
การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
กบัประโยชน์ส่วนรวม 

นายอุทศิ  บัวศรี  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 



ขอบเขตการบรรยาย 

 
•กฎหมายท่ีก าหนดการกระท าท่ีเป็นการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

•การขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม 

•การปลกูฝังระบบคิดฐานสอง 



ที่มา : www.Transparency.org 

(คดิจากรอบ 22 ปี) 
ปี 2538  ได้คะแนนต ่าสุด 28 คะแนน 
ปี 2549 ปี 2557 และ ปี 2558 ได้คะแนนสูงสุด 38 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย  34 คะแนน 

หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (CPI) ปี 2538-2559 
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35 

35 



ปี (ค.ศ.) 2012 2013 2014 2015 2016 

จ  านวนประเทศ 176 177 175 168 176 

คะแนน  37/100 

* 

 35/100 

* 

 38/100 

* 

 38/100 

* 

35/100 

อนัดบัโลก 88 102 85 76 101 

อนัดบัอาเซียน 4 5 3 3 5,6 

ตารางแสดงอนัดบัและคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริตของประเทศไทย  

เม่ือเปรียบเทียบกบัอนัดบัโลกและอนัดบัอาเซียน 



ล าดบั อนัดบัโลก 2559 

(176) 

ประเทศ คะแนน 

2558 

คะแนน 

2559 

1 7 สิงคโปร ์ 85 84 

2 41 บรูไน - 58 

3 55 มาเลเซีย 50 49 

4 90 อินโดนีเซีย 36 37 

5 101 ฟิลิปปินส ์ 35 35 

5 101 ไทย 38 35 

7 113 เวียดนาม 31 33 

8 123 ลาว 25 30 

9 136 พม่า 22 28 

10 156 กมัพชูา 21 21 

ตารางแสดงอนัดบัและคะแนนดชันีช้ีวดัภาพลกัษณค์อรร์ปัชนั 

ท่ีมา : เรียบเรียงขอ้มูลโดยมูลนิธิองคก์รเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย ซ่ึงในปีน้ีไม่มีขอ้มูลของประเทศ บรูไน                                            
แหล่งขอ้มูล : http://transparency.org/ 



ฐานข้อมลูหลกั  9   แหล่งผลส ารวจ CPI 
 

แหลง่ขอ้มูล 

 

ประเด็นที่สง่ผลตอ่ CPI ของไทย 
ปี 

2555 

ปี 

2556 

ปี 

2557 

ปี 

2558 

ปี 

2559 

Bertelsmann Foundation Transformation 

index  

: BF-BTI 

 

เรื่องการปราบปรามการทุจริตและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าผิด 

มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

45 40 40 40 40 

Global Insight Country Risk Rating : GI การด าเนินการทางธุรกิจตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตมากนอ้ยเพียงใด 42 32 42 42 22  

Economist Intelligence Unit Country Risk 

Assessment 

: EIU ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการใชจ้า่ยงบประมาณภาครฐั 38 38 38 38 37  

IMD World Competitiveness : IMD การตดิสินบนและการทุจริตมีอยูห่รือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 38 36 33 38 44 

World Economic Forum Executive Opinion 

Survey (EOS) 

: WEF ภาคธุรกิจตอ้งจา่ยเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด 35 35 39 43 37 

Political and Economic Risk Consultancy 

Asian Intelligence 

: PERC ระดบัการรบัรูว่้าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบตอ่สถาบนัต่างๆ  

ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองมากนอ้ยเพียงใด 

35 39 35 42 38 

World Justice Project Rule of Law  : WJP เจา้หนา้ที่รฐัมีพฤตกิรรมการใชต้  าแหน่งหนา้ที่ในทางมิชอบมากนอ้ยเพียงใด 33 33 44 26 37  

Political Risk Services International 

Country Risk Guide 

: ICRG ผูมี้อ  านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละ

ระบบเครือญาต ิและภาคการเมืองกบัภาคธุรกิจมีความสมัพนัธก์นัมากนอ้ย

เพียงใด 

31 31 31 31 32  

Varieties of Democracy Project : VD ความหลากหลายของประชาธิปไตย การเลือกตั้ง เสรีภาพ เปิดใหมี้การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทุกฝ่าย นอกจากน้ี ยงัดู

พฤตกิรรมการคอรร์ปัชนัในระบบการเมืองในระดบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

และฝ่ายตลุาการ 

- - - - 24  



ประเทศไทยอยู่อนัดบั 3 คอรัปช่ันสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก แซงพม่า, กมัพูชา 



สถานการณ์ปริมาณคดี (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงานป.ป.ช. 

ปริมาณคดีค้างสะสม
15,363 เร่ือง 

สตม.1-4 
285 

สตร.1 
570 

สตร.2 
701 

สตร.3 
409 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ 

32 

สตว. 
431 

สลธ./
คณะท างาน

เร่งรัด 
136 

ส านักอื่นๆ  
33 

ส่วนภูมิภาค 
9,975 

79.34% 

ส่วนกลาง 
2,597 

20.66% 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 

1,315 

683 

1,952 
2,291 

840 706 877 895 
416 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ า

จังหวัด 
1,463 

สขก/สลธ/
สทม/สทว/

สกม 
36 

สตม.1 
49 สตม.2 

209 

สตม.3 
204 

สตม.4 
160 

สตร.1 
137 

สตร.2 
215 

สตร.3 
193 

สตว. 
125 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

40 
1.43% 

อนุกรรมการ 
ไต่สวน 
1,988 

71.23% 

องค์คณะ
พนักงานไต่สวน 

763 
27.34% 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 

150 
91 

269 257 

155 159 
121 

166 

95 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
12,572 
81.83% 

ไต่สวนข้อเท็จจริง 
2,791 

18.17% 



ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงานป.ป.ช. 

ภาพรวมการด าเนินการเรื่องกล่าวหารอ้งเรียน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อเท็จจริง 

ยกมา รับใหม่ แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 เพ่ิมขึ้น/ 
(ลดลง) 

ยกมา 
รับไว้ 

ไต่สวนฯ 
 แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 เพ่ิมขึ้น/     
(ลดลง) 

2559 8,813 5,382 2,587 11,608 2,795 2,141 539 363 2,317 176 

2560 11,608 4,896 3,932 12,572 964 2,317 880 406 2,791 459 

ผลการด าเนินการเร่ืองแสวงหาข้อเท็จจริง 

มติคณะกรรมการป.ป.ช. จ านวน 

1. ไม่รับ/ไม่ยก/จ าหน่าย 38 

2. ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 2,082 

3. ส่งกลับพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89 24 

4. ส่งให้พนักงานสอบสวนตาม พรบ.เสนอราคาฯ 
8 

5. ส่งผู้บังคับบัญชาฯ ตามมาตรา 89/2 680 

6. ส่งส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการ 220 
7. รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 880 

รวมด าเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3,932 

ผลการด าเนินการเร่ืองไต่สวนข้อเท็จจริง 

มติคณะกรรมการป.ป.ช. จ านวน 
1. ให้ข้อกล่าวหาตกไป/ไม่ยกข้ึนพิจารณา/ยุติการด าเนินคดี 141 
2. ส่งกลับพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89/ตามพรบ. เสนอราคาฯ 1 

3. ส่งผู้บังคับบัญชาฯตามมาตรา 89/2หรือส่งส านักงาน ป.ป.ท. 14 
4. ค าร้องขอถอดถอนมีมูล 1 
5. ชี้มูลว่าร่ ารวยผิดปกติ 8 
6. ชี้มูลความผิดทางอาญา 70 
7. ชี้มูลความผิดทางวินัย 30 
8. ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย 141 

รวมด าเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 406 



ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงานป.ป.ช. 

สถานการณ์เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริง 

เฉลี่ยต่อเดือน 
2560 ≈ 408 
2559 ≈ 448 

เฉลี่ยต่อเดือน 
2560 ≈ 328 
2559 ≈ 215 

11,904 12,123 11,978 12,044 11,914 12,158 12,304 12,637 12,479 12,646 12,757 12,698 

9,343 9,568 9,823 9,765 

10,919 10,982 11,055 11,158 11,403 11,564 11,510 11,608 

9,000
10,000
11,000
12,000
13,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปริมาณเร่ืองแสวงหาข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560  

2560 

2559 

445 301 369 
227 

331 

554 
330 

626 

395 

410 497 

411 

754 

398 412 

138 

1,283 

257 264 292 

422 

327 335 
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700

1,000
1,300

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ืองแสวงหาข้อเท็จจริง รับใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5,382 เร่ือง) และ 2560 (4,896 เร่ือง)  
2560 

2559 

149 
82 

513 

161 

461 
311 

184 

293 

553 

243 387 

595 

224 173 157 196 129 
194 

191 

189 

177 

166 

389 

402 

50
200
350
500
650

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ืองแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2,587 เร่ือง) และ 2560 (3,932 เร่ือง)  
2560 

2559 



สถานการณ์เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง 

ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงานป.ป.ช. 

เฉลี่ยต่อเดือน 
2560 ≈ 73 
2559 ≈ 45 

เฉลี่ยต่อเดือน 
2560 ≈ 34 
2559 ≈ 30 

2,277 2,257 
2,370 2,421 

2,527 2,553 2,566 2,594 
2,677 2,741 2,776 2,791 

2,134 2,148 2,145 2,160 2,170 2,177 2,179 2,170 2,204 2,220 2,271 2,317 
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปริมาณเร่ืองไต่สวนข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560  

2560 

2559 

47 

22 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (539 เร่ือง) และ 2560 (880 เร่ือง)  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ืองไต่สวนข้อเท็จจริง แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (363 เร่ือง) และ 2560 (406 เร่ือง)  
2560 

2559 



ความหมายของค าว่า “ทุจริต”  “ทุจริตตอ่หนา้ท่ี” 

• ทุจรติ หมายถึง ประพฤตชิัว่  โกง  ไม่ซ่ือตรง  

• ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน

ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณท่ี์

อาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือว่ามีต  าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต  าแหน่งหรือหนา้ท่ี นั้น 

หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดย

ชอบส าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น(พ.ร.บ.ป.ป.ช. ม. 4) ร  า่รวยผิดปกติใหถื้อว่ากระท า

ผิดฐานทุจริตตอ่หนา้ท่ี (พ.ร.บ.ป.ป.ช. ม. 80(4)) 

 



“ร า่รวยผิดปกติ”” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมาก

ผิดปกติหรือ มีทรัพย์สินเ พ่ิม ข้ึนมากผิดปกติหรือการ 

มีห น้ี สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดย 

ไม่สมควร สืบเ น่ืองมาจากการปฏิบัติตามหน้า ท่ีหรือ 

ใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ี 

                   ( พ.ร.บ. ป.ป.ช. ม.4) 

 

           



กฎหมายที่ก  าหนดการกระท าท่ีเป็นการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

• กฎหมาย  ป.ป.ช.มาตรา ๑๒๓,๑๒๓/๑,๑๒๓/๒,๑๒๓/๓  

• ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗-๑๖๖,๒๐๐-๒๐๕ 

• พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๒  

• พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒  

• พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๐ 



กระบวนการด าเนินคด ี

•ใชร้ะบบไตส่วนเพราะพยานหลกัฐานในการกระท า

ความผิดส่วนใหญอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบครองของ

ผูก้ระท าความผิด 

•ใชท้ั้งกระบวนการด าเนินการของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.และศาล 



การจดัตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

     จดัตั้งศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบกลางเม่ือวนัท่ี ๑ 
ตลุาคม ๒๕๕๙ และมีแผนจดัตั้งศาลอาญาทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบภาค ๑,๓,๔,๕,๖,๘,๙ ในวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และภาค ๒ 

และ ๗ ในวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ 



รา่ง 

พระราชบญัญตัิ 

ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบั 

การขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคล 

กบัประโยชนส์่วนรวม  

พ.ศ. .... 
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รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 



ท่ีมาของร่างฯ 

 สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กราบเรียนนายกรฐัมนตรีเพื่อ

เสนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 

นายกรฐัมนตรีไดส้ัง่การใหส้  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

ด าเนินการ 

 เป็นรา่งพระราชบญัญตัทิี่เคยผ่าน สนช. ไปแลว้เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๐ น ามา

ปรบัใหม่ 

 สอดคลอ้งกบั UNCAC 2003 (ไทย ๓๑ มีนาคม ๕๔) 

 เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลในการปราบปรามการทุจรติ 

 มีการส่งร่างฯ ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งเสนอความเห็นเพือ่ปรบัปรุงรา่งฯ 

ก่อนเสนอ ครม. (๘๕ หน่วยงาน) 
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สาระส าคญัรา่งฯ  

เจา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีหรือกระท าการโดยยึดประโยชนส์ว่นรวม

ของรฐัและประชาชนเป็นส าคญั สุจริตและเท่ียงธรรม ไม่กระท าการที่จะ

ก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือถือหรือความไม่ไวว้างใจ และไม่กระท าการอนัมี

ลกัษณะเป็นการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม  

การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม 

การรบัของขวญั ของท่ีระลึก เงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจ

ค านวณเป็นเงินได ้

หา้มเจา้หนา้ท่ีของรฐัซ่ึงพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีท างานในธุรกิจของเอกชนซ่ึง

เคยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของตนเป็นระยะเวลาสองปีนบัจากพน้ต าแหน่ง 
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สาระส าคญัรา่งฯ (ตอ่) 

สญัญาของรฐัท าข้ึนโดยทุจริตหรือมีลกัษณะเป็นการขดักนัของผลประโยชน ์

การก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งแสดงขอ้มูลและรายไดจ้ากการด ารง

ต าแหน่ง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ตอ่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

การจดัใหมี้หน่วยงานพิเศษเพื่อรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลและการบงัคบัใช้

พระราชบญัญตัน้ีิ 

บทก าหนดโทษ 
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ผู้อยู่ภายใต้บังคับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
 

 เจา้หนา้ท่ีของรฐั 

 คู่สมรสหรือบุตรของเจา้หนา้ท่ีของรฐั  

 - โดยอาศยัอิทธิพลของเจา้หน้าท่ีของรฐั (มาตรา ๕ วรรคส่ี) หรือ 

 - เจา้หน้าท่ีของรฐัไดม้ีส่วนรูเ้ห็นเป็นใจหรือยนิยอมแลว้เพิกเฉยมิไดด้ าเนินการ

แกไ้ข (มาตรา ๕ วรรคส่ี) 

 - รบัของขวญั ของท่ีระลึก เงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจค านวณ  

เป็นเงินได ้(มาตรา ๗) 

ญาตขิองเจา้หนา้ท่ีของรฐั ไดร้บัของขวญั ของท่ีระลึก เงิน ทรพัยสิ์น หรือ 

ประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได ้ 

(มาตรา ๗) 
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การกระท าที่เป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์่วนบุคคล 

กบัประโยชนส์่วนรวม (มาตรา ๕) 
 ◦ การกระท าท่ีเก่ียวกบัการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชน์
สว่นรวมตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

◦ ก าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือใหค้วามเห็นชอบรา่งกฎหมายหรือรา่งกฎ      
ซ่ึงเอ้ือประโยชนเ์ป็นการเฉพาะตอ่กิจการท่ีตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา  

◦ การใชข้อ้มูลภายในของรฐัท่ียงัเป็นความลบัอยูซ่ึ่งตนไดร้บั  หรือรูจ้ากการ
ปฏิบตัริาชการ 
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การกระท าท่ีเป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นบุคคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม (มาตรา ๕) (ตอ่) 

◦ รเิริม่ เสนอ จดัท า หรืออนุมตัโิครงการของรฐัหรือของหน่วยงานของรฐัโดยทุจรติ 
หรอืเพ่ือเอ้ือประโยชนต์อ่ตนเองหรอืบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม  

◦ ใชท้รพัยส์ินของหน่วยงานที่ตนสงักดัหรอืที่ตนปฏิบตัหินา้ที่อยูเ่พื่อประโยชนข์องตน
หรอืผูอ่ื้น เวน้แตไ่ดร้บัอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืกฎ หรอืทรพัยสิ์นนั้นมี

ราคาเล็กนอ้ย 

◦ การใชต้  าแหน่งหรืออ านาจหนา้ที่ซ่ึงตนมีอยูโ่ดยทุจริต ไปมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
โดยอิสระในการใชอ้  านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ที่ของรฐัซ่ึงด ารงต าแหน่ง

อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
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การหา้มเจา้หนา้ท่ีของรฐักระท าการ 

 

◦ หา้มเจา้หนา้ที่ของรฐัรบัของขวญั ของที่ระลึก เงิน ทรพัยส์ิน   หรอืประโยชนอ์ื่นใดอนั
อาจค านวณเป็นเงินได ้ในโอกาสที่เจา้หนา้ที่ของรฐัปฏิบตังิานตามต าแหน่งหนา้ที่ 

(มาตรา ๗) 

◦ หา้มเจา้หนา้ที่ของรฐัซ่ึงพน้จากต าแหน่งหนา้ที่ยงัไม่ถึงสองปีไปด ารงต าแหน่งในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงเคยอยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ที่ของตนในการก ากบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ 

หรือด าเนินคดี   และรบัเงินหรือประโยชนอ์ื่นใดอนัอาจค านวณเป็นเงินไดจ้ากธุรกิจ

ของเอกชน (มาตรา ๙) 

◦ หา้มเจา้หนา้ที่ของรฐัซ่ึงพน้จากต าแหน่งหรือออกจากราชการหรอืหน่วยงานของรฐั 
กระท าใดๆ ใหผู้อ้ื่นลว่งรูค้วามลบัของทางราชการหรอืหน่วยงานของรฐัซ่ึงตนไดร้บั

หรือรูใ้นระหว่างการด ารงต าแหน่ง หรือใชค้วามลบัดงักลา่วไปโดยทุจรติ เวน้แต ่  

ความนั้นมิไดเ้ป็นความลบัอีกตอ่ไป (มาตรา ๑๐) 
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สญัญาของรฐัหรือโครงการของรฐั 

(มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕) 

สญัญาของรฐัหรอืโครงการของรฐัที่กระท าโดยเจา้หนา้ที่ของรฐั 

 ซ่ึงมีอ  านาจหนา้ที่ในการจดัท าหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

กระท าโดยทุจรติหรอืมีลกัษณะเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม  

หากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงรูเ้ห็นเป็นใจหรือรูห้รือควรจะรูข้อ้เท็จจริง

ดงักล่าว และยงัเขา้ท าสญัญา  
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สญัญาของรฐัหรือโครงการของรฐั  

(มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕) (ตอ่) 

หากลกัษณะของสญัญาหรือโครงการเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม จะมีผล ดงัน้ี 

 เป็นโมฆะ หากรัฐเสียประโยชน์อย่างรา้ยแรง หรือมีลักษณะเป็น

นยัส าคญัในการท าสญัญา 

 ด าเนินการตามสัญญาต่อไป หากสัญญานั้นเป็นประโยชน์แก่

สาธารณะและรฐัไม่เสียประโยชนเ์กินสมควร โดยแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญา

เพื่อรกัษาประโยชนข์องรฐั 

 หากไม่ใช่สาระส าคญัของสญัญาทั้งฉบบัและอาจแยกออกจากสว่นท่ี

ไม่เป็นโมฆะได ้ใหส้ญัญาสว่นนั้นเป็นโมฆะ 
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เขตอ านาจศาล 
 บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๒๕) 

 คดีเก่ียวกบัสญัญาของรฐัหรือคดีเก่ียวกบัโครงการของรฐั  

อยูใ่นเขตอ านาจของศาลอุทธรณแ์ผนกคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ     

(มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕)  

เวน้แตส่ญัญาสมัปทานของรฐั หรือสญัญาที่รฐัใหจ้ดัท าบริการสาธารณะ

หรือจดัใหมี้สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

อยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด (มาตรา ๑๔) 
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    หน่วยงานผูร้บัผิดชอบและการด าเนินการ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ตอ้งจดัใหมี้

หน่วยงานพิเศษข้ึนภายในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิเพื่อรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลและ

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัน้ีิ (มาตรา ๑๘) 

 การด าเนินการไตส่วนขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัการกระท าใหน้ า

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา ๑๙) 
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บทก าหนดโทษ 

 กระท าการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม 

จ  าคกุไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรบั     

(ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัซ่ึงกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นผูด้  ารง

ต าแหน่งทางการเมืองตอ้งระวางโทษสองเท่า) (มาตรา ๒๐) 

 รบัของขวญั ของที่ระลึก เงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดอนัอาจ

ค านวณเป็นเงินไดแ้ลว้ไม่แจง้รายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรพัยส์ิน           

จ  าคกุไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรบั 

(มาตรา ๒๑) 
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บทก าหนดโทษ (ตอ่) 

 เจา้หนา้ที่ของรฐัซ่ึงพน้จากต าแหน่งหนา้ที่ท  างานในธุรกิจของเอกชน จ  าคุก    

ไม่เกินหน่ึงปีหรือปรบัไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรบั  (มาตรา ๒๒) 

 เจา้หนา้ที่ของรฐัซ่ึงพน้จากต าแหน่งหรอืออกจากราชการหรอืหน่วยงานของรฐั 

กระท าโดยประการใด ๆ ใหผู้อ้ื่นลว่งรูค้วามลบัของทางราชการหรอืหน่วยงาน

ของรฐั หรือใชค้วามลบัดงักลา่วไปโดยทุจริต จ  าคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรบั 

ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรบั (มาตรา ๒๓) 
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ยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี 

(ยุทธศาสตรท่ี์ 6)  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่  12  

ยุทธศาสตรท่ี์6 : การบริหารจดัการภาครฐั ป้องกนัการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

 

ทิศทาง  
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ของประเทศไทย 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

• หมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

                  ม. 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ไดร้ับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรฐัตามท่ีกฎหมายบญัญติั (2) เสนอเร่ืองราวรอ้งทุกขต่์อ

หน่วยงานของรฐัและไดร้ับแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐใหร้ับผิด

เน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของ

รฐั 

• หมวดท่ี 4 หนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย 

ม.50 “...บุคคลมีหนา้ท่ี (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ...” 

• หมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรฐั 

ม.63 “...รัฐตอ้งส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการ

ทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหม้าตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเขม้งวด รวมทั้งกลไกในการ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ใหค้วามรูต่้อตา้นการทุจริต 

หรือชี้ เบาะแส โดยไดร้บัการคุม้ครองจากรฐัตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

• หมวดท่ี 6 แนวนโยบายแหง่รฐั 

ม.76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

ส่วนทอ้งถ่ิน และงานรัฐอย่างอื่น ใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ... 

ตลอดทั้งพัฒนาเจา้หน้าท่ีของรัฐใหม้ีความซ่ือสัตย์สุจริต ... รัฐถึงจัดใหม้ีมาตรฐานทาง

จริยธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐใชเ้ป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ

เจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงตอ้งไม่ต า่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว 

 

• ปลูกฝังวธีิคิดใหค้นมีภูมิตา้นทานต่อโอกาสและการยัว่ยุใหเ้กิดการทุจริต 

• การป้องกนัการทุจริต 

• พฒันาธรรมาภิบาลภาครฐั 

• สรา้งจิตส านึก และปลูกฝังความซ่ือสตัยสุ์จริต 

• สรา้งกลไกป้องกนัการทุจริต 

• เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนบูรณาการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและ

ประพฤตมิิชอบ 

    3.5  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ เพ่ือใหส้งัคมไทยมีวินัย โปรง่ใส ยึดมัน่ในความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และยุติธรรม รวมทั้งสรา้งความเข็มแข็ง เป็น

ภูมิคุน้กนัของสงัคมไทย ใหค้รอบคลมุภาครฐั  ภาคเอกชน  

องคก์รพฒันาเอกชน และภาคประชาชน พรอ้มทั้งเพ่ือสรา้ง

พลงัการขบัเคล่ือนค่านิยมตอ่ตา้นการทุจริต โดย 

                 3.5.1 ปลกูฝังใหค้นไทยไม่โกง 

                 3.5.2 ป้องกนัการทุจริต 

                 3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

ป้องกนั ปราบปราม 

ปลกูฝัง 



พนัธกิจ : สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

และปฏรูิปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหม้ีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวา่รอ้ยละ 50 

วตัถปุระสงคท์ี่ 1  

สงัคมมีพฤติกรรม 

ร่วมตา้นการทุจริตในวง

กวา้ง 

วตัถุประสงคท์ี่ 2  

เกิดวฒันธรรมทางการเมือง 

(Political Culture)  

มุ่งตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน 

วตัถุประสงคท์ี่ 3 

การทุจริตถูกยบัยัง้อยา่งเท่าทนั

ดว้ยนวตักรรม กลไกป้องกนัการ

ทุจริตและระบบบริหารจดัการ  

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงคท์ี่ 4 

การปราบปรามการทุจริตและการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย 

มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและ

ไดร้บัความร่วมมือจากประชาชน 

วตัถุประสงคท์ี่ 5 

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทยมีค่า

คะแนนในระดบัท่ีสูงขึ้ น 

วิสยัทศัน ์

  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ยกระดบัคะแนนดชันี 

การรบัรูก้ารทุจริต  
(Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1  

สรา้งสงัคม 

ที่ไม่ทนตอ่การ

ทุจริต 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 

สกดักั้นการทุจริต 

เชิงนโยบาย 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 

พฒันาระบบป้องกนั 

การทุจริตเชิงรุก 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 

ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการ 

การปราบปราม 

การทุจริต 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 

ยกระดบัเจตจ านง 

ทางการเมืองในการ

ตอ่ตา้นการทุจริต 



ยุ ทธศาสตร์ ท่ี  1 

สร้ า งสั งคม  
ที่ ไ ม่ ทนต่ อการทุ จริ ต  

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 กล่อมเกลาทางสังคมทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย 
 พัฒนานววัตกรรมสื่อการเรียนรู ้
 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 สื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 เสริมบทบาทสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
 พัฒนามาตรวัดทางสังคม 

 ปรับใช้ในการกล่อมเกลา 
พัฒนาหลักสูตร/ปรับรูปแบบและวิธีการน าเสนอ 
 พัฒนาระบบและองค์ความรู ้

 มุ่งเน้นปลูกฝังจิตส านึก ปรับฐานคิด 
 พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การถา่ยทอด ในทุกระดับ 
 พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   และประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านการทุจริต 
 Social Sanction  



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนฯ 12 

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตรช์าติฯ 
ระยะที่ 3 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนบูรณาการ 

เป้าหมายแผนบูรณาการ 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ทุจริตที่แต่ละแหล่งข้อมูลหลัก

ส ารวจ 8 ด้าน 
(CPI) 

ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 ในปี 2561 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริตให้สูงขึ้น 

3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกวา่ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

แนวทางแผนบูรณาการ 1.1.1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณา
การ 

1.1.1.1  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ร้อยละของสถานศึกษาภาครัฐ
มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตร้อยละ 100 สถานศึกษา
เอกชนร้อยละ 70  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
มีความตระหนักรู้และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยม
ไม่ยอมรับการทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  

1.1.3.1  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายร้อยละ 80  
  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่องค์คณะวินิจฉัยหรือสั่งคดี
เห็นชอบตามที่เสนอ ร้อยละ 85  

  

1.1.2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ* (ITA) ปี 2561 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85  

(*ไม่รวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

  

1.1.2.2  
ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลัดดันให้เกิด
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ตัวชี้วัดเชิคุณภาพ  
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
โครงการ/กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมร้อยละ 75  

1.1.2.2 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการและการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 
85 

  

1.1.1.3 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ร้อยละของจ านวนสมาชิกของ
กลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมกิจกรรม   
การต่อต้านการทุจริตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 เมื่อเทยีบกับ
เป้าหมายที่ตัง้ไว้  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความส าเร็จของ
อาสาสมัครหรือเครือข่าย 
ของส่วนราชการที่ผ่าน 
การอบรม สามารถพัฒนา 
ขยายผล และต่อยอดเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตร้อยละ 75 

1.1.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจรติ 

1.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต 

•GIการด าเนินการทางธุรกิจต้องเกี่ยวขอ้งกับการทุจริตมากนอ้ยเพียงใด 
IMD การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 
WEF ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด 
•PERC ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบนัต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง มากน้อยเพียงใด 
•WJP เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ในทางมิชอบมากนอ้ยเพียงใด 
•ICRG ผู้มีอ านาจหรือต าแหนง่ทางการเมืองมกีารทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และระบบ 
เครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมคีวามสัมพันธก์นัมากน้อยเพียงใด 

•GIการด าเนินการทางธุรกิจต้องเกี่ยวขอ้งกับการทุจริตมาก
น้อยเพียงใด 
•EIU ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จา่ยงบประมาณ
ภาครัฐ 
•IMDการติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อย
เพียงใด 
•WEFภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มาก
น้อยเพียงใด 
•WJP เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ในทางมิ
ชอบมากน้อยเพยีงใด 
•ICRG ผู้มีอ านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้
ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกบัภาค
ธุรกิจมีความสัมพันธก์นัมากน้อยเพียงใด 

 

•BF-BTI การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกบั
ผู้กระท าผิดมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
•IMDการติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่และมากน้อยเพียงใด 
•WEFภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อย
เพียงใด 
•WJPเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ในทางมิชอบ
มากน้อยเพียงใด 
•ICRGผู้มีอ านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบ
อุปถัมภ์และระบบ เครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

1. สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจรติดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เป้าหมายแผนฯ 12 

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

2560 2561 2562 2563 2564 

41 44 47 50 >50 









11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

110 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

11001000 0110010 11 01000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

11001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

 

11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 
0100 001101 01 00010 

11001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

11001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

11001000 0110010 11 0100 001101 01 00010 

 

โรงเรียนสุจริต  
คิดฐานสอง 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

• แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย (หน้า ๑๒๙-๒๔๓ ) 
ก าหนดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต”เพื่อสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ (หน้า 
๑๔๒) 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

                       Analog Thinking 

Patronage System 
(ระบบอุปถัมภ)์ 

COI 
(ประโยชน์ทับซ้อน) 

Corruption 
 

Continuous / Integrate 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 
                      Digital Thinking 

Discrete 0    1 

Merit System 
(ระบบคุณธรรม) 

Ethic 
(จริยธรรม) 

Good Governance 
(ธรรมาภิบาล) 

Legal State 
(นิติรัฐ) 

Rule of Law 
(นิติธรรม) 

Modern State 
(รัฐสมัยใหม)่ 

กฎหมายสมัยใหม ่
กฎหมายฐานสอง 

สังคมยุคดิจิตัล 



ความหมายของฐานความคดิและฐานความคดิของสังคมไทย 

 ฐานความคิดหรือกรอบความคิด(Mindset) เป็นกลุ่มของความ
เช่ือหรือวธีิการคดิทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม มุมมอง และทศันคต ิ

 รายงานการวิจัยเร่ือง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย 
โดยวนัิย  พงศ์ศรีเพยีรและคณะ ,๒๕๔๗  สนับสนุนโดย สกว. 

 
 



๑. ปัจเจกบุคคลไม่ว่าข้าราชการหรือไพร่ในสังคมไทยสมัยจารีต อาจเปลีย่นสถานภาพทางสังคม
ขึ้นลงโดยไม่สู้เคอะเขินนัก ไพร่อาจเปลี่ยนสภาพเป็นทาสเชิงกระยาดอกเบี้ยช่ัวคราว เพ่ือ
แก้ปัญหาหนี้สินและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ขายตัวลงเป็นทาสเพ่ือเอาเงินไปใช้หนี้ แล้วเอาตัวเอง
จ านองไว้ โดยที่เจ้าหนีไ้ม่กกักนัตัวแต่ปล่อยให้ไปท างานค้าขายเพ่ือส่งดอกเบีย้ คนอ่ืนอาจตกเป็น
ทาสด้วยเหตุผลทางการเมือง ทาสดูเหมือนจะมีเสรีภาพค่อนข้างมาก เช่น                      มี
หลกัฐานในพระราชก าหนดเก่าว่า ทาสเข้าเล่นการพนันในบ่อนเบีย้ เป็นต้น รองศาสตราจารย์วุฒิ
ชัย  มูลศิลป์ ได้ตั้งข้อสังเกตทีน่่ารับฟังว่า แม้ในสมัยปัจจุบันบุคคลที่มเีช้ือสายมาจากทาสในสังคม
ญี่ปุ่นจะได้รับการดูแคลนอย่างมาก กรณีนี้แตกต่างจากสังคมไทยปัจจุบัน ซ่ึงไม่เคยมีการ
สอบถามเง่ือนไขส าคญัว่าใครเป็นครัวทาสมาก่อน ส่วนข้าราชการระดับต่างๆ น้ัน อาจเล่ือนฐานะ
ขึน้ลงกันอย่างง่ายๆ เพียงข้ามวันข้ามคืน เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาสมมติเทพ จะให้
ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยกไ็ด้ หรือให้ผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่กไ็ด้ 



๒.  ความส าคัญของพธีิกรรม เน่ืองจากราชส านักเป็นศูนย์กลางของระบบวัฒนธรรม การประกอบพระราช
พิธีต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง เช่น การพระราชพิธีแรกนา หรือ 
พระราชพิธีส่วนองค์พระมหากษัตริย์ทั้งหลาย และพิธีถือน ้าพระพิพัฒน์ สัตยา ข้าทูลละอองต้องเข้าร่วม 
เพราะพิธีกรรมเหล่านีม้ีความส าคัญเชิงสัญลักษณ์ ธรรมเนียม การเข้าเฝ้าในการพระราชพิธีหรือในโอกาสที่
ทรงออกว่าราชการเป็นรากฐานของการจัดระเบียบฐานะข้าทูลละออง และล าดับช้ันแห่งเกียรติยศของราชนิ
กุล เสนาบดีและอมาตย์น้อยใหญ่ เกียรติยศของเสนาบดีและข้าราชการน้อยใหญ่ อยู่ที่เคร่ืองยศ ซ่ึงได้รับ
พระราชทานประกอบยศถาศักดิ์ เวลาเสนาบดแีละข้าราชการขึน้เคร่ืองคานหานไปที่ใด ต้องมีบริพารน าเคร่ือง
ยศไปด้วยเพ่ือแสดงอ านาจ คร้ังผ่านไปทางใด ไพร่บ้านพลเมืองกต้็องนบนอบเปิดทางให้แก่ขบวนน้ันก่อน ส่ิง
เหล่านีย้งัคงอยู่กบัสังคมไทยร่วมสมัย คงไม่มีประเทศใดในโลกเทียบกบัประเทศไทยได้ เม่ือกล่าวถึงการที่ขุน
นางการเมืองยงัใช้อภิสิทธิปิดถนน ชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกบัเสนาบดีไทยสมัยอยุธยาต่างได้ให้ข้อสังเกต
ว่า คนไทยให้ความส าคัญแก่พิธีกรรมมาก และดูเหมือนจะให้ความส าคัญแก่สาระที่จะเจรจากันน้อย 
สังคมไทยในปัจจุบันก็ให้ความส าคัญแก่พธีิกรรมมากกว่าเน้ือหา สังเกตได้จาก ในการจัดประชุมส าคัญๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ผู้ด าเนินการอาจให้ความส าคัญแก่ประเด็นที่ว่า แจกนัดอกไม้ควรตั้งที่ใด หรือใครควรนั่งที่ใด 
จะรับประทานอาหารอะไรมากกว่าเน่ืองหาวาระการประชุมเสียอกี 



๓.ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ ลักษณะเด่นของสังคมไทย คือ ระบบอุปภัมภ์ และระบบ
เครือญาติ เน่ืองจากความคิดหลักในการปกครองของไทยคือ ควบคุมก าลังคนเป็นขั้นๆ ไป                     
ท าให้ทุกคนที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกข้าราชการมีบรรดาศักดิ์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวง 
หรือไพร่สมอยู่ในปกครองของเจ้าหมู่ ไพร่สมเป็นไพร่ที่เป็นก าลงัของเจ้านายและข้าราชการผู้มี
บารมี จึงเท่ากับเจ้าอยู่ในอุปถัมภ์ของเจ้าหมู่ ท าให้มี ผู้ คุ้มครอง ส่วนระบบเครือญาติ                   
มีความส าคญัเพราะเครือญาติมีส่วนได้ส่วนเสียกบับุคคลในตระกลูในระบบกฎหมายไทยโบราณ 
ผู้ใดได้ดีเครือญาติก็มักได้ดีด้วยกัน ตกอับก็ตกอับด้วยกันทั้งหมด เช่น ในการถูกริบราชบาตร 
เป็นต้น ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ ยังมีอิทธิพลในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างในวง
การเมืองและระบบราชการ ถือเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เราเข้าใจได้จากการศึกษาพระ
ไอยการต่างๆ ในกฎหมายตราสามดวง 



๔. ความเช่ือในไสยศาสตร์และวญิญาณนิยม ความเช่ือในไสยศาสตร์และ
วญิญาณนิยม ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติของคนไทยทัว่ไป ดงัเช่น
เม่ือต้อง “ต่อพสูิท” หรือ พสูิจน์ความจริง ขั้นสุดท้าย เม่ือขาดพยานหลกัฐาน
และพยายบุคคลทีช้ี่ขาดไปทางใดทางหน่ึงได้ คู่ความกอ็าตเลือกหนทางของ
ไสยศาสตร์เข้ามาเป็นเคร่ืองช่วยตดัสิน เช่น ด าน า้ลุยเพลงิ หรือ ล้วงตะกัว่ เป็น
ต้น ดงัปรากฏในพระไอยการพสูิจน์ด าน า้ลุยเพลงิ แต่คนไทยไม่ไว้ใจใคร
แม้กระทัง่เทวดา เพราะเม่ือเชิญภูตเิชิญเทวดามาเป็นพยานในการพสูิจน์แล้ว 
หากเทวดาล าเอยีงเข้าข้างคู่ความข้างหน่ึงข้างใด กม็คี าสาปแช่งทีเ่ป็นเง่ือนไข
ให้เทวดาตกนรกเหมือนกนั 





พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หวัเมือง พ.ศ. 1998 

• พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หวัเมือง พ.ศ. 1998 เป็นกฎหมาย

ท่ีตราข้ึนในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริยผ์ูค้รองกรุงศรีอยุธยา 

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดต าแหน่งศกัดินา บรรดาศกัดิ์ ล  าดบัชั้น โครงสรา้งส่วน

ราชการในระบบราชการ สมัยโบราณ เทียบไดก้ับ กฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน ในปัจจุบัน แต่ในกฎหมายน้ีได้ก าหนด ฐานันดรศักดิ์

ประชาชนตั้งแต ่พระมหาอุปราชลงมาจนถึงพลเมืองขั้นต  า่สุดคือทาส พระไอย

การน้ี ก าหนดใหป้ระชาชนทุกคนมีศกัดินาสูงต า่ ตามความส าคญัในโครงสรา้ง

สงัคม โดยศกัดินาน้ี ก าหนดเป็นไร ่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C


• กฎหมายท่ีก าหนดศักดินาในสังคมไทยได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๒         

รัชกาลท่ี ๕ และรัชกาลท่ี ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ พระไอยการต าแหน่งนาเมือง

นครศรีธรรมราช จ.ศ.๑๑๗๓ (กฎหมายตราสามดวง ฉบับจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรแ์ละการเมือง พ.ศ.๒๕๔๘ หน้า ๔๒๔) พระบรมราชโองการประกาศศกัดินาทูต 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓ หน้า ๓๑๘) พระราชบญัญติัต าแหน่งศกัดินาพระบรมวงศานุวงศ ์

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔ หน้า ๒๖๕) พระราชบญัญติัศกัดินาทหาร (ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๕ แผ่นท่ี ๒๑) พระบรมราชโองการประกาศศกัดินาผูพ้ิพากษาและขา้หลวง (ราชกิจจา

นุเบกษาเล่ม ๙ แผ่นท่ี ๒๔) พระราชบญัญติัศักดินา ขุน หมื่น นายเวร เสมียน (ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๙ แผ่นท่ี ๓๐) 



การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายของไทย 

• ผลของสนธิสญัญาเบาวร์ิง (Bowring Treaty) ๑๘ เมษายน ๒๓๙๘ 

• น าเขา้กฎหมายทางตะวนัตกมาแทนกฎหมายท่ีน าเขา้จากอินเดีย เริ่มตัง้แต่

กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑)  

• มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์า

เป็นระบอบประชาธิปไตย เม่ือ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  

• ความสมัพนัธข์องคนในสงัคมตามกฎหมายในปัจจบุนั มีความสมัพนัธใ์น

แนวนอน 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 

Analog vs Digital 

Analog Digital 

ฐานสิบ ระบบเลข ฐานสอง 

ระบบอุปถัมภ์ ระบบการบริหาร ระบบคุณธรรม 

คิดเหมารวม ระบบการคิด คิดแยกแยะ 

ทับซ้อน ผลประโยชน์ ส่วนรวม / ส่วนตัว 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 
แบบทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1. แม่ค้าวางของขายบนทางเท้า นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม ่

ก.  ถูกต้อง เพราะท าให้มีของขายด ี

ข.  ถูกต้อง เพราะท าให้ผู้ซื้อไม่ต้องเดินไกล 

ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ใช่ตลาด 

ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะกีดขวางทางเดิน 



11001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 

0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 

0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100  

 

2. เด็กชายสมชายน าโทรศพัทม์าโรงเรียน แบตเตอร่ีหมดจึงใชไ้ฟฟ้าของโรงเรียน

ชารจ์แบตเตอร่ีนักเรียนคิดวา่สมชายท าไดห้รือไม ่

ก.  ท าได ้เพราะจะไดใ้ชโ้ทรศพัทส์ะดวก 

ข.  ท าได ้เพราะเป็นไฟฟ้าของโรงเรียน ทุกคนมีสิทธ์ิใช ้

ค.  ท าไมไ่ด ้เพราะครูหา้มไมใ่หท้ า     

ง.  ท าไมไ่ด ้เพราะเป็นไฟฟ้าของโรงเรียนถือเป็นของราชการ 

แบบทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 



ระบบคิดฐานสอง(Binary Thinking) 

• Something is binary if it contains only two parts or options.  In mathematics 

or computing, those two parts are 1s and 0s. 

• การแยกรฐัออกจากตวัคน ใหร้ฐัเป็นสถาบันเรียกว่ารฐัสมัยใหม่ เริ่มตน้จาก

การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเวสฟาเลียในปี ค.ศ.๑๖๔๘ ตรงกับ           

ปี พ.ศ. ๒๑๙๑ รัชสมัยสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง รัชกาลท่ี ๒๔ แห่ง           

กรุงศรีอยุธยา 

 



Element of State 

• Population 
• Fixed territory 

• Government 
• sovereignty 



แนวความคิดพื้นฐาน : ประโยชน์สาธารณะ 

     - รัฐโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแล
รักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

 - แต่ในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนไม่สอดคล้อง
กับประโยชน์สาธารณะจะต้องให้ประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือ
ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน 



ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ 

สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐ  2  สถานะ 

สถานะหนึ่ง  คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
                    ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ  

กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึง่ 



Digital 
Thailand 

Digital 
Economy 

Digital 
Industry 

Digital 
Thinking 



 การประเมินผลด้ านคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก มิ ติ 
ทั้ ง ในระดับบริหารงานของผู้ บ ริ หารและระดับการปฏิบั ติ ง าน 
ของเจ้าหน้าที่  ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียผลการประเมิน จะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน 
โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับสูง ก็จะสะท้อน
ภาพลักษณ์การด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

ITA คืออะไร ? 



 พ.ศ. 2552 – 2555   พ.ศ. 2556   พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน 

- ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาเครื่องมือ 
- ทดสอบเครื่องมือ 
- พัฒนากรอบแนวคิด 

ดัชนีวัดความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ (TI)  

การประเมินคุณธรรม 
ในการด าเนินงาน (IA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 ได้ เ ล็ ง เห็ นถึ งความส าคัญของระบบการประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  
โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เห็นชอบรายงาน เรื่อง การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญส่วนหนึ่งว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินตนเองผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้หน่วยงานน าไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

ความเป็นมาและความส าคัญของ ITA 





การประเมินผล: คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
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CoC text 
agreed 

Ministries 
adopt CoC 

Training/infor-mation 
on  

CoC given to civil 
servants 

CoC is 
monitored, 
breaches 

reported, and 
reports 

produced 

ปัจจัยการผลติ กจิกรรม ผลผลติ ผลลพัธ์  ผลกระทบ 

ตวัช้ีวดัผลผลิต: การน าประมวลจริยธรรมไปใช้
ของภาครัฐ 

ตัวช้ีวดัผลลพัธ์: ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน
หลกัสามารถตอบค าถามจากประมวลจริยธรรม 7 ข้อ
จาก 10 ข้อได้อย่างถูกต้อง 

ตวัช้ีวดัผลกระทบ: ความคดิเห็นสาธารณะ
ในประเด็นการทุจริต 
ในภาครัฐ เช่น การส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชน 

ตัวช้ีวดัผลกระทบ: จ านวน
ผู้เสียหายจากการกระท าทุจริต
ในภาครัฐ 

ตัวช้ีวดัผลลพัธ์: จ านวนคดกีารกระท าผดิ 
ทางวนิัยในภาครัฐ  

ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐที่เช่ือว่าประมวล
จริยธรรมสามารถป้องกนัและยบัยั้งการทุจริตได้ 

ลดระดบั 
การทุจริต 
ในประเทศ 

ตัวช้ีวดัผลผลติ:  จ านวนรายงานการตรวจสอบ 

การส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชน (CPI) การประเมินจาก
ความเช่ียวชาญ (CPIA) การ

ประเมินจากข้อเท็จจริง (Global 
Integrity) และดชันีช้ีวดัร่วมอ่ืนๆ 

(WGI) 

การประพฤติมิชอบ 
ถูกรายงานและได้รับการลงโทษ

ทางวนิัย 

เจ้าหน้าที่รัฐตระหนักว่า 
การกระท าใด 
ที่พงึปฏิบัติ 

และไม่พงึปฏิบัติ 

การทุจริต 
ในภาครัฐลดลง 

ฝึกอบรมและให้ความรู้
เกีย่วกบัประมวลจริยธรรม

แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

ประมวลจริยธรรมได้รับการ
ตรวจสอบ  

มีการรายงานการละเมิดและ
ผลการปฏิบัติ 

หน่วยงานภาครัฐน าประมวล
จริยธรรมไปใช้ 

การตกลงร่วมกนั 
ในเน้ือหาประมวลจริยธรรม 

การระดมทุน 

ทรัพยากรมนุษย ์

จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการกบั
หน่วยงานภาครัฐ 

จัดท าเน้ือหาประมวล
จริยธรรม 

ส่งเสริมให้มีการน าประมวล
จริยธรรมไปใช้ปฏิบัติ 

ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

ตรวจสอบการละเมิด
ประมวลจริยธรรม 

ประมวลจริยธรรม 
ช่วยป้องกนัและยบัยั้งการทุจริตใน

วงราชการ 

ทฤษฎีของการเปลีย่นแปลงด้วยตัวช้ีวดั 
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ประชากรไทย 69 ล้านคน ในปี 2016 



ระบบคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคม 





พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2560 
• มีผลบังคับใช้เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

• ครอบครองสิ่งล่วงล้ าล าน้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  
– ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ตร.ม.ละ 1,000-20,000 บาท 

 

 





พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

• มาตรา 49 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือติดต้ังป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต  
– ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 





พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2560 

• ซื้อ – ขายกล้วยแขกกลางสี่แยก เสี่ยงอุบัติเหตุ – ผิดกฎหมาย !!! 

• มาตรา 20 ห้าม ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนนหรือที่สาธารณะ 
• ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

• มาตรา 21 ห้ามผู้ขับขี่รถซื้อสินค้าที่จ าหน่ายบนถนน 
• ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 







ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ที่ 5/2559 

• ให้กรมป่าไม้รับผิดชอบพื้นท่ีป่าไม้ท่ีทวงคืนได้จ านวน 100,000 ไร่ 
 
 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
• มาตรา 54(30) ยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

– ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 





พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

• มาตรา 38 ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
– ฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท  

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 





พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

• มาตรา 54 ห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร 

• มาตรา 57 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด 
– ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 



• มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ 

– หน่วยงานภาครัฐที่ขอเรี่ยไรหรือจัดกิจกรรมต่างๆ  
เช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ทอดผ้าป่า โดยก าหนดวงเงิน 5 แสนบาท ขึ้นไป  

– “ต้อง” เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ของหน่วยงานภาครัฐ  

– เมื่อด าเนินการแล้ว “ต้อง” มีการแจ้งตัวเลขรายได้กับทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  





พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 

• มาตรา 13 ห้ามท าการขอทาน 
– ฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 











• รับรู้และสร้างเป้าหมายของประเทศ (Sense of Purpose) ร่วมกัน  
เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของบ้านเมืองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น 

• การท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน   



ร่างมาตรการป้องกันการทุจริต 
เกี่ยวกับสิ่งรุกล้ าทางหลวง 

 

ส ำนักมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 



ที่มาและความส าคัญ 

 ปัญหาสิ่งรุกล้ ากีดขวางถนนสาธารณะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินชีวิต
อย่างปกติของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ป้ายโฆษณา” ซึ่งส่วนใหญ่มักติดตั้งบริเวณทาง
เท้า ท าให้ประชาชนสัญจรล าบาก และอาจได้รับอันตรายจากการหลบไปเดินบน      พื้นถนน 
นอกจากนั้นยังท าให้บ้านเมืองดูไม่สะอาดเรียบร้อย 
 ทั้งนี้ การติดตั้งป้ายโฆษณาอาจพบเห็นได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การติดป้าย
โฆษณาตามเสาไฟฟ้า ต้นไม้ ทางเท้า รวมไปถึงกรณีของมนุษย์ป้าย ซึ่งเพิ่มจ านวนมากขึ้น  



ที่มาและความส าคัญ 
 แม้ว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปจนเป็นภาพ
คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งอาจเป็นการลักลอบติดตั้งป้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต รวมทั้ง อาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ 
 ปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในเชิงประจักษ์ หากสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็
จะขายขอบเขตไปเรื่องอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์  
 4 ประการด้วยกัน คือ 



วัตถุประสงค์ 
ของมาตรการฯ 

1. เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

2. เพ่ือสร้างการรับรู้ความจริงจัง 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

อันจะสามารถส่งผลไปสู่การยกระดับคะแนน 
CPI 

3. เพ่ือให้มีรายได ้
เข้าสู่ภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือสร้างจิตส านึก ทัศนคติ อัน
จะน าไปสู่การมีส่วนร่วม   ของ

ประชาชนที่ตระหนัก 
ในปัญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 



 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะ           ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการ ของ  ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม ตามมาตรา 19 (11) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



ข้อเท็จจริง 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี 

ป้ายโฆษณา 
 หมำยถึง แผ่นป้ำย แผ่นผ้ำ หรือใบปลิว ป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้    ใน
กำรประกอบกำรค้ำ หรือประกอบกิจกำรอื่นเพื่อหำรำยได้หรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอื่นเพื่อหำ
รำยได้ ไม่ว่ำจะได้แสดงหรือโฆษณำไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภำพหรือเครื่องหมำยที่เขียนแกะสลัก
จำรึกหรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอื่นใด ป้ำยที่ท ำจำกเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ink jet printer) ป้ำย
โฆษณำประเภท  ไตรวิชั่น ป้ำยโฆษณำดิจิตอล หรือ Digital Signage หรือป้ำยโฆษณำจอ LED หรือ
ป้ำยโฆษณำจอ LCD และให้หมำยควำมรวมถึงป้ำยโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุก
ประเภท   



ข้อเท็จจริง 
ทางหลวง 
 หมำยถึง ทำงหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในกำรจรำจรสำธำรณะทำงบก ไม่ว่ำในระดับ
พื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นนอกจำกทำงรถไฟ และ
หมำยควำมรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพำน ท่อหรือรำงระบำยน้ ำ อุโมงค์ ร่องน้ ำ ก ำแพงกัน
ดิน เขื่อน รั้ว หลักส ำรวจ หลักเขต หลักระยะป้ำยจรำจร เครื่องหมำย จรำจร เครื่องหมำยสัญญำณ 
เครื่องสัญญำณไฟฟ้ำ เครื่องแสดงสัญญำณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสำร     ที่พักริมทำง เรือหรือ
พำหนะส ำหรับขนส่งข้ำมฟำก ท่ำเรือส ำหรับขึ้นหรือลงรถ และอำคำรหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งำน
ทำงบรรดำที่มีอยู่หรือท่ีได้จัดไว้ในเขตทำงหลวงเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรือผู้ใช้ทำงหลวงนั้นด้วย 



เรื่องร้องเรียน 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติในการอนุมัติ/อนุญาตในการติดต้ัง  
    ป้ายโฆษณา 

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม  
    กฎหมาย  

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชน และ/หรือเรียกรับ 
    ผลประโยชน์จากภาคเอกชน  

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดท าป้ายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง  

** อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกพฤติกำรณ์กำรทุจริตใน 4 ลักษณะดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้นนั้น ยังพบว่ำเรื่องร้องเรียน      ใน
บำงกรณีก็เป็นกำรกระท ำควำมผิดในหลำยลักษณะร่วมกันอีกด้วย  



สื่อมวลชน 

“ปรับ 2 พันบาท ถือป้ายโฆษณาริมถนน” 
...ไทยรัฐ... 

ผิดหรือไม่? “ป้ายกองโจร” 
นั่งยินถือโฆษณาริมฟุตบาท 



สื่อมวลชน 

“ป้ายโฆษณาท าป่วน อุบัติเหตุพุ่ง 500 ครั้ง 
ในวันเดียวที่มอสโก” 
  ...Variety... 

“จ่ายค่าที่ให้เทศกิจเขตคลองเตย เดือนละ 1,000 บาท 
โดยไม่ออกใบเสร็จ ย้ า!!! ไม่มีใบเสร็จ แล้วเงินไปไหน? เข้า
กระเป๋าใคร? เทศกิจคลองเตยชี้แจงด้วย!!!” 
           ...กลุ่มคนไทยไม่เอำหำบเร่ แผงลอย... 
          16 ก.ย. 2560 



สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก 

     อุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549 – 2558 เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 63,320 คดี อันเกิดขึ้นจำก
หลำกหลำยสำเหตุ แต่สาเหตุประการหนึ่ง คือ มีสิ่งบังตา คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 527 คดีต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
โดยปี พ.ศ. 2556 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจำกมีสิ่งบังตำสูงที่สุด คือ 934 คดี แสดงให้เห็นเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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ตัวอย่างป้ายโฆษณาริมทางหลวง 

บริเวณถนนศรีสมาน จ.นนทบุรี 

บริเวณถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 



ตัวอย่างป้ายโฆษณาริมทางหลวง 

บริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด จ.นนทบุรี 



ตัวอย่างป้ายโฆษณาริมทางหลวง 

บริเวณถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม ่

บริเวณแยกสนามบินน้ า จ.นนทบุรี 



ถนนในต่างประเทศ (เทียนจิน ประเทศจีน) 

ถนนในเมืองเทียนจิน 

สถานีรถไฟใต้ดิน 
(หวูเ่จียเหยา) 



ข้อกฎหมาย 

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

มำตรำ 5, 10, 11 และมำตรำ 56 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

มำตรำ 38, 47 และมำตรำ 70 - 72  

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
ข้อ 1, 2, 3, 5 และ 6 

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือ
สิ่งก่อสร้างขึ้นส าหรับติดตั้งป้ายตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2558  

ข้อ 9, 10, 12, 15 และ 16 

กรณีตัวอย่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
1. ประกำศกรุงเทพมหำนครฯ 

2. เทศบัญญัติเทศบำลเมืองชัยภูมิฯ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม 

ข้อ 1 - 3 



ข้อพิจารณา 

เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมาย” โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เรื่องการขออนุญาตและบทลงโทษ กรณีการติดต้ังป้ายโฆษณา              ในท่ีสาธารณะ ตาม พ.ร.บ. 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

เรื่องการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย         และแรงจูงใจให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ             ในแต่ละพื้นท่ี เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย   



ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะต่อ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการก ากับดูแลพื้นที่ทางหลวง 

มาตรการเร่งด่วน (ภายใน 3 เดือน) มาตรการระยะยาว (6 -12 เดือน) 

• ด ำเนินกำรตรวจตรำพื้นที่ในรับผิดชอบ และบังคับใช้กฎหมำยโดย
ทันที 

• กรณีป้ำยโฆษณำไม่ปรำกฏเจ้ำของอย่ำงชัดแจ้ง ให้ด ำเนินกำรเก็บ
ป้ำบและติดต่อเจ้ำของตำมชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

• ในพื้นที่ซึ่งมีป้ำยหรือสิ่งรุกล้ ำพื้นที่ทำงหลวงจ ำนวนมำก   ให้รื้อ
ถอน และด ำเนินกำรตำมกฎหมำย รวมทั้งจัดให้มีป้ำยเตือนที่
ชัดเจนพร้อมทั้งบทลงโทษ 

• หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง          ในกำร
ก ำกับดูแลพื้นที่ทำงหลวง ด ำเนินกำรก ำกับดูแล  เรื่องดังกล่ำวให้
ถูกต้อง 

• กรณีที่มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกกฎหมำยแล้ว ควรให้มีรำยละเอียด
ที่จ ำเป็น เช่น เลขทะเบียนใบอนุญำต หน่วยงำนที่อนุญำต วัน
หมดอำยุ เป็นต้น 

• จัดให้มีคู่มือส ำหรับภำคเอกชนหรือผู้ที่สนใจที่จะติดตั้งป้ำยโฆษณำ
หรือสิ่งอื่นใด โดยเผยแพร่ในระบบสำรสนเทศที่เข้ำถึงง่ำย 

• ส ำหรับพื้นที่เศรษฐกิจหรือมีลกัษณะจ ำเพำะ ให้ด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำร จัดระเบียบ หรือก ำหนดขอบเขตโดยก ำหนดเป็น
กฎระเบียบที่ชัดเจน และค ำนึงถึงสำธำรณประโยชน์เป็นส ำคัญ 

• ทบทวนค่ำธรรมเนียมกำรติดตั้งป้ำยตำมกฎกระทรวง    (พ.ศ. 
2535) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.                 รักษำควำมสะอำด
ฯ โดยอำจก ำหนดเป็นช่วงอัตรำ 

• จัดให้มีช่องทำงส ำหรับแจ้งเบำะแสป้ำยโฆษณำ          หรือสิ่งอื่น
ใดที่มิชอบด้วยกฎหมำย โดยอำจใช้ระบบ             เทคโนโลยี
หรือสังคมออนไลน์ 
 



ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
2. ข้อเสนอแนะต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนภูมิภาค 

• สอดส่องดูแลการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินการตามมาตรการนีข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล 

 

• ปลูกฝังระบบคิดฐานสองให้แก่ประชาชนเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้ หากพบว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ละเว้นไม่บังคับใช้กฎหมาย ใหม้ีหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บังคับใช้กฎหมาย 

 

• หากพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล ไม่ด าเนินการตามข้อ 2     ให้
ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองให้มีค าสั่งให้หน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการให้ถูกต้อง 

 

• หากยังคงเพิกเฉยให้ด าเนินการคดีอาญาตามกฎหมาย 



ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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