
การใช�หลักการใช�หลักธรรมาภิธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานบาลในการปฏิบัติงาน

นายอุทิศ    บัวศรี
ผู�ช�วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.



กรอบการบรรยายกรอบการบรรยาย

       
1. บทบาทและอํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ
2. กฎเกณฑ.ที่ใช�กํากับการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ
3. ระเบียบ กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข�องกับ

     
                          

การปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ
4. ป1ญหาการทุจริตของประเทศไทย
5. ทิศทางและเป5าหมายในการป5องกันและปราบปรามการทุจริต
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บทบาทและอํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

               แนวความคดิพื้นฐาน : ประโยชน.สาธารณะ

- รัฐโดยองค.กรของรัฐหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐเป=นผู�ดูแล
รักษาประโยชน.ส�วนรวมหรือประโยชน.สาธารณะ

     
                          

รักษาประโยชน.ส�วนรวมหรือประโยชน.สาธารณะ

- แต�ในกรณีที่ประโยชน.ส�วนตัวของเอกชนไม�สอดคล�อง
กบัประโยชน.สาธารณะจะต�องให�ประโยชน.สาธารณะ
อยู�เหนือประโยชน.ส�วนตัวของเอกชน
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ความหมายของ"ผลประโยชน.ทับซ�อน"
(Conflict of Interests)

เคนเนท เคอนาแฮน (Kenneth  Kernaghan)
     “สถานการณ
ซึ่งเจ�าหน�าที่ของรัฐมี  ผลประโยชน
ส!วน
ตนอยู! และได�ใช�อิทธิพลตามหน�าที่และความรับผิดชอบทาง
     “สถานการณ
ซึ่งเจ�าหน�าที่ของรัฐมี  ผลประโยชน
ส!วน
ตนอยู! และได�ใช�อิทธิพลตามหน�าที่และความรับผิดชอบทาง
สาธารณะไปขัดกับผลประโยชน
ส!วนตัว”
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แซนดร�า  วิลเลียม(Sandra  William)

 
“การที่ผู	ดํารงตําแหน�งทางการเมืองการที่ผู	ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือหรือข	าราชการข	าราชการ
ได�เป;ดโอกาสให�เงิน หรือได�เป;ดโอกาสให�เงิน หรือผลประโยชน�ส�วนตัวผลประโยชน�ส�วนตัวเข�ามามีเข�ามามี
อิทธิพลต!อหน�าที่และความรับผิดชอบที่จะต�องมีต!ออิทธิพลต!อหน�าที่และความรับผิดชอบที่จะต�องมีต!ออิทธิพลต!อหน�าที่และความรับผิดชอบที่จะต�องมีต!ออิทธิพลต!อหน�าที่และความรับผิดชอบที่จะต�องมีต!อ
สาธารณะสาธารณะ””
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แพทริค บอเยอร. Patrick  Boyer

“สถานการณ�ที่เจ	าหน	าที่รัฐมีผลประโยชน�ส�วนตัว
และได	ใช	อิทธิพลหรือจะใช	อิทธิพลของตําแหน�งและได	ใช	อิทธิพลหรือจะใช	อิทธิพลของตําแหน�ง
หน	าที่ไปเพื่อผลประโยชน�ส�วนตัว” 
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        ไมไมเคิล  แม็คโดนัลด
 เคิล  แม็คโดนัลด
 ((Michael  McDonald)Michael  McDonald)
  แบ!งองค
ประกอบของผลประโยชน
ทับซ�อน ออกเปCน 3 ประการ
(1) เปCนประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน
ส!วนบุคคลหรือ

ผลประโยชน
ส!วนตัว ซึ่งส!วนใหญ!มักเกี่ยวพันกับเงินและทรัพย�สินหรือ

องค
ประกอบของผลประโยชน
ทับซ�อนองค
ประกอบของผลประโยชน
ทับซ�อน

ผลประโยชน
ส!วนตัว ซึ่งส!วนใหญ!มักเกี่ยวพันกับเงินและทรัพย�สินหรือ
รูปแบบอื่นๆ ที่ทําให�ผู�รับพึงพอใจ
(2) เปCนเรื่องของการใช�อํานาจหน	าที่และดุลพินิจในการตัดสินใจ

ดําเนินการอย!างใดอย!างหนึ่งเพื่อผลประโยชน
ส!วนตัว
(3) เปCนการปฏิบัติหน	าที่โดยใช�สถานะและขอบเขตอํานาจหน�าที่ ขอ งผู	 ดํ า ร ง
ตําแหน�งทางการเมือง เจ	าหน	าที่ของรัฐหรือพนักงานของรัฐ โดยขาดหลัก
จริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพของตน
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ขอบข!ายของผลประโยชน
ทับซ�อนขอบข!ายของผลประโยชน
ทับซ�อน
John Langford และ Kenneth Kernaghan  ประมวลการกระทํา
ที่อยู! ในขอบข!ายของผลประโยชน
ทับซ�อน เปCน  7  ลักษณะ ดังนี้

(1)  การรบัผลประโยชน
ต!างๆ  (accepting benefits)
(2)  การทําธรุกจิกับตัวเอง (self - dealing) หรือเปCนคู!สัญญา (contracts)(2)  การทําธรุกจิกับตัวเอง (self - dealing) หรือเปCนคู!สัญญา (contracts)
(3)  การทํางานหลังจากออกจากตําแหน!งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ
  (post – employment)
(4) การทํางานพิเศษ (outside employment  or moonlighting)
(5) การรู�ข�อมูลภายใน (inside information)
(6) การใช�สมบตัิราชการเพื่อประโยชน
ของธรุกิจส!วนตัว 
(7) การทําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้งเพื่อประโยชน
ในทางการเมือง
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� ก��������	
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(Contracts)
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รูปแบบความขัดแย�งระหว!างประโยชน
ส!วนตนและประโยชน
ส!วนรวมรูปแบบความขัดแย�งระหว!างประโยชน
ส!วนตนและประโยชน
ส!วนรวม

�  ก��./����I%$KC (Outside  Employment or    
Moonlighting)

��Q���%C�.>/�$�%�0'�ก%(.<@A������-�6 ������(�ก
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����,�&��ก�>
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�� &�!���! 
(Using Employer, Property for Private advantage)
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� ก���/�	)��ก��&�0��B�*�?�$��$*6 ก��Q�$I6@ ���	
��
.��ก��$;6 � (Pork-Barrrelling)

�;�. �';��%	)��ก��=�*�?�I6Q�.<@��$ �, ?�,��
&�0��B�$I6@ -�$&<
� 9



       

บทบาทและอํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

               หลักการใช�อํานาจของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

-- เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความสัมพันธ.กับรัฐ เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความสัมพันธ.กับรัฐ ๒ ๒ สถานะ คือเป=นผู�ใช�สถานะ คือเป=นผู�ใช�
อํานาจรัฐ และเอกชนอํานาจรัฐ และเอกชน

     
                          

อํานาจรัฐ และเอกชนอํานาจรัฐ และเอกชน

-- เจ�าหน�าที่ของรัฐในฐานะผู�ใช�อํานาจรฐัจะทําอะไรได�ต�องมีเจ�าหน�าที่ของรัฐในฐานะผู�ใช�อํานาจรฐัจะทําอะไรได�ต�องมี
กฎหมายให�อํานาจกฎหมายให�อํานาจ

-- ในฐานะเอกชนจะทําอะไรก็ได�ถ�าไม�มีกฎหมายห�ามในฐานะเอกชนจะทําอะไรก็ได�ถ�าไม�มีกฎหมายห�าม
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  กฎเกณฑ.ที่ใช�กํากบัการปฏบิัตหิน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

๑.๑. การวางระบบการปฏิบัตงิานโดยใช�หลักการวางระบบการปฏิบัตงิานโดยใช�หลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล

     
                          

๑.๑. การวางระบบการปฏิบัตงิานโดยใช�หลักการวางระบบการปฏิบัตงิานโดยใช�หลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล

๒.๒. การควบคุมความประพฤติโดยใช�กฎเกณฑ. การควบคุมความประพฤติโดยใช�กฎเกณฑ. ๓ ๓ ระดับ คือ ระดับ คือ 
จริยธรรม ประโยชน.ทบัซ�อน และ ทจุริตต�อหน�าที่จริยธรรม ประโยชน.ทบัซ�อน และ ทจุริตต�อหน�าที่
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การวางระบบการปฏบิัติงานโดยใช�หลักการวางระบบการปฏบิัติงานโดยใช�หลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล  

หลักหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี((Good GovernanceGood Governance  ))

     
                          

หลักหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี((Good GovernanceGood Governance  ))

หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต)อง มีความยุติธรรมหมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต)อง มีความยุติธรรม

  และมีคุณความดีอย.างยิ่ง  เป0นหลักการเพื่อการอยู.ร.วมกันในบ)านเมืองและมีคุณความดีอย.างยิ่ง  เป0นหลักการเพื่อการอยู.ร.วมกันในบ)านเมือง

และสังคมอย.างสงบสุข สามารถประสานประโยชน8และคลี่คลายป9ญหาและสังคมอย.างสงบสุข สามารถประสานประโยชน8และคลี่คลายป9ญหา

ข)อขัดแย)งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให)มคีวามยั่งยืนข)อขัดแย)งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให)มคีวามยั่งยืน
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พระราชกฤษฎีกาว.าด)วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารบ)านเมืองที่ดี
 พ.ศ. ๒๕๔๖
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี 
ประกอบด)วย ๔หลักการสําคัญและ๑๐ หลกัการย.อย

:�	.��G� ���
	��� 0?
�'ก�
� ก.!.�.�0�� �	���;'���� 2= �	H
&� 2AAA 

*. ก
�����
�7'�ก
�6
:�'8��;<�	� (New Public Manaegment)

        *.* $�-0��4�6
! (Efficiency)

        *.2 $�-0��4�,"( Effectiveness)

     
                          

        *.2 $�-0��4�,"( Effectiveness)

        *.9 ก
����0���(Responsiveness)

2.  :�
��&	$�- 
4�$��&( Democratic  Value)

         2.* 6
�-�'�,�� �� (Accountability)

         2.2 �$d��,&/.$���<0 ( Transparency)
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี 
ประกอบด)วย ๔หลักการสําคัญและ๑๐ หลกัการย.อย

             2.9 �"'ก����4��	 (Rule of Law)

              2.= :;
	�0��6
:(Equity)

9. $�- 
�'8( Participatory State)

             9.* ก
�	�0�;���;	/ก
�!&
&
	�0;��
j'��
	��

     
                          

             9.* ก
�	�0�;���;	/ก
�!&
&
	�0;��
j'��
	��

                     ( Participation/Consensus Oriented)

             9.2 ก
�ก�-7
&�?
�
7(Decentralization)

=. �"'ก:;
	�'�,�� ���
�ก
�����
� (Administrative Responsibility)

            -:#C4��	/7��&4��	(Morality/Ethics)
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 ความสัมพันธ
ระหว!างจริยธรรม ประโยชน
ทับซ�อน และความสัมพันธ
ระหว!างจริยธรรม ประโยชน
ทับซ�อน และคอร
รัปคอร
รัปชันชัน

การทุจริต

CORRUPTION

ทุกประเทศมีกฎหมายบัญญัติไว�ชัดเจนทั้งใน
ด�านของการกระทําและบทลงโทษ

ผลประโยชน
ทับซ�อน
CONFLICT OF 

INTERESTS

(�%
0��;

ETHICS

บางประเทศมกีฎหมายบญัญตัิห�ามกระทําการแต!
อีกหลายประเทศไม!มีกฎหมายบญัญตัิข�อห�ามไว�

ขึ้นอยู!กับการพิจารณาของคนในแต!ละสังคม

16



อนุสัญญาสหประชาชาติว!าด�วยการต!อต�านการทุจริต คอนุสัญญาสหประชาชาติว!าด�วยการต!อต�านการทุจริต ค..ศศ..20032003

• ข�อ 8 จรรยาบรรณสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ
        1............................
         2............................
         3. เพื่อความมุ!งประสงค
ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข�อนี้ รัฐภาคีแต!ละรัฐต�อง         3. เพื่อความมุ!งประสงค
ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข�อนี้ รัฐภาคีแต!ละรัฐต�อง

พิเคราะห
ถึงแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข�องขององค
การระดับภูมิภาค องค
การระหว!างภูมิภาค
และองค
การพหุพาคี เช!น จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซึ่ง
ระบุในภาคผนวกของข�อมมติสหประชาชาติ เช!น จรรยาบรรณระหว!างประเทศ
สําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซึ่งระบุในภาคผนวกของข�อมติสมัชชาสหประชาชาติ ทื่ 
51/59 เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 1996 ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสมและโดยเปCนไปตาม
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน

         4................................................... 17



จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐจรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ((๑๑))

• 1. หลักการทั่วไป

         1. เจ�าหน�าที่ของรัฐ ตามที่กําหนดในกฎหมายแต!ละประเทศ เปCนผู�         1. เจ�าหน�าที่ของรัฐ ตามที่กําหนดในกฎหมายแต!ละประเทศ เปCนผู�
ดํารงตําแหน!งอันน!าเชื่อถือ ซึ่งบ!งบอกถึงหน�าที่ในการปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน
สาธารณชน ดังนัน้ ความซื่อสัตย
อันเปCนที่สุดของเจ�าหน�าที่
ของรัฐจึงได�แก!ความซื่อสัตย
ต!อผลประโยชน
สาธารณชนของชาติ ดังที่
แสดงออกผ!านทางสถาบันประชาธปิไตยต!าง ๆ ของรัฐ
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๒๒))

• 2. เจ�าหน�าที่ของรัฐถึงประกันว!าตนจะปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่อย!างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล ด�วยความซื่อสัตย
สุจริต ตามกฎหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธผิล ด�วยความซื่อสัตย
สุจริต ตามกฎหมาย 
หรือนโยบายในการบริหาร เจ�าหน�าที่ของรัฐพงึกระทําเปCนนิจเพื่อ
ประกันว!าทรัพยากรสาธารณะซึ่งตนมีหน�าที่รบัผิดชอบจะได�รับการ
บริหารจัดการอย!างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๓๓))

• 3. เจ�าหน�าที่ของรัฐพึงเอาใจใส! มีความเปCนธรรม และปราศจากความ• 3. เจ�าหน�าที่ของรัฐพึงเอาใจใส! มีความเปCนธรรม และปราศจากความ
ลําเอียงในการปฏิบัติงานตามหน�าที่ โดยเฉพาะในความสัมพนัธ
กับ
สาธารณชน เจ�าหน�าที่ของรัฐไม!พึงให� การปฏิบัติเปCนพเิศษต!อกลุ!มหรือ
บุคคลใดโดยไม!สมควร รวมทั้งไม!พึงใช�อํานาจหน�าที่ที่มีของตนในทางมิชอบ
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๔๔))

• 2. ผลประโยชน
ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
   4. เจ�าหน�าที่ของรัฐไม!พึงใช�อํานาจในตําแหน!งหน�าที่ของตนในการ

แสวงหาผลประโยชน
ส!วนตนหรือผลประโยชน
ทางการเงินอันไม!แสวงหาผลประโยชน
ส!วนตนหรือผลประโยชน
ทางการเงินอันไม!
สมควรสาํหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม!พึงประกอบธุรกรรม
เข�ารับตําแหน!งหรือหน�าที่หรือมีผลประโยชน
ทางการเงิน การค�า 
หรือผลประโยชน
อื่นใดในทํานองเดียวกันซึ่งขัดกับตําแหน!ง บทบาท
หน�าที่ หรือการปฏิบัติในตําแหน!ง หรือบทบาทหน�าที่นัน้
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๕๕))

• 5. เจ�าหน�าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่กําหนดโดยตําแหน!งหน�าที่ของตนภายใต�
กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร พงึแจ�งเกี่ยวกับผลประโยชน
ทางธุรกิจ กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร พงึแจ�งเกี่ยวกับผลประโยชน
ทางธุรกิจ 
การค�า และการเงิน หรือกิจการอันทําเพื่อผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจ
ก!อให�เกิดผลประโยชน
ขัดกันได�ในสถานการณ
ที่มีโอกาสจะเกิดหรือที่ดู
เหมือนว!าได�เกิดกรณีผลประโยชน
ขัดกันขึ้นระหว!างหน�าที่และผลประโยชน

ส!วนตนของเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใด เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นพงึปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไว�เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน
ขัดกันนั้น
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๖๖))

• 6.เจ�าหน�าที่ของรัฐไม!พึงใช�เงิน ทรัพย
สิน บริการ หรือข�อมูลซึ่ง
ได�มาจากการปฏิบัติงาน หรือเปCนผลมาจากการปฏบิัติงาน เพื่อได�มาจากการปฏิบัติงาน หรือเปCนผลมาจากการปฏบิัติงาน เพื่อ
กิจการอื่นใดโดยไม!เกี่ยวข�องกับงานในตําแหน!งหน�าที่โดยไม!
สมควรอย!างเด็ดขาด
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๗๗))

• 7. เจ�าหน�าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งกําหนดโดย
กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร เพื่อมิให�ผลประโยชน
กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร เพื่อมิให�ผลประโยชน

จากตําแหน!งหน�าที่เดิมของตนโดยไม!สมควรเมื่อพ�นจาก
ตําแหน!งหน�าที่ไปแล�ว
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๘๘))

• 3. การแสดงทรัพย
สิน
   8.  เจ�าหน�าที่ของรัฐ ตามตําแหน!งหน�าที่ของตน และตามที่

กฎหมายกําหนดหรือนโยบายในการบริหารได�อนุญาต หรือกฎหมายกําหนดหรือนโยบายในการบริหารได�อนุญาต หรือ
บังคับไว� พึงปฏิบัตติามข�อบังคับในการแสดง หรือเป;ดเผย
ทรัพย
สินและหนี้สิน และหากเปCนไปได� ให�รวมถึงทรัพย
สิน
และหนี้สินของภรรยา และ/หรือผู�อยู!ในอุปการะของ
เจ�าหน�าที่ผู�นั้นด�วย
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๙๙))

• 4. การรับของขวัญหรือของกํานัล• 4. การรับของขวัญหรือของกํานัล

         9. เจ�าหน�าที่ของรัฐไม!พึงเรียกร�อง หรือรับของขวัญหรือ
ของกํานัลอื่นไม!ว!าทางตรงหรือทางอ�อม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต!อ
การปฏบิัติงานตามบทบาท การดําเนินงานตามหน�าที่หรือการ
วินิจฉัยของตน
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๑๐๑๐))

• 5. ข�อมูลอันเปCนความลับ• 5. ข�อมูลอันเปCนความลับ

    10. เจ�าหน�าที่ของรัฐพึงปกป;ดข�อมูลที่มีลักษณะเปCนความลบัซึ่งอยู!
ในความครอบครองของตน เว�นแต!มีเหตุบงัคบัให�จําต�องดําเนนิการเปCน
อย!างอื่น โดยกฎหมายของประเทศ การปฏิบัติหน�าที่หรือความจําเปCน
ในการยุติธรรม ข�อจํากัดนี้ให�ใช�บงัคับตลอดถึงแม�ผู�นั้นจะพ�นจาก
ตําแหน!งหน�าที่แล�ว
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จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ จรรยาบรรณระหว!างประเทศสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐ ((๑๑๑๑))

• 6. กิจกรรมทางการเมือง

    11. กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ     11. กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
ซึ่งอยู!นอกเหนอืขอบเขตของตําแหน!งที่จักต�องสอดคล�องตามกฎหมาย
และนโยบายในการบริหาร โดยไม!เปCนไปในทางที่บัน่ทอนความมั่นใจ
ของสาธารณชนต!อการปฏิบัติงานตามหน�าที่ความรับผิดชอบโดยไม!
ลําเอียงของเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้น
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((11))

• 1. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องเคารพและยึดมั่นในรัฐธรรมนูญหรือ• 1. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องเคารพและยึดมั่นในรัฐธรรมนูญหรือ
หลักกฎหมายของประเทศ,กฎหมายต!าง ๆ รวมถึงบรรทัดฐาน
ทางกฎหมายและระเบียบข�อบังคับที่ใช�อยู!ในประเทศของตน
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((22))

• 2. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องใช�ตําแหน!งทางราชการของตนเพื่อ
ประโยชน
ของส!วนรวมเท!านั้นและต�องไม!ใช�ตําแหน!งเพื่อ

• 2. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องใช�ตําแหน!งทางราชการของตนเพื่อ
ประโยชน
ของส!วนรวมเท!านั้นและต�องไม!ใช�ตําแหน!งเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน
ให�ตนเองหรือให�ผู�อื่น
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((33))

• 3. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องไม!ขอหรือรับของขวัญ หรือ favor • 3. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องไม!ขอหรือรับของขวัญ หรือ favor 
หรือผลประโยชน
ใด ๆ โดยทางตรงหรือทางอ�อมเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการปฏบิตัิหน�าที่หรือการไม!ปฏบิตัิหน�าที่ หรือที่
อาจทําให�มีการรบกวนหรือแทรกแซงในการปฏิบตัิหน�าที่ หรือ
ในการพิจารณาตัดสินของตน
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((44))

• 4. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องปกป�องและรักษาเงิน ทรัพย
สิน และ
บริการต!าง ๆ ของทางราชการและจะต�องใช�ทรัพย
สมบัตแิละบริการต!าง ๆ ของทางราชการและจะต�องใช�ทรัพย
สมบัตแิละ
บริการของทางราชการเหล!านี้เพื่อวัตถุประสงค
ของทาง
ราชการเท!านั้น
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((55))

• 5. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องเป;ดเผยข�อมูลที่ได�มาเพราะเหตุดํารง
ตําแหน!งทางราชการให�แก!บคุคลอื่นควรจะได�รู�เพื่อความโปร!งใส แต!ตําแหน!งทางราชการให�แก!บคุคลอื่นควรจะได�รู�เพื่อความโปร!งใส แต!
ต�องใช�ข�อมูลดังกล!าวเพื่อวัตถุประสงค
ทางราชการเท!านัน้
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((66))

• 6. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องปฏิบัติหน�าที่ราชการอย!างมีประสิทธิภาพ ยึด• 6. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องปฏิบัติหน�าที่ราชการอย!างมีประสิทธิภาพ ยึด
มั่นในสิง่ที่ถูกต�องและชอบธรรม ยุติธรรม ไม!ลําเอียง รวมถึงเมื่อปฏิบัติ
หน�าที่ถูกต�องทางการเมืองหรือเมื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ
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APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((77))

• 7. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน�าที่ที่อาจจะมีผลให�• 7. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน�าที่ที่อาจจะมีผลให�
ตนหรือครอบครัวได�รับผลประโยชน
ทางการเงิน หรือการได�มาซึ่ง
ตําแหน!งหรือหน�าที่ หรือผลประโยชน
ทางการเงินการค�าหรือ
ผลประโยชน
อื่น ๆในลักษณะเดียวกันที่ขัดแย�ง หรือออาจทําให�เห็น
อย!างมีเหตุผลว!าจะขัดแย�งกับหน!วยงาน และ/หรืองานในหน�าที่ของตน



APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((88))

• 8. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องเคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ได�
จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการรายงายการกระทําคอร
รัปชันต!อผู�มีจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการรายงายการกระทําคอร
รัปชันต!อผู�มี
อํานาจที่เกี่ยวข�องและจะต�องทํา(รายงาน) ไม!ว!าจะอยู!ในหน�าที่ความ
รับผิดชอบทางราชการของตนหรือไม! เพือ่ให�ผู�อื่นต�องรับผิดชอบในการ
กระทํา(ของผู�อื่น) นั้น



APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((99))

• 9. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดให�ตนต�องรายงานต!อผู�• 9. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดให�ตนต�องรายงานต!อผู�
มีอํานาจหน�าที่เกี่ยวข�องในเรื่องการกระทําต!าง ๆ นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติราชการ เช!น การทําการอื่นนอกเวลาราชการการลงทุนทาง
การเงิน ภาวะทางการเงิน สนิทรัพย
 ของกํานลั หรือสิทธพิเิศษอื่น ๆ



APEC Conduct Principles for Public officials APEC Conduct Principles for Public officials ((1010))

• 10. เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดขึ้นตาม
กฎหมายหรือตามนโยบายของฝ�ายบริหารเพื่อว!าหลงัจากลาออกจากกฎหมายหรือตามนโยบายของฝ�ายบริหารเพื่อว!าหลงัจากลาออกจาก
ตําแหน!งราชการแล�ว เจ�าหน�าที่ของรัฐจะต�องไม!ได�รับประโยชน
ที่ไม!
สมควรได�จากหน!วยงานราชการที่ตนเคยปฏิบัติราชการอยู!ก!อนนั้น



กฎหมายทีก่ําหนดการกระทาํทีเ่ป=นการขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบคุคลและ
ประโยชน.ส�วนรวม ผู�ถูกบงัคบัใช�และบทกาํหนดโทษ (1)

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ

1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550
มาตรา 265 มาตรา 266
มาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 มาตรา 
268

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร,สมาชิกวุฒิสภา,
นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,
ผู�บริหารท�องถิ่น,สมาชิกสภาท�องถิ่น

พ�นจากตําแหน�ง
พ�นจากตําแหน�ง
พ�นจากตําแหน�ง

268
มาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 มาตรา 
268 และมาตรา 284 วรรคสิบ
มาตรา 269

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี พ�นจากตําแหน�ง

2. พระราชบัญญัติจัดการหุ�นส�วนและหุ�นของรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2543

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี พ�นจากตําแหน�ง

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการ
ป5องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก�ไข
เพิม่เติม (ฉบับที่ 2)



กฎหมายทีก่ําหนดการกระทาํทีเ่ป=นการขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบคุคลและ
ประโยชน.ส�วนรวม ผู�ถูกบงัคบัใช�และบทกาํหนดโทษ (2)

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ

3.1 มาตรา 100 เจ�าหน�าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหนดตําแหน�ง (ป1จจุบันกําหนด
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี) การ
กระทําของคู�สมรสให�ถือว�าเป=นการกระทํา
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

เป=นความผิดฐาน
ทุจริตต�อหน�าที่
จําคุกไม�เกินสาม
ปfหรือปรับไม�เกิน
หกหมื่นบาทหรือของเจ�าหน�าที่ของรัฐ หกหมื่นบาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

3.2 มาตรา 103 เจ�าหน�าที่ของรัฐ เป=นความผิดฐาน
ทุจริตต�อหน�าที่
จําคุกไม�เกินสาม
ปfหรือปรับไม�เกิน
หกหมื่นบาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ



กฎหมายทีก่ําหนดการกระทาํทีเ่ป=นการขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบคุคลและ
ประโยชน.ส�วนรวม ผู�ถูกบงัคบัใช�และบทกาํหนดโทษ (3)

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ

  4.
4.1

4.2

กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัตั้งองค.กรปกครองส�วนท�องถิน่
พระราชบญัญัติองค.การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก�ไข
เพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
                            มาตรา 11 
                            มาตรา 36,37,37/1
พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552

สมาชิกสภาจังหวัด
ผู�บริหารองค.การบริหารส�วนจังหวดั

พ�นจากตําแหน�ง
พ�นจากตําแหน�ง

4.3

4.4

13) พ.ศ. 2552
                            มาตรา  18 ทวิ
                            มาตรา 48  จตทุศ

พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค.การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2552
                          มาตรา 48 ตรี
                           มาตรา 64/2
พระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 แก�ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2552
                              มาตรา 18
                              มาตรา 49

สมาชิกสภาเทศบาล
ผู�บริหารเทศบาล

สมาชิกสภา อบต.
ผู�บริหาร อบต.

สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ผู�บริหารเมืองพัทยา

พ�นจากตําแหน�ง
 พ�นจากตําแหน�ง

พ�นจากตําแหน�ง
พ�นจากตําแหน�ง

พ�นจากตําแหน�ง
พ�นจากตําแหน�ง



กฎหมาย ทีก่าํหนดการกระทาํทีเ่ป=นการขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบคุคลและ
ประโยชน.ส�วนรวม ผู�ถูกบงัคบัใช�และบทกาํหนดโทษ (4)

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ

4.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
                            มาตรา 22 , มาตรา 
58 
                            มาตรา 51,มาตรา 58

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร,
สมาชิกสภาเขต
ผู�บริหารกรุงเทพมหานคร

พ�นจาก
ตําแหน�ง
พ�นจาก                            มาตรา 51,มาตรา 58 ผู�บริหารกรุงเทพมหานคร พ�นจาก
ตําแหน�ง



กฎหมายทีก่ําหนดการกระทาํทีเ่ป=นการขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบคุคลและ
ประโยชน.ส�วนรวม ผู�ถูกบงัคบัใช�และบทกาํหนดโทษ (5)

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทกําหนดลงโทษ

5. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2518 แก�ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2550
   มาตรา5(8),(9),(10)

กรรมการ
ผู�บริหาร

พ�นจากตําแหน�ง
พ�นจากตําแหน�ง

6.
   มาตรา5(8),(9),(10)
    มาตรา  8 ตรี  (12)
พระราชบัญญัติธนาคารแห�งประเทศไทย พ.ศ. 
2485 ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห�งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
    มาตรา 18(6),(7)
    มาตรา 28/17(8),(9)

ผู�บริหาร

กรรมการ
ผู�ว�าการ

พ�นจากตําแหน�ง

พ�นจากตําแหน�ง
 พ�นจาก
ตําแหน�ง



กฎหมายทีก่ําหนดการกระทาํทีเ่ป=นการขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบคุคลและ
ประโยชน.ส�วนรวม ผู�ถูกบงัคบัใช�และบทกาํหนดโทษ (6)

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทกําหนดลงโทษ

7 ประมวลจริยธรรมของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกประเภท 
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙  ซึ่งผู�ตรวจการแผ�นดินซึ่งผู�ตรวจการ
แผ�นดินได�ใช�อํานาจตามมาตรา ๒๘๐ กําหนดให�ทุก
หน�วยงานนําเรื่องการการกระทําที่เป=นการขัดกัน

เจ�าหน�าที่ของรัฐ ผิดวินัยและถอด
ถอนออกจาก
ตําแหน�งกรณีผู�
ดํารงตําแหน�ง
ระดับสูงและหน�วยงานนําเรื่องการการกระทําที่เป=นการขัดกัน

ระหว�างประโยชน.ส�วนบุคคลและประโยชน.ส�วนรวม
ซึ่งเป=น๑ ใน ๙ ของค�านิยมหลักที่ผู�ตรวจการ
แผ�นดินกําหนดไปกําหนดไว�เป=นส�วนหนึ่งของ
ประมวลจริยธรรมด�วย

ระดับสูงและ
นักการเมือง
ระดับชาติ
กระทําผิด
จริยธรรมอย�าง
ร�ายแรง



ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ((๑๑))

• ๑. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๒- ๑๔/๒๕๕๓  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  วินิจฉัย ให�สมาชิกสภาสภาผู�แทนราษฎรสิ้นสุด
ลง นับแต�วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยจํานวน ๖ คน  เนื่องจาก 

     ๑.๑  กระทําการอันเป=นการต�องห�ามตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) จํานวน ๓ คน

      ๑.๒ กระทําการอันเป=นการต�องห�ามตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)และวรรคสาม จํานวน ๒  คน 

      ๑.๓ กระทําการอันเป=นการต�องห�ามตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง(๔) ประกอบมาตรา ๔๘ จํานวน ๑ คน   
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ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ((๒๒))

 ๒. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนญู ที่ ๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
วินิจฉัยให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสขุสิ้นสดุลงเมื่อพ�นกาํหนด
สามสบิวันนบัแต�วันที่ได�รับแต�งตั้งเป=นรัฐมนตรี  ตามรัฐธรรมนญูแห�ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๒  วรรคหนึง่(๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๒  วรรคหนึง่(๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ 
เนื่องจาก คู�สมรสถือหุ�นในบริษทัจํากดัเกนิกว�าร�อยละห�า โดยรัฐมนตรี
มิได�แจ�งให�ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ทราบภายในสามสบิวันนบัแต�วันที่
ได�รบัแต�งตัง้และมิได�โอนหุ�นในบริษทัให�นติบิคุลซึ่งจัดการทรัพย.สนิเพือ่
ประโยชน.ของผู�อื่นให�บริหารหรือจัดการแทน
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ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ((๓๓))

 ๓.การวินิจฉัยให�นักการเมืองท�องถิ่นพ�นจากตําแหน�งเพราะการกระทําที่เป=นการ
ขัดกันระหว�างประโยชน.ส�วนบุคคลและประโยชน.ส�วนรวม

    ๓.๑ กรณีฝrาฝsนบทบัญญัติตามมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 มาตรา 
268 และมาตรา 284 วรรคสิบ แห�งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐๒๕๕๐

          ( ๑) ผู�ว�าราชการจังหวัดนครราชสีมา สั่งให�นายก อบต.เมืองพลับพลา และ
นายก อบต.ท�าอ�าง พ�นจากตําแหน�ง เนื่องจากเป=นหุ�นส�วนผู�จัดการในห�างหุ�นส�วน
จํากัด ซึ่งเป=นการกระทําที่ขัดต�อมาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป=นการฝrาฝsนต�อความสบ
เรียบร�อยตามมาตรา ๙๒ แห�ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค.การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก�ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

47



ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ((๔๔))

 (๒)  ผู�ว�าราชการจังหวัดกาญจนบรุีได�สั่งให�นายก อบต.พงัตรุ จ.
กาญจนบรุี พ�นจากตาํแหน�ง เนื่องจากเป=นกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม
ผูกพนั บริษทั เหมืองศลิาสยาม จํากัด โดยบริษทัดังกล�าวเป=นผู�ถือ
ประทานบตัรของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป=นการกระทําทีข่ัดต�อประทานบตัรของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป=นการกระทําทีข่ัดต�อ
มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป=นการฝrาฝsนต�อความสบ
เรียบร�อยตามมาตรา ๙๒ แห�ง พ.ร.บ.สภาตาํบลและองค.การบริหาร
ส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก�ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ((๕๕))

(๓.) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยได�สัง่ให�นายกเทศมนตรีเมืองคง 
จังหวัดนครราชสีมาและนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ.พ�นจากตําแหน�ง
เนื่องจากเป=นผู�ถือหุ�นและเป=นหุ�นส�วนผู�จัดการในห�างหุ�นส�วนจํากัด ซึ่ง
เป=นการกระทาํที่ขดัต�อมาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิเป=นการกระทาํที่ขดัต�อมาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิ
ของรัฐธรรมนญูแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป=นการฝrาฝsน
ต�อความสบเรียบร�อยตามมาตรา ๗๓แห�ง พ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖แก�ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ((๖๖))

๓.๒ กรณฝีrาฝsนบทบญัญตัิของกฎหมายจัดตัง้องค.กรปกครองส�วนท�องถิ่น

  (๑) นายกเทศมนตรีเมืองกาํแพงเพชรจัดซื้อพสัดุจากบริษทัตนเองที่
ตนเองเป=นกรรมการบริษทั

  (๒) สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองกี่ เป=นหุ�นส�วนผู�จัดการบริษทัทีเ่ป=น  (๒) สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองกี่ เป=นหุ�นส�วนผู�จัดการบริษทัทีเ่ป=น
คู�สญัญากบัเทศบาลตําบลหนองกี่

  (๓) สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป=นหุ�นส�วนผู�จัดการบริษทัเข�าซื้อซองสอบ
ราคาและยื่นซองสอบราคาในเทศบาลทีต่นเองเป=นสมาชิก
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กฎหมายที่กําหนดการกระทําที่เป=นการทุจริตต�อหน�าที่กฎหมายที่กําหนดการกระทําที่เป=นการทุจริตต�อหน�าที่

๑. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗-๑๖๖
๒. พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว�าด�วยการป5องกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก�ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญตัิว�าด�วยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต�อหน�วยงานของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
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รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
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   ระเบียบ กฎหมายของคณะกรรมการ ประเบียบ กฎหมายของคณะกรรมการ ป..ปป..ชช..ที่เกี่ยวข�องกับที่เกี่ยวข�องกับ
การปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ

        - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๐,๐๐๓

    - ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๓/๗

     
                          

    - ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๓/๗

    - การยื่นแสดงบญัชีรายการทรัพย.สินและหนี้สนิ           
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ทิศทางและเป5าหมายในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตทิศทางและเป5าหมายในการป5องกันและปราบปรามการทุจริต

    - ระดบัการทุจริตในภาพรวมของประเทศยังคงอยู�ในระดบัสูง

    - ป1ญหาเกดิจากการขาดความรู�ที่ไม�ทนักบัสถานการณ.ทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปและประสทิธิภาพในการบงัคบัใช�กฎหมาย

     
                          

ไปและประสทิธิภาพในการบงัคบัใช�กฎหมาย
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CPI  คืออะไร
 

ดัชนีวัดความโปร�งใส  (Corruption Perception Index : CPI)  เป=นดัชนีที่
จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมข�อมูลจากการสํารวจ  และค�าดัชนีขององค.กรต�างๆ 
ที่สํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ  และการประเมินสภาพการณ�ที่เกี่ยวข"องกับการ
ทุจริตคอร�รัปชันในประเทศต)างๆ ทั่วโลก  แล�วนํามาประเมินค�าพร�อมกับจัดเรียงลําดับ
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เผยแพร�เป=นข�อมูลที่มุ�งกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาการต�อต�านการทุจริตในการทําธุรกิจข�าม
ชาติ

ดัชนี CPI นี้เริ่มนํามาใช�ในปf พ.ศ. 2538  โดยการพัฒนาขององค.กรระหว�าง
ประเทศที่มีชื่อว�า Transparency  International  หรือ TI  ซึ่งตั้งอยู�ในกรุงเบอร.ลิน 
ประเทศเยอรมัน  ปf 2538-2554  คะแนนมีค�าสูงสุด 10  หมายถึงประเทศนั้น  ไม�มี
ป1ญหาการทุจริตคอร.รัปชันเลย  และยิ่งค�าดัชนีต่ําลงแสดงว�าประเทศนั้นๆ   ยิ่งมีป1ญหา
การทุจริตคอร.รัปชันสูง แต�ตั้งแต�ปf พ.ศ. 2555  ได�เปลี่ยนค�าสูงสุดจาก 10  เป=น 100



กราฟแสดงคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
กราฟแสดงคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอร
รัปคอร
รัปชันชัน
ของประเทศไทยตั้งแต!ป� พของประเทศไทยตั้งแต!ป� พ..ศศ. . 2538 2538 -- 25562556

ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/หมายเหตุ ตั้งแต!ป� พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค!าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เปCนคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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 �����������	
���ก������������� �� �.�. 2556 (Corruption Perceptions Index 2013)

ประเทศ อันดับใน
อาเซียน 
2556

อันดับโลก
2556

อันดับโลก
2555

คะแนนปf
2556

คะแนนปf
2555

สิงคโปร. 1 5 5 86 87

บรูไน 2 38 46 60 55

มาเลเซีย 3 53 54 50 50

  สถานการณ.การทุจริตในภาพรวม สถานการณ.การทุจริตในภาพรวม 
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มาเลเซีย 3 53 54 50 50

ฟ|ลปิป|นส. 4 94 105 36 34

ไทย 5 102 88 35 37

อินโดนีเซีย 6 114 118 32 32

เวียดนาม 7 116 123 31 31

ลาว 8 140 160 26 21

พม�า 9 157 172 21 15

กัมพูชา 10 160 157 20 22



)��>���< CPI � ����$.K=.
 2011 2012 2013
Corruption Perception Index (CPI) 3.4 37/100 35/100

1 Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012; BF (BTI) 
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3 Political Risk Services International Country Risk Guide ; (ICRG)
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22. . สถานการณ.การทุจรติในภาพรวม  สถานการณ.การทุจรติในภาพรวม  ((ต�อต�อ))

4 World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2012 ; (WEF)
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3.2 35/100 35/100

5 World Justice Project Rule of Law Index 2012 ;  (WJP)
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7 Global Insight Country Risk Ratings ; (GI)
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8 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012 ; (PERC)
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 ค�าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได�รบั  ตอบอะไร ?

สะท�อนถึงภาพลักษณ.
ของประเทศไทย(ภาครัฐ)

ที่บุคคลภายนอกมอง

สังคมไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรง
ของป1ญหาคอร.รัปชัน

2. สถานการณ.การทุจรติในภาพรวม  (ต�อ)

การทุจริตเชิงนโยบาย

ความไม�โปร�งใส
ในกระบวนการงบประมาณ

ที่บุคคลภายนอกมอง
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ความหมายความหมาย““การทุจริตการทุจริต””

 “Corruption”  ความหมายของการคอร.รัปชัน ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต (UNCAC) ค.ศ. 2003 
คือ การหาประโยชน.ในทางมิชอบเพื่อตนเองและพวกพ�อง ซึ่งมิได�
จํากัดเฉพาะเจ�าหน�าที่ในหน�วยงานของรัฐ แต�ยังหมายถึง พนักงานจํากัดเฉพาะเจ�าหน�าที่ในหน�วยงานของรัฐ แต�ยังหมายถึง พนักงาน
ในธุรกิจเอกชนด�วย  
การทุจริตต�อหน�าที่การทุจริตต�อหน�าที่,,  การฉ�อราษฎร.บังหลวงการฉ�อราษฎร.บังหลวง,,  การคอร.รัปชัน การคอร.รัปชัน ((Corruption)Corruption)

ทั้ง ทั้ง 3 3 คํามีความหมายทํานองเดียวกันคํามีความหมายทํานองเดียวกัน
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�     สหประชาชาติได�กําหนดให�มีอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 United Nation Against Corruption 2003 (UNCAC) ซึ่ง
ประเทศไทยได�ลงนามให�สัตยาบันเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2554
• มาตรการสําคัญ :- ให�รัฐภาคดําเนินการ

-  กําหนดให�มีองค.กรรับผิดชอบการป5องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีอิสระ

บรบิทของการป5องกนัและปราบปรามการทุจริต

-  กําหนดให�มีองค.กรรับผิดชอบการป5องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน�าที่

-  มีนโยบาย และยุทธศาสตร.ที่ชัดเจนสนับสนุนการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน
โดยเฉพาะการป5องกันการทุจริต

-  กําหนดให�การทุจริตคอร.รัปชันเป=นความผิดทางอาญา
-  กําหนดกลไกความร�วมมือระหว�างประเทศเพื่อการดําเนินการไต�สวนและ

ดําเนินคดี (MLA)
-  กําหนดมาตรการติดตามเรียกทรัพย.สินคืน (AR)  ฯลฯ
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บริบทของการป5องกันและปราบปรามการทุจริต (ต�อ)

�มาตรการสําคัญของอนุสัญญาฯ ในด�านการป5องกัน
-  การเป|ดเผยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ
-  การมีส�วนร�วมของสงัคม
-  การปรับปรุงจริยธรรมของข�าราชการ นักการเมือง
-  การจัดซื้อจัดจ�าง และการบริหารการคลังของรัฐที่โปร�งใส-  การจัดซื้อจัดจ�าง และการบริหารการคลังของรัฐที่โปร�งใส
-  การป5องกันการทุจริตในภาคเอกชน
-  ความเป=นอิสระของศาลและอัยการ    
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มาตรการ/ แนวทาง
3.1 ประสานความร.วมมือ

กับหน.วยงาน/องค8กร
ต.อต)านการทุจริตและ
องค8กรเอกชนในระดับ

นานาชาติ
3.2 ปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายให)สอดคล)อง

มาตรการ/ แนวทาง
4.1 ส.งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนามาตรการและ

เครื่องมือในการ
ปPองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4.2 สร)างเสริมระบบ

แจ)งเบาะแสและ

ยุทธศาสตร. 1
ปลกูและปลุกจติสํานึก
การต�อต�านการทจุริต 

เน�นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคดิของคนในทกุ
ภาคส�วนในการรักษา

ผลประโยชน.สาธารณะ

ยุทธศาสตร. 2
บูรณาการทํางานของ

หน�วยงานในการต�อต�านการ
ทุจริต และพัฒนาเครือข�ายใน

ประเทศ

ยุทธศาสตร. 3
พัฒนาความร�วมมือ    กับ
องค.กรต�อต�าน      การ
ทุจริต และเครือข�าย              

ระหว�างประเทศ

ยุทธศาสตร. 4
พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป5องกนั

และปราบปรามการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร. 5
เสริมสร�าง             

องค.ความรู�ด�านการ
ต�อต�านการทจุริตให�กับ

บุคลากร
ทุกภาคส�วน

มาตรการ/ แนวทาง
5.1 สร)างองค8ความรู)ใน

การปPองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวิจัยและ

พัฒนา
5.2 พัฒนาระบบการ

มาตรการ/ แนวทาง
1.1 ส.งเสริมการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการ/ แนวทาง
2.1 ประสานการทํางานและ

การบริหารระหว.างองค8กร
ตามรัฐธรรมนูญ

2.2 สร)างความเข)มแข็งการบูร
ณาการความร.วมมือ
ระหว.างภาคีเครือข.าย 3.2 ปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายให)สอดคล)อง
กับอนุสัญญาระหว.าง

ประเทศ 
3.3 สร)างความร.วมมือโดย

การเข)าร.วมปฎิญญา
และการทําบันทึกความ
เข)าใจระหว.างประเทศ

4.2 สร)างเสริมระบบ
แจ)งเบาะแสและ

การคุ)มครองพยาน 
การเสริมสร)าง

ศักยภาพและการมี
ส.วนร.วมในการ

แก)ไขป9ญหาทุจริต
ให)กับภาคีเครือข.าย
ภาคประชาสังคม
และประชาชน
เพื่อให)เกิดความ

เชื่อมั่น
4.3 สร)างเสริมระบบรับ

เรื่องร)องเรียนให)กับ
องค8กรตาม

รัฐธรรมนูญที่
ต.อต)านการทุจริต

5.2 พัฒนาระบบการ
จัดการองค8ความรู)

5.3 สร)างบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขาสําหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา

เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส.งเสริมการใช)และ

กําหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรมแก.

ทุกภาคส.วน
1.3 การใช)การศึกษาและ

ศาสนาเป0นเครื่องมือ
การปลูก-ปลุก-
ปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิด
1.4 ดูแลคุณภาพชีวิต

และรายได)ของ
เจ)าหน)าที่ของรัฐและ

ข)าราชการ

ระหว.างภาคีเครือข.าย 
หน.วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและประชาชนใน
การต.อต)านการทุจริต

2.3 พัฒนาระบบฐานข)อมูลกลาง
2.4 ปรับปรุงกฎหมายและ

การบังคับใช)กฎหมาย
รวมถึงการพัฒนาระเบียบ 
หลักเกณฑ8ข)อบังคับในแต.
ละหน.วยงานหลักในการ

ต.อต)านการทุจริตให)
สอดคล)องกัน
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การกําหนดเป5าหมาย ยุทธศาสตร. และตัวชี้วัด  
(ยึดความเชื่อมโยงกับค.าคะแนนดัชนี CPI และประเด็นการสํารวจจาก 8 แหล.งข)อมูลหลัก)

เพิ่มระดบัของค�า เพิ่มระดบัของค�า CPI CPI ของประเทศไทยโดยตั้งเป5าไว�ที่ ของประเทศไทยโดยตั้งเป5าไว�ที่ ร�อยละ ร�อยละ 50 50 ในปf ในปf 25602560

-  ผู�มีอํานาจหรือผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองมีการทุจริตมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง

เป5าหมายรอง

เป5าหมายหลกั

64

-  ผู�มีอํานาจหรือผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองมีการทุจริตมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง
-  เจ�าหน�าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช�ตําแหน�ง หน�าที่ในทาง ทุจริต ประพฤติมิชอบลดลง
-  ระดับการรับรู�ว�าการทุจริตเป=นป1ญหาส�งผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจสูงขึ้น
-  ระดับการทุจริตอันเกิดจากภาคธุรกิจ/ การจ�ายเงินสินบนในกระบวนการต�างๆลดลง
-  ระดับความโปร�งใสและการตรวจสอบการใช�จ�ายงบประมาณภาครัฐเพิ่มขึ้น
-  ระดับการปราบปรามการทุจริตและบังคับใช�กฎหมายกับผู�กระทําผิดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ยกระดบัจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน.ของทกุภาคส�วนโดยเฉพาะอย�างยิ่ง
นักการเมืองและบุคลากรในหน!วยงานภาครัฐในการต!อต�านการทุจริต

วัตถุประสงค.หลักที่ 1

การกําหนดเป5าหมาย ยุทธศาสตร. และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร.ชาติฯ ระยะที่ 2

  ยุทธศาสตร.ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต�อต�านการทุจริต เน�นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส�วนในการรักษาผลประโยชน.สาธารณะ
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1. จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝ�กอบรมที่เกี่ยวข�องกับการปลูกจิตสํานึกด�านการต�อต�าน การทุจริต
2. ความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในหน�วยงานภาครัฐ
3. พฤติกรรมของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองเป=นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นอย�างมีนัยสําคัญ



การป5องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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• เพิ่มประสิทธิภาพการ
แสวงหาข,อเท็จจริง

และการไต3สวน
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ได,รับการตรวจสอบ

• สร,างความตระหนักรู,
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ยุทธศาสตร.ชาติว�าด�วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช�งบประมาณรายจ!ายฯ พ.ศ.2558 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ
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เป,าหมายหลัก

เป5าหมายยุทธศาสตร.ชาติ
ว�าด�วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 - 2560)  และตัวชี้วัด

เพิ่มระดับของค�า CPI ของประเทศไทยโดยตั้งเป5าไว�ที่ ร�อยละ 50 ในปf 2560

���������	


เป5าหมาย>�?�@�9A;��
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1.  ผู�มีอํานาจ/ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองมกีารทุจริตลดลง
2.  เจ�าหน�าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช�ตําแหน�งหน�าที่ในทางทจุริต 
      ประพฤติมิชอบลดลง
3.  ระดับการรับรู�ว�าการทุจริตเป=นป1ญหาส�งผลกระทบทางสังคม 
     เศรษฐกิจสงูขึ้น
4.  ระดับการทจุริตอันเกดิจากภาคธุรกิจ / การจ�ายเงินสินบนใน
     กระบวนการต�างๆ ลดลง
5.  ระดับความโปร�งใสและการตรวจสอบการใช�จ�ายงบประมาณภาครัฐเพิ่มขึ้น
6.  ระดับการปราบปรามการทจุริตและบังคับใช�กฎหมายกับผู�กระทําผิดมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

���������	

=92/�
57���
70 =92/�
57��5B
��ก;
� 

�.�.�.

1 , 4 1, 2

1 , 4 1, 2

1,2,5 1,5

2,3,4 2,3

1,2,4 1,2,4

2,4,5 2,3,5



1.การสร�างค�านิยม ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และ          
การต�อต�านทุจริตให�กับกลุ�มเด็กและเยาวชน

•  เด็กปฐมวัย
•  เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาภาคบังคับ
•  เยาวชนระดับอาชีวศึกษา
•  เยาวชนระดับอดุมศึกษา
•  เยาวชนนอกระบบการศึกษ


3.การมีส�วนร�วมและความเข�มแข็งของเครือข�ายทุกภาคส�วน
• กลุ�มเครือข�ายประชาสังคม ส�งเสริมการรวมกลุ�มและ

สร�างเครือข�าย เสริมสร�างจิตสํานึก ส�งเสริมการต�อต�าน
การทุจริต   

• ประชาชน ปลุกจิตสํานึก มีวินัย เคารพกฎหมาย 
ต�อต�านทุจริต     

• ภาคธุรกิจ เอกชน กํากับ ควบคุมดูแลกิจการให�เป=น
องค.กรที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยนําหลัก2. เจตนารมณ.ที่แน�วแน�ทางการเมือง (Political Will) การ

แนวทางการแก�ไขป1ญหา 
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องค.กรที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยนําหลัก
บรรษัทภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต�อสังคม 
(CSR)  ตลอดจนประมวลจริยธรรม มาใช�อย�างจริงจัง 
ไม�ละเมิดกฎหมาย ให�ความร�วมมือในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร.ชาติฯ ตลอดจนขยายเครือข�ายแนวร�วม
ปฏิบัติ ในการต�อต�านการทุจริต และขอบเขตการ
ทํางาน เพื่อรวมพลังภาคเอกชน 

2. เจตนารมณ.ที่แน�วแน�ทางการเมือง (Political Will) การ
บริหารจัดการภาครัฐอย�างโปร�งใส เป=นธรรม การพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายที่เป=นสากลและการบังคับใช�อย�าง
เคร�งครัดและการพัฒนาภารกิจหรือกลไกต�อต�านการทุจริตเพื่อ
ป5องกันและปราบปรามการทุจริตและอาชญากรรมข�ามชาติ

• ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง เจตนารมณ.ที่แน�วแน�
(Political Will)  และการเป=นต�นแบบที่ดี 

• หน�วยงานภาครัฐ  การสร�างกลไกขับเคลื่อนที่เข�มแข็ง
และโครงสร�างการทํางานที่โปร�งใสในหน�วยงานภาครัฐ 
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (GG)  และ
เจ�าหน�าที่รัฐปฏิบัติหน�าที่โดยยึดถือประมวลจริยธรรม 70
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วัตถุประสงค
ในการนําเครื่องมือประเมินคณุธรรมและความโปร!งใส
มาใช�ในการประเมินหน!วยงานภาครัฐ

 ๑. เพื่อให�ทราบสถานะระดับคุณธรรมและความโปร!งใสของหน!วยงานของรัฐแต!ละแห!ง
ว!ามีการดําเนินงานเปCนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจ�าหน�าที่ในองค
กรในภาพรวม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม!อยู!ในระดับใด มีข�อบกพร!องในองค
ประกอบข�อใด 
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ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม!อยู!ในระดับใด มีข�อบกพร!องในองค
ประกอบข�อใด 
เพื่อที่จะได�ปรับปรุงแก�ไขให�ดีขึ้น

• ๒.เพื่อช!วยยกระดับค!า CPI ของประเทศไทยให�สงูขึ้นให�ได�ระดับ ๕๐ จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ ในป� พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป�าหมายที่กําหนดไว�ตามยุทธศาสตร
ชาติว!าด�วยการ
ป�องกันและปราบปราม ระยะที่ ๒ (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ ได�กําหนดเป�าหมายดังกล!าวไว�ในป� พ.ศ. ๒๕๕๙)



กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใส
การดําเนินงาน (Integrity & Transparency 
Assessment) หน!วยงานภาครัฐ
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Assessment) หน!วยงานภาครัฐ

ประกอบด�วยการวัดองค
ประกอบที่สาํคัญ 5 องค
ประกอบ ได�แก!



กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงาน

การทุจริตคอรEรัปชัน

ความโปร3งใส
(Transparency)

ประสบการณEตรง (Experience)

EIT และ EBIT

EIT 

EIT และ EBIT

EIT

EIT

Integrity & Integrity & 
Transparency Transparency 
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การทุจริตคอรEรัปชัน
(Corruption)

ประสบการณEตรง (Experience)

มุมมองการรับรู, (Perception)

��������:

EIT ��� External Integrity & Transparency Assessment 

IIT ��� Internal Integrity & Transparency Assessment 

EBIT ��� Evidence Base Integrity & Transparency Assessment 

IIT

IIT และ EBIT

IIT

IIT

IIT

EIT 

EIT 
Transparency Transparency 
AssessmentAssessment



เกณฑ
การให�คะแนนคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงาน
ของหน!วยงานภาครัฐ

� ค!าดัชนีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงาน มีค3าคะแนนระหว3าง 0 – 100 
คะแนน โดยค3า 100 คะแนน หมายถึง ระดับการมีคุณธรรมและความโปร3งใสการดําเนินงานสูง
มาก ขณะที่ 0 คะแนน หมายถึงระดับการมีคุณธรรมและความโปร3งใสารดําเนินงานต่ํามาก

� สําหรับเกณฑ
การให�คะแนนค!าดัชนีคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงาน แบ3งเปUน 5 ระดับ 
ดังนี้ดังนี้

 
80-100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงานสูง 
40-59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงานปานกลาง 
20-39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงานต่ํา 
0-19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร!งใสการดําเนินงานต่ํามาก 
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การประเมินผลการประเมินผล: : คุณธรรม จริยธรรม ความโปร!งใสคุณธรรม จริยธรรม ความโปร!งใส
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              -   สายด�วน ป.ป.ช. 1205
          -   ตู� ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

- Facebook สํานักงาน ป.ป.ช และ www.nacc.go.th

ช�องทางการร�องเรียน แจ�งเบาะแสการทุจริต
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- Facebook สํานักงาน ป.ป.ช และ www.nacc.go.th
          -   สํานักงาน ป.ป.ช. ส�วนกลาง และ สํานักงาน 
                 ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
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ช�องทางการร�องเรียน แจ�งเบาะแสการทุจริต

FacebookFacebook &/���ก��� &/���ก��� 

��..��..��..

www.nacc.go.th
��..��..��..
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