ ยกระดับค�าคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต           

                                      (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย



เครื่องมือและกลไกการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ    
         ๑. เปbาหมาย     เพิ่มระดับค�า CPI ของประเทศไทย ให�ได�ร�อยละ ๕๐ 
                           ในป[ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๒. เครื่องมือ     หลักการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณของ     ๒. เครื่องมือ     หลักการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณของ
                           ทุกภาคส�วนในส�วนกลาง ภูมิภาค และท�องถิ่น

      ๓. กลไก  - ศอตช. (ศูนย�อํานวยการต�อต�านการทุจรติแห�งชาติ)
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      ๓. กลไก  - ศอตช. (ศูนย�อํานวยการต�อต�านการทุจรติแห�งชาติ)
                        - สํานักงาน ป.ป.ช.
  - ศปท. ก.พ.ร.
                        - ศปท. กระทรวง (ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตกระทรวง...)
                        - ศปท.จังหวัด (ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัด...)
                        - คณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาตวิ�าด�วย
                          การปbองกันและปราบปรามการทุจรติจังหวัด

 - สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด...  



เครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ เครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ 
 

     เครื่องมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ ไปสู�ระดับจังหวัด
๑) ปลูก – ปลุกจิตสํานึก “ไม�ทนต�อการทุจริต”
๒) บูรณาการการต�อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ
๓) ประสานความร�วมมือทุกภาคส�วน

          ๔) ปbองปราม สร�างเครือข�ายภาคประชาชน (อสม./อปพร.)
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          ๔) ปbองปราม สร�างเครือข�ายภาคประชาชน (อสม./อปพร.)
๕) สร�างองค�ความรู� (อบรม/ให�ความรู�/ติดอาวุธทางปxญญา)
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
โครงการส�งเสริมสังคมต�นแบบ “สังคมสจุริต วิถีชีวิตพอเพียง”

จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

๔๒



นิยามปฏิบัติการ
๔.๑ สังคม หมายความถึง พื้นที่อันเป<นทีต่ั้งของตําบลซึ่งเป<นหน�วยการปกครองทองที่ (หมู�บานหลาย
หมู�บานรวมกัน) และทองถิ่น(เทศบาลตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล)

 ทุกแห�งทีต่ั้งอยู�ในเขตตําบลนัน้

๔๓



บทบาทของผู�นําประชาชน
  ๑. ผู�นําประชาชน   
      ๑.๑ ผู�นําตามกฎหมาย ได�แก� ผู�นําท�องที่ (กาํนัน ผู�ใหญ�บ�าน)

ผู�บริหารท�องถิ่น มีสถานะเป�น “เจ�าหน�าที่ของรัฐ” 
      ๑.๒ ผู�นําตามธรรมชาติ ได�แก� บุคคลที่มีจิตอาสาและได�รับการ

ยอมรับ เชื่อถือ ไว�วางใจของประชาชนในสังคมและชุมชนในด�าน                      
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินชีวิตของประชาชน อาทิ ด�านอาชีพ 

BB

ยอมรับ เชื่อถือ ไว�วางใจของประชาชนในสังคมและชุมชนในด�าน                      
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินชีวิตของประชาชน อาทิ ด�านอาชีพ 
ด�านเกษตร ด�านสาธารณสุข ด�านการปbองกันภยัพิบัติ ด�านรักษา
สิ่งแวดล�อม เช�น อสม. /อปพร. /ทสป. /กลุ�มแม�บ�าน / 
  ๑.๓ ผู�นําทางจิตใจ ได�แก� พระสงฆ� ผู�นําทางศาสนา ผู�สูงอายุ 

      ๑.๔ ผู�มีอิทธิพล เป�นผู�ที่ยกสถานะของตนเองเป�นผู�นําประชาชนเพื่อ
ใช�สิทธิของประชาชนในการแสวงหาประโยชน�ที่มิควรได�โดยชอบ
สําหรับตนเองหรือพวกพ�อง  



บทบาทของผู�นําประชาชน
ในการปbองกันและปราบปรามการทุจริต

 ๑. เป�นผู�มีคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมสุจริต ๕ ประการ ได�แก�
         ๑.๑ เป�นผู�มีความซื่อสัตย� (ตรงไปตรงมา) สจุริต (มีความประพฤติดี)
         ๑.๒ เป�นผู�มีวินัย เคารพกฎหมายและกฎกติกาของสงัคม

     ๑.๓ เป�นผู�ดําเนินชีวิตอย�างพอเพียง (เดินสายกลาง ไม�ฟุbงเฟbอ)
         ๑.๔ เป�นมีกระบวนการคิดก�อนตัดสินใจอย�างมีเหตุผล (ไม�เชื่อคําโฆษณา)
         ๑.๕ มีจิตอาสา (อาสาสมัคร) จิตสาธารณะ (มุ�งรักษาประโยชน�ส�วนรวม)
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         ๑.๕ มีจิตอาสา (อาสาสมัคร) จิตสาธารณะ (มุ�งรักษาประโยชน�ส�วนรวม)
     ๒. มีบทบาทในการส�งเสริม สนับสนุนให�คนที่รู�จักรอบข�างไม�ทุจริต
     ๓. เป�นแกนนําในการสร�างเครือข�ายต�อต�านการทุจริตในสังคมและชุมชนทุกรูปแบบ
     ๔. เป�นผู�แจ�งเบาะแสการทุจริต และชี้ช�องให�กําจัดคนโกง คนทุจริตพ�นไปจากสังคม 
     ๕. ร�วมกันสร�างกระแสสังคม “รังเกียจคนโกง ไม�ยกมือไหว�คนโกง ไม�ยอมให�คนชั่วลอยนวล 

และไม�ยอมให�คนทุจริตอยู�รอดอยู�ในสังคมและชุมชน”

          “สร�างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต”



เชื่อมั่น เชื่อใจ  ป.ป.ช.
       มาตรการเสริมในการปbองปรามการทจุริตตามกฎหมาย ป.ป.ช.

        ๑. การคุ�มครองพยาน (เมื่อเป�นคดีแล�ว)
            ๑.๑ คุมครองและช�วยเหลือพยาน (ผูกล�าวหา/ผูเสียหาย/ผูทําคํารอง/ผูรองทุกกล�าวโทษ/ผูให

ถอยคํา/ผูแจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตต�อหนาที่ หรือการร่ํารวยผิดปกติ หรือขอมูลอื่นที่เป<น
ประโยชน�) 

                  คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหหน�วยงานที่เกี่ยวของใหความคุมครองตามกฎหมายว�าดวยการ
คุมครองพยานในคดีอาญา (มาตรา ๑๐๓/๒)
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                  คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหหน�วยงานที่เกี่ยวของใหความคุมครองตามกฎหมายว�าดวยการ
คุมครองพยานในคดีอาญา (มาตรา ๑๐๓/๒)

            ๑.๒ จัดใหมีเงินสินบนแก�ผูชี้ช�อง แจงเบาะแสเจาหนาที่ของรัฐในคดีร่ํารวยผิดปกติหรือ
การตรวจสอบทรพัย�สินของผูดาํรงตําแหน�งทางการเมือง/ผูบรหิารระดบัสูง (มาตรา ๑๐๓/๓)

            ๑.๓ ใหเลื่อนขั้นเป<นกรณีพิเศษแก�พยานที่เป<นเจาหนาที่ของรัฐผูใหถอยคํา/เบาะแส/
ขอมูลที่เป<นประโยชน�ต�อการปAองกันและปราบปรามการทุจริตอย�างยิ่งและสมควรไดรับการยกย�อง
เป<นแบบอย�างแก�เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและระดับตําแหน�งให�แก�บุคคลนั้นเป<นกรณีพิเศษ (มาตรา ๑๐๓/๔)



เชื่อมั่น เชื่อใจ ป.ป.ช.
             ๑.๔  คุ�มครองพยานที่เป�นเจ�าหน�าที่ของรัฐ หากคงปฏิบัติหน�าที่ในสังกัดเดิม

ต�อไปอาจถูกกลั่นแกล�งหรือได�รับการปฏิบัตโิดยไม�เป�นธรรม อันเนื่องมาจากการ
กล�าวหาหรือการให�ถ�อยคํา หรือแจ�งเบาะแสหรือข�อมูลนั้น และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแล�วเห็นว�ามีพยานหลักฐานเบื้องต�นเชื่อได�ว�าน�าจะมีเหตุอังกล�าว 
ให�เสนอต�อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให�ได�รับความคุ�มครองหรือมี
มาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต�อไป (มาตรา ๑๐๓/๕)

       ๒. การกันผู�ถูกกล�าวหาไว�เป�นพยาน
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       ๒. การกันผู�ถูกกล�าวหาไว�เป�นพยาน
            บุคคลหรือผู�ถูกกล�าวหารายใด ซึง่มีส�วนได�เสียเกี่ยวข�องในการกระทํา

ความผิด(ผู�รู�เห็นเหตุการณ�/ผู�ร�วมกระทําความผิด) กับเจ�าหน�าที่ของรัฐซึ่งเป�นผู�ถูก
กล�าวหารายอื่น หากไดใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอนเป<นสาระสําคัญในการที่
จะใชเป<นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาหนาที่ของรัฐรายอื่นนั้น 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูนั้นไวเป<นพยานโดยไม�ดําเนินคดีก็ได                               
(มาตรา ๑๐๓/๖)
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      วิธีการกล�าวหาร�องเรียน มี ๗ ช�องทางที่สําคัญ คือ
       ๑) เขียนเป�นหนังสือ ส�งไปรษณีย� หรือส�งถึงมือ ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ�หลังเก�า (ชั้น ๒) ถนนสละชีพ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนัธ� ๗๗๐๐๐ 
(ถือเป<นเอกสารชั้นลับมาก)

        สาระสําคัญ คือ
         (๑) ระบุชื่อ สุกลผู�กล�าวหา พรอมที่อยู� และหมายเลขโทรศัพท�ที่ติดต�อไดเพื่อสะดวกในการขอทราบ

ขอเท็จจริงเพิ่มเติม (อาจขอใหปกปzดชื่อ) 

๔๘

ขอเท็จจริงเพิ่มเติม (อาจขอใหปกปzดชื่อ) 

(๒) เรื่องที่กล�าวหา ต�องเป�นเรื่องทุจริตต�อหน�าที่ /กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ราชการ/                           
ร่ํารวยผิดปกติ (เช�น ทุจริตจัดซื้อจัดจ�าง /รับสินบน/ฮั้วประมูล/ละเว�นการปฏิบัติหน�าที่/ผลประโยชน�ทับ
ซ�อน

         (๓) อธิบายพฤติการณ�การกระทําความผิด โดยระบุหวงเวลา สถานที่ใหชัดเจน พรอมทั้งอางอิงหรือแนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของที่เห็นว�าเป<นประโยชน� ไดแก� บุคคล เอกสาร ภาพถ�าย หรือวัตถุ (ถามี)

         (๔) ควรกล�าวหาในขณะที่ผู�ถูกกล�าวหาเป�นเจ�าหน�าที่ของรัฐหรือพ�นจากการเป�นเจ�าหน�าที่ของรัฐไม�
เกิน ๕ ป[ (หากเกิน ๕ ปKก็ไม�ตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต�สวนขอเท็จจริงแต�ตองไม�เกิน ๑๐ ปK)

         (๕) ระบุชื่อ นามสกุลหรือหมายเลขโทรศัพท�ของผู�กล�าวหา ตําแหน�งหน�าที่การงานของผู�ถูกกล�าวหา
ให�ชัดเจน หากไม�ระบุจะเป<นบัตรสนเท�ห� รวมทั้งตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน (ถามี) 
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     ๒) การกล�าวหาทางออนไลน� (Online) 
          ผูกล�าวหาเปzดเว็บไซต� www.nacc.go.th ไปที่หวัขอ “รองเรียน” แลวคลิกไปที่ “ยื่นแบบรองเรียน

ออนไลน�” แลวกรอกขอมูลตามแบบที่กําหนดไว (ขอมูลผูกล�าวหา/ขอมูลผูถูกกล�าวหา/ขอกล�าวหา/
รายละเอียดพฤติการณ�ตามขอกล�าวหา/เอกสารแนบ (ถามี))

     ๓) การกล�าวหาทางโทรศัพท�สายด�วนป.ป.ช. โทร ๑๒๐๕ เมื่อโทรแลวมีเจาหนาที่รบัสายก็ขอให
แจงขอมูลผูกล�าวหา/ขอมูลผูถูกกล�าวหา/ขอกล�าวหา/รายละเอียดพฤติการณ�ตามขอกล�าวหา)

     ๔) การกล�าวหาด�วยวาจา

BS

     ๔) การกล�าวหาด�วยวาจา
          ผูกล�าวหานําพยานหลักฐานเท�าที่มีอยู� เขาพบผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� ทีส่ํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ในวันเวลาราชการ ซึ่งผูกล�าวหาอาจ
นําบุคคลอื่นซึ่งอางเป<นพยานบุคคลไปดวยก็ได

      ๕) กรณีผู�เสยีหายร�องทุกข�กล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวนให�ดําเนินคดีกับเจ�าหน�าที่ของรัฐ                                    
(เจาพนักงาน) อันเนือ่งมาจากการกระทําความผิดฐานทุจริตต�อหนาที่หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่ราชการหรือ
กระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่ในการยุติธรรม และทางพนักงานสอบสวนจะส�งเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ 
วันนับแต�วันที่มีการรองทุกข�หรือกล�าวโทษ (มาตรา ๘๙) และสํานักงาน ป.ป.ช. จะส�งเรื่องใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ฯ ดําเนินการแสวงหาขอเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส�งสํานวนคดีและความเห็นว�าควรรับเรื่องหรือไม�รับเรื่องไว
พิจารณาต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่ต�อไป
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         ๖)  สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน/สํานักงาน ป.ป.ท. ส�งเรื่องใหสํานักงาน ป.ป.ช.                            

และส�งเรื่องต�อใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดฯ ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่ 

        ๗) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันสมควรสงสัยว�าเจาหนาที่ของรัฐผูใดที่
ปฏิบัติหนาที่ราชการในเขตจังหวัดฯ มีพฤติการณ�กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหนาที่ 
กระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่ในการ

A(

กระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหนาที่ในการ
ยุติธรรม สั่งใหสํานักงาน ป.ป.ช. ส�งเรื่องใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดฯ ดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ต�อไป
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   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก�ผู�สําเร็จการศึกษา                                                          
โรงเรียนนายร�อยตํารวจ ณ สวนอัมพร วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ 


