
การเสรมิสรา้งกลไกประชารฐั รวมพลงั  
รูเ้ท่าทนัการทุจรติ 

 โดย 

   วา่ทีร่อ้ยตร ีพิสฐิษ ์เอกสริไิตรรตัน ์

   พนกังานไตส่วน  

   สาํนกังาน ป.ป.ช. ภาค ๑ 



                  ประวัติวิทยากร 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบณัฑิต   

ระดบัปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ)  

ระดบัปริญญาโท สาขา นิติศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมายอาญาและ

กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา)  

เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี ๖๔  

ประกาศนียบตัรวิชาว่าความ รุ่น ๓๙ 

ประวัตกิารทาํงาน  

ดํารงตําแหน่ง  นิติกร ประจําสํานกังานยตุิธรรมจงัหวดัชยันาท สํานกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  

ดํารงตําแหน่ง  นิติกรกองทนุยตุิธรรม กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม  

ดํารงตําแหน่ง  ผู้ช่วยพนกังานไต่สวน สํานกังาน ป.ป.ช. ประจําจงัหวดัชยันาท  

ดํารงตําแหน่ง  ผู้ช่วยพนกังานไต่สวน สํานกังาน ป.ป.ช. ประจําจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

ตําแหน่งปัจจบุนั  พนกังานไต่สวน ระดบัต้น สํานกังาน ป.ป.ช. ภาค ๑ 

การฝึกอบรม 

หลกัสตูรเทคนิคการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน (สถานทตูสหรัฐฯ) 

หลกัสตูรจิตวิทยาสําหรับการไต่สวน  

หลกัสตูรวิชาชีพพนกังานไต่สวน ระดบักลาง รุ่นท่ี ๑๐ 

หลกัสตูรนิติเศรษฐศาสตร์ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต รุ่นท่ี ๒ 

สํานกังาน ป.ป.ช. ภาค ๑ ถนนนนทบรีุ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

วาท่ีรอยตรี พิสิฐษ เอกสิริไตรรัตน (๐๘๑ - ๒๕๕๖๗๕๒) 





































































มาตรา 28 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รอิสระ ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร่ํารวยผดิปกติ ทุจริตต่อ
หนา้ท่ี หรือจงใจปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง 

 (2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่ํารวยผิดปกติ กระทาํความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ี     
ในการยติุธรรม 

 (3) กาํหนดให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดาํรงตาํแหน่งใน
องค์กรอิสระ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนีสิ้นของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนีสิ้นของบุคคลดังกล่าว  

 (4) ไต่สวนเพ่ือดาํเนินคดีในฐานความผดิอ่ืนท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
กาํหนดหรือท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหอ้ยูใ่นหนา้ท่ีและอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 (5) หนา้ท่ีและอาํนาจอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 

 

 

หนา้ท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 



แผนผัง 

เจ้าพนักงานของรัฐ 

๑.เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๑. ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 

๒. ผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

     หรือในรัฐวิสาหกิจ 

๓. ผู้บริหารท้องถ่ิน/ รองฯ / ผู้ชว่ยฯ 

๔. สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๕. เจ้าพนกังานตามกฎหมายวา่ด้วย 

     ลกัษณะปกครองท้องท่ี / 

     เจ้าพนกังานอ่ืนตามท่ีกฎหมาย 

     บญัญตั ิ 

๖. กรรมการ อนกุรรมการ ลกูจ้าง 

     ของสว่นราชการหนว่ยงานของรัฐ 

     หรือรัฐวิสาหกิจ  

๗. บคุคลหรือคณะบคุคลบรรดาซึง่มี 

     กฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือ 

     ได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครอง 

     ท่ีจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ     

      รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

๒. ผู้ดาํรงตาํแหน่งทาง

การเมือง 

๑) นายกรัฐมนตรี 

๒) รัฐมนตรี 

๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๔) สมาชิกวฒุิสภา 

๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืน นอกจาก  

      (๑) และ(๒) ตามกฎหมายวา่ 

     ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง    

๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง       

๓. ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

๔. ผู้ดาํรงตาํแหน่งใน

องค์กรอิสระ 

๑) ผู้ ดํารงตําแหนง่ใน 

      องค์กรอิสระตาม  

      รัฐธรรมนญู ยกเว้น 

      คณะกรรมการ  

      ป.ป.ช.  

๒) ผู้วา่การตรวจเงิน 

     แผน่ดนิ 

๕.คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับสูง คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งดาํรงตาํแหน่งดังต่อไปนี ้
๑. หวัหน้าสว่นราชการระดบักระทรวง ทบวง กรมหรือสว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นนิตบิคุคลซึง่มิใชผู่้ ดํารง 
     ตําแหนง่ทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน  
๒. ปลดักระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ ผู้บญัชาการเหลา่ทพัสําหรับข้าราชการทหาร  
๓. ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ 
๔. ผู้วา่ราชการจงัหวดั  
๕. ปลดักรุงเทพมหานคร  
๖. กรรมการและผู้บริหารสงูสดุของรัฐวิสาหกิจ  
๗. หวัหน้าหนว่ยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูแตไ่มร่วมถึงผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดนิ  
๘. กรรมการและผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ  
๙. ผู้ ดํารงตําแหนง่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือผู้ซึง่ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 



แผนผัง 

 

เจ้าพนกังานของรัฐ 

 

 

๑.เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้ ดํารง

ตําแหนง่

ระดบัสงู 

๒. ผู้ ดํารง

ตําแหน่งทาง

การเมือง 

๔. ผู้ ดํารง

ตําแหน่งใน

องค์กรอิสระ  
๓. ตลุาการศาล

รัฐธรรมนญู 

๕. 

คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.  

เจ้าพนักงานของรัฐ 









ความผิดท่ี ป.ป.ช. ดําเนินการ 

 

• ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

• กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

• กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีในการยตุิธรรม 

• ร่ํารวยผิดปกติ 

• ความผิดอ่ืนท่ีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนีกํ้าหนด 

• ความผิดตามพ.ร.บ.วา่ด้วยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่
หน่วยงานของรัฐ 



“ทุจริตต่อหน้าที”่ 
๑. ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี 

๒. ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ทีอ่าจทําให้
ผูอื้น่เชือ่ว่ามีตําแหน่งหรือหนา้ทีท่ัง้ทีต่นมิไดมี้ตําแหน่งหรือหนา้ที่
นัน้  

๓. ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี  

 ทัง้นี  ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือกระทําการอนัเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 

 



 



 



 



 



 



มาตรา ๑๓๖ 
เม่ือผู้บงัคบับญัชาของเจ้าพนกังานของรัฐมีคําสัง่ให้ดําเนินการ

สอบสวนทางวินยัแก่เจ้าพนกังานของรัฐในความผิดฐาน ทจุริตตอ่

หน้าท่ี ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่

วนัท่ีมีคําสัง่  

    โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสัง่ให้ผู้บงัคบับญัชา ดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้ก็ได้ 

     ๑.รายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินการ 

     ๒.ให้สง่เร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

 



มาตรา ๖๖ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

๑.ไมเ่ห็นด้วยกบัผลการดําเนินการทางวินยัตามรายงานของ

ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าพนกังานของรัฐ  

๒. เห็นวา่ผู้ถกูร้องอาจไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  

๓. เห็นวา่การดําเนินการนัน้ไมเ่ท่ียงธรรม 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสัง่การอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือ 

เรียกสํานวนการไตส่วนหรือสอบสวนมาดําเนินการได้  

โดยจะดําเนินการใหมท่ัง้หมด หรือนําผลเดิมบางสว่นมาถือเป็น

การไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ 



 





























ผลประโยชนท์บัซอ้น 

รูปแบบใหม่ของการทุจริต 





1. มีผลประโยชนสวนตัว (Private or Personal Interest) ซ่ึงอาจ

เปนผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เปนของตนเองหรือ

ของผูอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวพันใกลชิดกัน เชน บุคคล

ในครอบครัว และเพื่อนรวมอาชีพ หรือรวมรุน สถาบันการศึกษา 

เปนตน 

67 



2. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบทางราชการตามตําแหนงหนาท่ีราชการ

หรือสาธารณะ (Public or Official Duty and Responsibility) 

ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ มีหนาท่ีและบทบาทท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองมีความเปนกลาง  

โดยยึดถือผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญเหนือกวาผลประโยชนสวน

บุคคล 

68 



3. มีการเขามาแทรกแซงการใชดุลพินิจอยางเปนกลาง  

(Interfering with Objective Judgment) 

หมายความถึงสภาพของความขัดแยงดังกลาวเขามามีบทบทหรือ

แทรกแซงการใชดุลพินิจท่ีเปนกลางของผูดํารงตําแหนง จนทําใหการ

ตัดสินใจดังกลาว เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานทางวิชาชีพหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

69 



 ปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน จะเกิดขึ้นเม่ือองคประกอบ

ท้ัง 3 ประการขางตนมีอยูครบถวน เพราะการคํานึงถึงผลประโยชน

สวนบุคคลเปนธรรมชาติของมนุษย  แต เมื่อบุคคลมีหนา ท่ีตอง

รับผิดชอบ (Accountability) ตอสวนรวมแลว ความตองการสวน

บุคคลกลับมีอิทธิพลบิดเบือนทําใหการตัดสินใจดําเนินการหรือไม

ดําเนินการสิ่งใด หากเปนไปในทางท่ีเห็นแกความตองการสวนบุคคล

และมีผลกระทบไปในทางเสียหายตอประเทศชาติหรือสวนรวมแลว 

เมื่อนั้นปญหาดังกลาวก็จะเกิดขึ้น 
70 



 (1) การทําธุรกิจกับหนวยงานหรือองคกรของตนเอง (self-dealing) หรือเปน

คูสัญญา (contracts) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีสวนไดเสีย

ในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ โดยการให

หนวยงานซื้อสินคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของตนเปนที่ปรึกษา หรือซื้อ

ที่ดินของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน สถานการณเชนน้ีเกิดบทบาทที่ขัดแยง เชน

ทั้งผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกัน 
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  (2) การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่สงผลหรือมีผลตอการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของ

รัฐผูมีอํานาจหนาที่ (accepting-benefits) เชน การรับของขวัญจากบริษัท

ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณกรแพทย สนับสนุนคาเดินทางใหผูบริหารและ

เจาหนาที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาในตางประเทศ หรือหนวยงานราชการรับ

เงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน 

หรือแมกระทั่งในการใชงบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับ

ของแถม หรือผลประโยชนตอบแทน เปนตน 
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   (3) การทํางานหลังจากพนจากตําแหนงหรือเกษียณอายุใน

หนวยงานเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจที่ตนเองมีอํานาจ

กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการ (post-employment) หมายถึง 

การที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน เชน เปนผูบริหารหรือเจาหนาที่ขององคการอาหารและยาลาออก

จากงานราชการและไปทํางานใหบริษัทผลิตหรือขายยา หรือคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หลังเกษียณ

ออกไปทํางานเปนผูบริหารของธุรกิจการสื่อสารเปนตน 
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 (4) การทํางานพิเศษ (outside employment or moonlighting)  

ซึ่งมีหลายลักษณะ เชน การทํางานแขงกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด 

หรือรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ในการสรางความนาเชื่อถือ 

เชน ผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร รับงานพิเศษ เปนที่ปรึกษาหรือเปนผูทํา

บัญชีใหกับบริษัทที่ตองถูกตรวจสอบ  

 (5) การรับรูขอมูลภายในและใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนตนเอง (inside 

information) หมายถึงสถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะใชประโยชนจากการ

รูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนตรงไหนก็รีบไปซื้อ

ท่ีดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการจัดซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไป

ซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรและขายใหกับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 
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 (6) การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว (using your 

employer’s property for private advantage) เชน การนําเครื่องใช

สํานักงานตางๆ กับไปใชที่บาน การนํารถยนตในราชการไปใชงานสวนตัว 

 

 (7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนทางการเมือง 

(pork-barrelling) เชน การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่

หรือบานเกิดของตนเองหรือการใชงบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง 
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คิดอย่างไร “ไมทุ่จริต” 
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