
ทิศทางการปฏริปูประเทศดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

โดย

พลต ำรวจเอก วชัรพล ประสำรรำชกิจ

ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช.



บทน ำ
เน่ืองจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหำส ำคัญของ

ประเทศไทย ท่ีจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขอย่ำงเร่งด่วน และร่วมมือกนัให้เกิด
ควำมสอดคล้อง สำมำรถสร้ำงระบบกำรป้องกันปรำบปรำมท่ีมี
ประสิทธิภำพและเกิดผลจริงในทำงปฏิบติั เพ่ือแกปั้ญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีสั่งสมมำเป็นเวลำยำวนำนน้ีไดส้ร้ำงควำมเสียหำย
ใหแ้ก่ ประเทศเป็นมูลค่ำปีละหลำยแสนลำ้นบำท และท่ีประเมินไม่ได้
อีกมหำศำล อีกทั้งแพร่หลำยไปทัว่ทุกระดบั ทุกวงกำร ก่อใหเ้กิดควำม
ไม่เป็นธรรม มีผลกระทบต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
และส่งผลให้ ประเทศไทยถูกจัดอันดับดัชนีช้ีวดัภำพลักษณ์กำร
แกปั้ญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระดบั คะแนนไม่ถึงคร่ึงมำ
โดยตลอด กำรปฏิรูปอยำ่งเป็นรูปธรรม ถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัอนัท ำ
ใหก้ำรขจดัปัญหำกำรทุจริตและ ประพฤติมิชอบใหล้ดนอ้ยลงไป 



ตัง้แต่มีการจัดล าดับสภาพการณ์ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538
เป็นต้นมาจนถงึปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีล่าสุด 
ปรากฏว่า ระดบัคะแนนของประเทศไทยอยู่ใน
ระดับต ่ามาโดยตลอด แสดงถงึสภาพการณ์ปัญหา
การทุจริตของประเทศอยู่ในระดบัสูง

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย



สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

ที่มา : www.Transparency.org

หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 0-
100
หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 0-
100

ปี 2538 ได้คะแนนต ่าสุด 28 คะแนน
ปี 2549, 2557 และ 2558 ได้คะแนนสูงสุด 38 คะแนน
คะแนนเฉล่ีย 24 คะแนน



สถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของกลุ่มอาเซียน 
ดัชนีชี้วัดสภาพการณ์ปัญหาทุจริตปี พ.ศ. 2559 (Corruption Perceptions Index 2016)
ประเทศ อันดบั

โลก
2556

อันดับ
โลก
2557

อันดับ
โลก 
2558

อันดับ
โลก
2559

คะแนนปี
2556

คะแนนปี
2557

คะแนนปี
2558

คะแนนปี
2559

สิงคโปร์ 5 7 8 7 86 84 85 84

มาเลเซีย 53 50 54 55 50 52 50 49

ฟิลิปปินส์ 94 85 95 101 36 38 35 35

ไทย 102 85 76 101 35 38 38 35

อินโดนีเซีย 114 107 88 90 32 34 36 37

เวียดนาม 116 119 112 113 31 31 31 33

ลาว 140 145 139 123 26 25 25 30

พม่า 157 156 150 136 21 21 21 28

กัมพูชา 160 156 147 156 20 21 22 21



การปฏิรูป

ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  

(2560-2564)

I n t e g r i t y  a n d  T r a n s p a r e n c y  A s s e s s m e n t :  

I T A

I T A  2560



พนัธกิจ : สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ

และปฏิรปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมี้มาตรฐานสากล

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

วตัถุประสงคท์ี่ 1 

สงัคมมีพฤติกรรม

ร่วมตา้นการทุจริตในวง

กวา้ง

วตัถุประสงคท์ี่ 2 

เกิดวฒันธรรมทาง

การเมือง (Political 

Culture) 

มุง่ตา้นการทุจริตในทุก

ภาคส่วน

วตัถุประสงคท์ี่ 3

การทุจริตถูกยบัยัง้อยา่ง

เท่าทนั

ดว้ยนวตักรรม กลไก

ป้องกนั

การทุจริตและระบบบริหาร

จดัการ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล

วตัถุประสงคท์ี่ 4

การปราบปรามการทุจริต

และการบงัคบัใชก้ฎหมาย

มีความรวดเร็ว เป็นธรรม

และ

ไดร้บัความร่วมมือจาก

ประชาชน

วตัถุประสงคท์ี่ 5

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 

(Corruption Perceptions 

Index: CPI) 

ของประเทศไทยมีค่า

คะแนน

ในระดบัท่ีสงูข้ึน

วิสยัทศัน์

ยุทธศาสตรท์ี่ 6

ยกระดบัคะแนน

ดชันีการรบัรูก้าร

ทุจรติ

(Corruption Perceptions 

Index: CPI)

ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

สรา้งสงัคม

ที่ไม่ทนตอ่การ

ทุจรติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3

สกดักั้นการ

ทุจรติ

เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรท์ี่ 4

พฒันาระบบ

ป้องกนั

การทุจรติเชิงรุก

ยุทธศาสตรท์ี่ 5

ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการ

ปราบปรามการ

ทุจรติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2

ยกระดบั

เจตจ  านง

ทางการเมืองใน

การตอ่ตา้นการ

ทุจรติ

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)



เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

(Corruption Perceptions Index: CPI) 

สงูกวา่รอ้ยละ 50



การปฏิรปูตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560

การปฏิรปูตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560

หมวด 5
หน้าที่ของรัฐ

มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ        
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560

หมวด 4
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ

(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ทุกรูปแบบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560

หมวด 6
แนวนโยบายของรัฐ

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบตัิหนา้ที ่เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560



หมวด 16
การปฏิรูปประเทศ

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ       
ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้

ค. ด้านกฎหมาย
(1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้
ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560



ทิศทางการปฏิรปูภายใต้

ร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....

ทิศทางการปฏิรปูภายใต้

ร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....



มีทั้งหมด 200 มาตรา แบ่งเป็นหมวด ทั้งหมด 11 หมวด 
ประกอบด้วย
หมวด 1 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวด 2 การไต่สวน
หมวด 3 การด าเนินการกบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
ผู้ด ารงต าแหน่งเฉพาะ

หมวด 4 การด าเนินการกบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ
หมวด 5 การด าเนินการเกีย่วกบัทรัพย์สิน
หมวด 6 การขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์
ส่วนรวม

ร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....



หมวด 7 การส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
หมวด 8 ความร่วมมือกบัต่างประเทศ
หมวด 9 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

หมวด 10 กองทุนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวด 11 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

ร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....



ทศิทางการปฏริปู

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

ด้านป้องกนั

ด้าน
ปราบปราม

ด้านตรวจสอบ
ทรัพย์สิน

ด้านอื่นๆ



การปฏิรปูดา้นการปราบปรามการปฏิรปูดา้นการปราบปราม



 ก ำหนดนิยำมเจำ้พนกังำนของรัฐกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ
 ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ไม่รวมถึงผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
 เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ รวมถึง ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหำร

ทอ้งถ่ิน และสมำชิกผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
 มีนิยำม “ผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ” ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัฉบบัใหม่ ผูว้ำ่กำร

ตรวจเงินแผน่ดินจะถือวำ่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระดว้ย
 ผูช่้วยผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน รวมถึงผูช่้วยสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เลขำนุกำร หรือท่ี

ปรึกษำของประธำนสภำทอ้งถ่ิน หรือประธำนสภำกรุงเทพฯ
 ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัสูง ก ำหนด ชดัเจนข้ึนวำ่ใหร้วมถึง ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั
 ผูถ้กูกล่ำวหำ จะหมำยถึงเฉพำะผูท่ี้ถูกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ด ำเนินกำรไต่สวนแลว้

เท่ำนั้น 

บทนิยามบทนิยาม



แผนผัง

เจ้าพนกังานของรัฐเจ้าพนกังานของรัฐ

1.เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ

1.เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ

ผู้ด ารง
ต าแหนง่
ระดบัสงู

ผู้ด ารง
ต าแหนง่
ระดบัสงู

2. ผู้ด ารง
ต าแหน่งทาง
การเมือง

4. ผู้ด ารง
ต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ 

3. ตลุาการศาล
รัฐธรรมนญู

5. 
คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

5. 
คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

เจ้าพนักงานของรัฐ



แผนผัง
เจ้าพนักงานของรัฐ

1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน
2. ผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ

หรือในรัฐวิสาหกิจ
3. ผู้บริหารท้องถ่ิน/ รองฯ / ผู้ชว่ยฯ
4. สมาชิกสภาท้องถ่ิน
5. เจ้าพนกังานตามกฎหมายวา่ด้วย

ลกัษณะปกครองท้องท่ี /
เจ้าพนกังานอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ

6. กรรมการ อนกุรรมการ ลกูจ้าง
ของสว่นราชการหนว่ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

7. บคุคลหรือคณะบคุคลบรรดาซึง่มี
กฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครอง
ท่ีจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ    
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ

1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน
2. ผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ

หรือในรัฐวิสาหกิจ
3. ผู้บริหารท้องถ่ิน/ รองฯ / ผู้ชว่ยฯ
4. สมาชิกสภาท้องถ่ิน
5. เจ้าพนกังานตามกฎหมายวา่ด้วย

ลกัษณะปกครองท้องท่ี /
เจ้าพนกังานอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ

6. กรรมการ อนกุรรมการ ลกูจ้าง
ของสว่นราชการหนว่ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

7. บคุคลหรือคณะบคุคลบรรดาซึง่มี
กฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครอง
ท่ีจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ    
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ

2. ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง

1) นายกรัฐมนตรี
2) รัฐมนตรี
3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4) สมาชิกวฒุิสภา
5) ข้าราชการการเมืองอ่ืน นอกจาก 

(1) และ(2) ตามกฎหมายวา่
ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

3. ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

4. ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ

1) ผู้ด ารงต าแหนง่ใน
องค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนญู ยกเว้น
คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

2) ผู้วา่การตรวจเงิน
แผน่ดนิ

5.คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

5.คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี ้
1. หวัหน้าสว่นราชการระดบักระทรวง ทบวง กรมหรือสว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบคุคลซึง่มิใชผู่้ด ารง

ต าแหนง่ทางการเมืองส าหรับข้าราชการพลเรือน
2. ปลดักระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ ผู้บญัชาการเหลา่ทพัส าหรับข้าราชการทหาร
3. ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ
4. ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
5. ปลดักรุงเทพมหานคร 
6. กรรมการและผู้บริหารสงูสดุของรัฐวิสาหกิจ 
7. หวัหน้าหนว่ยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูแตไ่มร่วมถึงผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดนิ 
8. กรรมการและผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
9. ผู้ด ารงต าแหนง่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่เทียบเทา่ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด



(1) ไต่สวนและมีควำมเห็นกรณีมีกำรกล่ำวหำผูด้  ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ ผูใ้ด
มีพฤติกำรณ์ร ่ ำรวยผดิปกติ ทุจริตต่อหนำ้ท่ี หรือจงใจปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือใช้
อ  ำนำจขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอยำ่งร้ำยแรง

(2) ไต่สวนและวนิิจฉยัวำ่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐร ่ ำรวยผิดปกติ กระท ำ
ควำมผดิฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี หรือกระท ำควำมผดิต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำร 
หรือควำมผดิต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรยติุธรรม

(3) ก ำหนดใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ ผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ และเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐยืน่บญัชี
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน   คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลกำรตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
บุคคลดงักล่ำว 

หน้าที่และอ านาจด้านการปราบปราม
(มาตรา 28) 

หน้าที่และอ านาจด้านการปราบปราม
(มาตรา 28) 



(4) ไต่สวนเพ่ือด ำเนินคดีในฐำนควำมผิดอ่ืนท่ี
พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก ำหนดหรือท่ีมีกฎหมำย
ก ำหนดใหอ้ยูใ่นหนำ้ท่ีและอ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.

(5) หนำ้ท่ีและอ ำนำจอ่ืนตำมท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือกฎหมำยอ่ืน

ในกำรด ำเนินกำรตำม (4) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัควำมผิดตำม
พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะ
ด ำเนินกำรเอง หรือมอบหมำยใหห้น่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีและอ ำนำจใน
กำรด ำเนินกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรกไ็ด ้

หน้าที่และอ านาจด้านการปราบปราม
(มาตรา 28) 

หน้าที่และอ านาจด้านการปราบปราม
(มาตรา 28) 



 อ ำนำจตำมมำตรำ 28
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ  ำนำจไต่สวนและวินิจฉยัเจำ้พนกังำนของรัฐในทุกระดบั

ต ำแหน่ง
 ในเร่ืองท่ีมิใช่ควำมผดิร้ำยแรง หรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐในระดบัตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำร

ระดบัสูงลงมำสำมำรถมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร ป.ป.ท. หรือพนกังำนสอบสวน
ไปด ำเนินกำรแทนได ้(มำตรำ 61 62 และ 63)

 มีอ  ำนำจไต่สวนผูใ้ห ้ขอให ้หรือรับวำ่จะใหสิ้นบนแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ แมเ้จำ้หนำ้ท่ี
ของรัฐดงักล่ำวจะมิไดรั้บหรือตกลงรับสินบนดงักล่ำวกต็ำม (มำตรำ 30)

 อ ำนำจตำมมำตรำ 34 ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยกบัมำตรำ 25 แห่งพระรำชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีจุดเด่น 
ดงัน้ี
 มีบทก ำหนดโทษท่ีชดัเจนส ำหรับผูท่ี้ฝ่ำฝืนค ำสัง่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

คณะกรรมกำรไต่สวน หรือหวัหนำ้พนกังำนไต่สวน
 สำมำรถออกค ำสัง่ใหเ้อกชนช้ีแจงขอ้เทจ็จริง อ ำนวยควำมสะดวก หรือใหค้วำมช่วยเหลือ

การไต่สวน



ก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรไต่สวน โดยตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้
เสร็จภำยใน 2 ปี อำจขยำยไดแ้ต่รวมแลว้ไม่เกิน 3 ปี โดย
ระยะเวลำดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ ำหนดอำยคุวำม (มำตรำ 48)

ก ำหนดใหมี้กระบวนกำร “กำรตรวจสอบเบ้ืองตน้” เพื่อตรวจสอบ
และรับค ำกล่ำวหำก่อนกำรไต่สวน  ทั้งน้ีกระบวนกำรดงักล่ำว
เทียบเคียงไดก้บักำรตรวจรับค ำกล่ำวหำ กำรแสวงหำขอ้เทจ็จริง
และรวบรวมพยำนหลกัฐำน ตำมระเบียบคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
วำ่ดว้ยกำรตรวจรับค ำกล่ำวหำ กำรแสวงหำขอ้เทจ็จริงและ
รวบรวมพยำนหลกัฐำน พ.ศ. 2560 (มำตรำ 49)

การไต่สวน



การปฏิรปูดา้นการตรวจสอบทรพัยสิ์นการปฏิรปูดา้นการตรวจสอบทรพัยสิ์น



• ต ำแหน่งท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งยืน่บญัชีต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
(มำตรำ 102)
– ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
– ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
– ด ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ 
– ขำ้รำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำล

ยติุธรรม ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีผูพ้ิพำกษำข้ึนไป
– ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลปกครองตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตั้งศำล

ปกครองและวธีิพิจำรณำคดีปกครอง ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอธิบดีศำลปกครอง
ชั้นตน้ข้ึนไป

– ขำ้รำชกำรอยักำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำรซ่ึงด ำรง
ต ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีอยักำรข้ึนไป

– ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัสูง 

การตรวจสอบทรัพย์สิน



• ต ำแหน่งท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งยืน่บญัชีต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. (ต่อ)
– ต ำแหน่งอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยอ่ืนก ำหนดใหมี้หนำ้ท่ียืน่บญัชีทรัพยสิ์น

และหน้ีสิน
– ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และ

สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
รวมทั้งตอ้งยืน่บญัชีของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
ซ่ึงคู่สมรสมีควำมหมำยรวมถึงผูท่ี้อยูกิ่นกนัฉนัสำมีภริยำโดย                   
ไม่จดทะเบียนสมรสดว้ย

การตรวจสอบทรัพย์สิน



• คณะกรรมกำร ป.ป.ช. อำจก ำหนดต ำแหน่งเจำ้พนกังำนของรัฐท่ี
ตอ้งยืน่บญัชีเพิ่มเติมได้

• ในกำรเปิดเผยบญัชีแสดงรำยกำรทรัพยสิ์นและหน้ีสิน นอกจำก
ก ำหนดใหน้ำยกฯ รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ตอ้งเปิดเผยแลว้ 
ยงัก ำหนดใหตุ้ลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์ร
อิสระ ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัสูง และผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ตอ้งเปิดเผย
บญัชีแสดงรำยกำรทรัพยสิ์นและหน้ีสินดว้ย  อีกทั้งในกำรเปิดเผย
กฎหมำยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตอ้งค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยัของเจำ้ของขอ้มูล และตอ้งก ำหนดระยะเวลำในกำร
เปิดเผยขอ้มูลไวด้ว้ย (มำตรำ 106)

การตรวจสอบทรัพย์สิน



• ก ำหนดใหใ้นกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินอำจใชว้ิธีกำรทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้(มำตรำ 105)

• ในกำรด ำเนินคดีจงใจไม่ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น จงใจยืน่เทจ็หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จริง ไดก้ ำหนดขั้นตอนในกฎหมำยใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดย
ส ำนกังำน ป.ป.ช. จะตอ้งแจง้เตือนผูมี้หนำ้ท่ียืน่บญัชีใหย้ืน่บญัชี
ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดก่อน (มำตรำ 109)

• เม่ือผูมี้หนำ้ท่ียืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินไดย้ืน่บญัชีแลว้ ในกำร
ตรวจสอบควำมเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน หำก
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. พบวำ่มีพฤติกำรณ์ร ่ ำรวยผดิปกติ 
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตอ้งด ำเนินกำรไต่สวนขอ้เทจ็จริงก่อน จะส่ง
เร่ืองไปยงัศำลฎีกำดงัเช่นกฎหมำยเดิมไม่ได ้(มำตรำ 113)

การตรวจสอบทรัพย์สิน



กำรตรวจสอบบญัชีมีอ ำนำจดงัน้ี (มำตรำ 110 )
• คณะกรรมกำร ป.ป.ช. สำมำรถมอบหมำยใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ี หรือ
พนกังำนไต่สวนด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมมีอยูจ่ริง
ได ้

• คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ  ำนำจตำมมำตรำ 34 และมำตรำ 38 และให้
พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีหรือพนกังำนไต่สวนมีอ ำนำจตำมมำตรำ 34 (1) 
(2) และ (3) ดว้ย

การตรวจสอบทรัพย์สิน



• กรณีผูมี้หนำ้ท่ียืน่บญัชีจงใจไม่ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น จงใจยืน่เทจ็หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จริง และมีพฤติกำรณ์อนัควรเช่ือไดว้ำ่มีเจตนำไม่แสดงท่ีมำแห่ง
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ใหด้ ำเนินกำร ดงัน้ี (มำตรำ 114)
• ใหด้ ำเนินกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำ และก ำหนดระยะเวลำตำมสมควรใหผู้น้ั้นมำ

ช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำ
• เสนอใหค้ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติ
• กรณีผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ด ำรงต ำแหน่งใน

องคก์รอิสระผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และ
สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด เสนอเร่ืองต่อศำลฎีกำ
แผนกคดีอำญำของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง

• เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเสนอเร่ืองใหศ้ำลอำญำคดีทุจริตด ำเนินกำร จำกเดิมตอ้งส่งให้
ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง (มำตรำ 114 วรรค
สอง (2))

กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน



• กระบวนกำรใหน้ ำหมวดไต่สวนมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
• ในกำรไต่สวนคดีร ่ ำรวยผดิปกติ หำกผูถู้กกล่ำวหำถึงแก่ควำม

ตำยในระหวำ่งไต่สวน ใหค้ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่อไปได ้แต่ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภำยในสองปีนบัแต่ผูน้ั้น
ถึงแก่ควำมตำย (มำตรำ 116 วรรคสำม)

การด าเนินการกรณีร ่ารวยผดิปกติ



กระบวนกำรตรวจสอบทรพัยส์นิ

ผูมี้หนำ้ท่ี
ยืน่บญัชี 
(มำตรำ 

102
มำตรำ 
103)

เปิดเผย บญัชี ต ำแหน่ง นำยกฯ 
รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ ผูด้  ำรงต ำแหน่งใน
องคก์รอิสระ ผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ระดบัสูง และผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

(มำตร 106) 

ตรวจควำมถูกตอ้ง มีอยูจ่ริง และ
ควำมเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์น 

(มำตรำ 110)

ส ำนกังำน 
ป.ป.ช.

กรณียืน่คลำดเคล่ือนให้
ส ำนกังำนแจง้ใหย้ื่นให้
ถูกตอ้ง (มำตรำ 109)

เปิดเผยผลกำรตรวจสอบของผูมี้หนำ้ท่ียืน่บญัชีฯ ให้
ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป (มำตรำ 111)

ตรวจสอบพบมีพฤติกำรณ์ร ่ ำรวยผิดปกติ 
ด ำเนินกำรไต่สวน (มำตรำ 113)

กรณียืน่เท็จ/ปกปิด และมีพฤติกำรณ์อนัควรเช่ือวำ่เจตนำ
ไม่แสดงท่ีมำ (มำตรำ 114)

ยืน่

ไม่ยืน่
ส ำนกังำนมี
หนงัสือแจง้
ใหย้ืน่ภำยใน 

30 วนั 
(มำตรำ 109)

ยืน่

ไม่ยืน่

ไม่ยืน่และมีพฤติกำรณ์
อนัควรเช่ือวำ่เจตนำไม่
แสดงท่ีมำ (มำตรำ 114)

เสนอ
คณะกรรมกำร 

ป.ป.ช.

แจง้ขอ้กกล่ำวหำและก ำหนด
ระยะเวลำใหม้ำช้ีแจงแกข้อ้
กล่ำวหำ (มำตรำ 114)

ผู้ด  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรอิสระผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
ผู ้ ช่ วยผู ้บ ริหำรท้อง ถ่ิน  และสมำ ชิกสภำท้อง ถ่ิน  ตำม ท่ี
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด เสนอเร่ืองต่อศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง (มำตรำ 114)

เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเสนอเร่ืองให้ศำลอำญำคดีทุจริตด ำ เนินกำร 
(มำตรำ 114)



การปฏิรปูดา้นการป้องกนัการปฏิรปูดา้นการป้องกนั



• เสนอมำตรกำร ควำมเห็น และขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภำ 
ศำล องคก์รอิสระ หรือองคก์รอยักำร เพื่อป้องกนัหรือปรำบปรำมกำร
ทุจริต (มำตรำ 32)

• ก ำหนดมำตรกำรและกลไกท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหป้ระชำชนและหน่วยงำน
ของรัฐมีส่วนร่วมและใหค้วำมร่วมมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริต (มำตรำ 33)

• มีอ ำนำจตรวจสอบกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดในหน่วยงำนของรัฐอนัอำจ
น ำไปสู่กำรทุจริตหรือส่อวำ่อำจมีกำรทุจริต (มำตรำ 35)

• ก ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของรัฐท่ีไม่ตอ้งยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตอ้งยืน่ต่อหวัหนำ้ส่วนรำชกำรท่ีตนสงักดัหรือ
ปฏิบติังำนอยู ่(มำตรำ 130)

ด้านการป้องกนั



• ก ำหนดใหมี้กองทุนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (มำตรำ 162)
• สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรใชอ้  ำนำจรัฐ 

และสนบัสนุนภำคเอกชนในกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ หรือรณรงคใ์น
กำรป้องกนักำรทุจริต

• เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัใหมี้มำตรกำรคุม้ครองช่วยเหลือและค่ำทดแทน
ของพยำน

• ใชจ่้ำยในกำรคุม้ครองกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กรรมกำร 
ป.ป.ช. หวัหนำ้พนกังำนไต่สวน พนกังำนไต่สวน และพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี

• ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดท่ีจะเป็นประโยชนใ์นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของหน่วยงำนของ
รัฐท่ีมีหนำ้ท่ีและอ ำนำจเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต

ด้านการป้องกนั



• หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ และเจำ้พนกังำนของรัฐท่ี
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด ด ำเนินกำรอนัเป็นกำรขดักนัระหวำ่ง
ประโยชนส่์วนบุคคลกบัประโยชนส่์วนรวม (ม.127)  ดงัน้ี
• เป็นคู่สญัญำหรือมีส่วนไดเ้สียในสญัญำท่ีท ำกบัหน่วยงำนของรัฐท่ีเจำ้พนกังำน

ของรัฐผูน้ั้นปฏิบติัหนำ้ท่ี
• เป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหำ้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีเขำ้เป็นคู่สญัญำกบัหน่วยงำน

ของรัฐ เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดัไม่เกินจ ำนวนท่ี
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

• รับสมัปทำนหรือคงไวซ่ึ้งสมัปทำน หรือเขำ้เป็นคู่สญัญำอนัมีลกัษณะเป็นกำร
ผกูขำดหรือตดัตอน หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหำ้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีรับ
สมัปทำนหรือเขำ้เป็นคู่สญัญำ เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ำกดัหรือบริษทั
มหำชนจ ำกดัไม่เกินจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

ด้านการป้องกนั



• เขำ้ไปมีส่วนไดเ้สียในฐำนะเป็นกรรมกำร ท่ีปรึกษำ ตวัแทน พนกังำนหรือ
ลูกจำ้งในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรกำกบั ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐท่ีเจำ้พนกังำนของรัฐผูน้ั้นสงักดัอยูห่รือ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐ ซ่ึงโดยสภำพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขดัหรือแยง้ต่อประโยชน์ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของเจำ้พนกังำนของรัฐผูน้ั้น

ใชบ้งัคบักบัคู่สมรสดว้ย โดยคู่สมรสมีควำมหมำยรวมถึง ผูซ่ึ้งอยูกิ่นฉนัสำมี
ภริยำโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสดว้ย
ใหถื้อวำ่เป็นกำรกระท ำควำมผดิต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรหรือควำมผดิ          
ต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรยติุธรรม (ม. 129) 
ฝ่ำฝืนระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำ    
ทั้งปรับ (ม.169)

ด้านการป้องกนั



• หำ้มมิใหเ้จำ้พนกังำนของรัฐผูใ้ดรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
อนัอำจค ำนวณเป็นเงินไดจ้ำกผูใ้ด เวน้แต่กำรรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใด
โดยธรรมจรรยำตำมหลกัเกณฑแ์ละจำนวนท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด     
(ม.128)
• ใชบ้งัคบักบักำรรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
ผูซ่ึ้งพน้จำกกำรเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐมำแลว้ยงัไม่ถึงสองปีดว้ยโดยอนุโลม
ใหถื้อวำ่เป็นกำรกระท ำควำมผดิต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรหรือควำมผดิต่อ
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรยติุธรรม (ม. 129) 
ฝ่ำฝืนระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำ    
ทั้งปรับ (ม.169)

ด้านการป้องกนั



ดา้นการอนุวตัิการตาม

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติ

ค.ศ. 2003 และมาตรฐานสากล

ดา้นการอนุวตัิการตาม

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติ

ค.ศ. 2003 และมาตรฐานสากล



ด้านการอนุวตักิารตาม
อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจริต

ค.ศ. 2003 และมาตรฐานสากล
1. กำรรับฟังควำมเห็นสำธำรณะ (มำตรำ 32)
2. กำรจำ้งท่ีปรึกษำ/ผูเ้ช่ียวชำญในกำรติดตำมทรัพยสิ์น (มำตรำ 34)
3. ควำมคุม้ครองกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี (มำตรำ 41)
4. กำรติดตำมทรัพยสิ์นคืนในต่ำงประเทศ (มำตรำ 83)
5. กำรเป็นหน่วยงำนกลำงในเร่ืองควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศและกำร
ด ำเนินกำรตำมพนัธกรณี (มำตรำ 138)

6. อ ำนำจพิจำรณำส่งเร่ืองใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ
(มำตรำ 139) 



ด้านการอนุวตักิารตาม
อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจริต

ค.ศ. 2003 และมาตรฐานสากล
7. กำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ
(มำตรำ 140)

8. กำรยกเลิกโทษประหำรชีวิตในควำมผดิฐำนรับสินบน (มำตรำ 
175)

9. ก ำหนดควำมผดิฐำนขดัขวำงกระบวนกำรยติุธรรม (มำตรำ 
177)



สรุปส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารท้องถิ่น

 1. ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินมีฐำนะเป็นเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐท่ีอยู่ในหนำ้ท่ีและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำรไต่สวนและวินิจฉัยในควำมผิดเก่ียวกับกำร
ทุจริตต่อหน้ำท่ี กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร หรือควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรยติุธรรม

 2. ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเป็นต ำแหน่งท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตอ้งก ำหนดให้มี
หนำ้ท่ียืน่บญัชีแสดงรำยกำรทรัพยสิ์นและหน้ีสิน รวมทั้งตอ้งใหมี้กำรเปิดเผย
บญัชีใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป

 3. เป็นต ำแหน่งท่ีกฎหมำย ป.ป.ช. ปัจจุบนัห้ำมมิให้กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขดักนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงตำมร่ำงกฎหำย
น้ียงัคงให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดต ำแหน่งเจำ้พนกังำนของรัฐท่ีมิให้
ด ำเนินกำรดงักล่ำวเช่นเดิม




