
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันการทุจริต



กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)
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ควำมเป็นมำและพฒันำกำร

ประเมินทดสอบ

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ขยำยขอบเขตประเมิน
หน่วยงำนภำครัฐทัว่ประเทศ

เป็นคร้ังแรก

มติครม.ให้หน่วยงำนภำครัฐ
ประเมิน ITA

59-60

ศึกษำทบทวน ITA

พฒันำ ITAS

และน ำร่องประเมิน อปท.

ประเมินน ำร่องกบั
หน่วยงำนภำครัฐ

มติครม.ให้หน่วยงำนภำครัฐ
ประเมิน ITA

61-64

พฒันำกรอบแนวคิดกำร
ประเมิน ITA จนส ำเร็จ

ประเมินหน่วยงำนภำครัฐทัว่ประเทศ

ITA2562
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ระเบียบวธีิประเมิน เคร่ืองมือประเมิน

บุคลำกรภำยใน ผู้รับบริกำร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

กำรด ำเนินงำน/

กำรบริหำรองค์กร
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ระเบียบวิธีประเมิน เกณฑร์ะดบัผลการประเมิน
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ตัวช้ีวดัที ่1 กำรปฏิบตัิหน้ำที่

ตัวช้ีวดัที ่2 กำรใช้งบประมำณ

ตัวช้ีวดัที ่3 กำรใช้อ ำนำจ

ตัวช้ีวดัที ่4 กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร

ตัวช้ีวดัที ่5 กำรแก้ไขปัญหหำ

กำรทุจริต

ตัวช้ีวดัที ่6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ตัวช้ีวดัที ่7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ตัวช้ีวดัที ่8 กำรปรับปรุงระบบกำร

ท ำงำน

ตัวช้ีวดัที ่9 กำรเปิดเผยข้อมูล

ตัวช้ีวดัที ่10 กำรป้องกนักำร

ทุจริต

รำยละเอยีดตัวช้ีวดั ภำพรวม
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ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต

ด้ำนกำรตรวจสอบทรัพยส์ินและหนีส้ิน



เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

- ขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

- ผูป้ฏิบติังานในรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐั

- ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร ผูช่้วยบริหาร และสมาชิกสภา อปท.

- เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี

- กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานของรฐั

- บคุคลหรือคณะบคุคลซ่ึงใชอ้ านาจหรือไดร้บัมอบใหใ้ชอ้ านาจ

ทางการปกครองของรฐั ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

ตามกฎหมาย



ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง

- นายกรฐัมนตรี

- รฐัมนตรี
- สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
- สมาชิกวุฒิสภา

- ขา้ราชการการเมืองอ่ืน ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ
การเมือง

- ขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการรฐัสภา



เจ้าพนักงานของรัฐ

- เจา้หนา้ท่ีของรฐั

- ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง

- ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ

- ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ



การกระท าท่ีอยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

- ทจุริตต่อหนา้ท่ี

- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม

- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ

- ร า่รวยผิดปกติ



เจา้หนา้ท ีข่องรฐัท ีก่ระท าความผดิม ี3 กลุม่ ดงัน ี้

1.  กระท าผดิโดยเจตนา

2.  กระท าผดิโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์

3.  กระท าผดิโดยอยู่ในภาวะจ ายอม



สามเหลีย่ม

แห่งการทุจรติ

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
ที่ทุจริต

ภาคเอกชนที่
มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

***เจา้หน้าที่

ของรฐั
ที่ทุจริต *** การเพกิเฉยของ

ประชาชน



การขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนตน

และประโยชนส์่วนรวม



ความสมัพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีของรฐักบัรฐั

สถานะของเจา้หนา้ท่ีของรฐัน ัน้มีความสมัพนัธ์กบัรฐั  2 สถานะ

สถานะหนึง่ คอื เจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีปฏบิติังานตามอ านาจหนา้ท่ี

ซึง่เป็นบคุคลท่ีท างานใหก้บัรฐัหรอืตวัแทนของรฐั

กบัอกีสถานะหนึง่ คอืเจา้หนา้ท่ีของรฐัซึง่เป็นเอกชนคนหนึง่

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม



ประมวลการกระท าท่ีอยู่ในขอบข่ายของผลประโยชนท์บัซอ้น 

เป็น 9 ลกัษณะ ดงันี้

(1) กำรรับผลประโยชน์
ต่ำงๆ

(2) กำรท ำธุรกจิกบั
ตัวเอง หรือเป็น

คู่สัญหญหำ

(3) กำรท ำงำนหลงัจำก
ออกจำกต ำแหน่ง
สำธำรณะ หรือหลงั

เกษยีณ

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

รูปเกี่ยวกับการทุจริต/Picture2.png


(4) กำรท ำงำนพเิศษ (5) กำรรู้ข้อมูลภำยใน

(6) กำรใช้สมบัติรำชกำร
เพ่ือประโยชน์ของธุรกจิ

ส่วนตัว 

(7) กำรท ำโครงกำร
สำธำรณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์

ในทำงกำรเมือง

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม



(8) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่
แสวงหำประโยชน์แก่เครือ
ญหำติ

(9) กำรใช้อทิธิพลเข้ำไป
มีผลต่อกำรตดัสินใจของ

เจ้ำหน้ำที่รัฐหรือ
หน่วยงำนอ่ืน 

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม
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(1) กำรรับผลประโยชน์
ต่ำงๆ
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กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

ม. ๑๒๘
รบัจากญาติ

ตามจ านวนที่เหมาะสม
ตามฐานานรูุป

รบัจากบคุคลอ่ืน
มีราคาหรอืมลูค่าไมเ่กิน

๓,๐๐๐ บาท

รบัเป็นการทั่วไป
ไมจ่  ากดั



กรณีอภสิิทธิ ์“รับมอบงำช้ำง” โสภณ





(2) กำรท ำธุรกจิกบั
ตัวเอง หรือเป็น

คู่สัญหญหำ

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม



กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

ม. ๑๒๖

หา้มเป็นคูส่ญัญากบั
หน่วยงาน

หา้มเป็นหุน้สว่นหรอืผูถื้อ
หุน้ในบรษัิทท่ีเป็นคู่สญัญา

กบัหน่วยงาน

หา้มรบัสมัปทานหรือ
คงถือไวซ้ึง่สมัปทาน 
ทั่วราชอาณาจกัร

หา้มเขา้ไปมีสว่นได้
เสียในธุรกิจเอกชน
ซ่ีงอยูภ่ายใตก้ ากบั 
ดแูล ควบคม 
ตรวจสอบ

ของหน่วยงาน



คดทีีด่นิรัชดำภเิษก

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม



(3) กำรท ำงำนหลงัจำก
ออกจำกต ำแหน่ง
สำธำรณะ หรือหลงั

เกษยีณ

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม



(4) กำรท ำงำนพเิศษ

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม









(5) กำรรู้ข้อมูลภำยใน

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม







(6) กำรใช้สมบัติรำชกำร
เพ่ือประโยชน์ของธุรกจิ

ส่วนตัว 

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

















(7) กำรท ำโครงกำร
สำธำรณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์

ในทำงกำรเมือง

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม





(8) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่
แสวงหำประโยชน์แก่เครือ
ญหำติ

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม







(9) กำรใช้อทิธิพลเข้ำไป
มีผลต่อกำรตัดสินใจของ

เจ้ำหน้ำที่รัฐหรือ
หน่วยงำนอ่ืน 

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม
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กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔
เจา้หนา้ท่ีรฐัเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการเรี่ยไรของบคุคลหรอืนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่หน่วยงาน
ของรฐั จะตอ้งไมก่ระท าการดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ใชห้รอืแสดงต าแหน่งหนา้ใหป้รากฏในการด าเนินการเรี่ยไร
(๒) ใช ้สั่ง  ขอรอ้ง  หรอืบงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให ้หรอื

กระท าในลกัษณะที่ท  าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลอื่นนัน้ตอ้งตกอยูใ่นภาวะจ ายอม
ไมส่ามารถปฏิเสธหรอืหลีกเลี่ยงท่ีจะไมช่่วยท าการเรี่ยไรใหไ้ดไ้มว่า่โดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม



กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔
หน่วยงานของรฐัจะกระท าการเรี่ยไรได ้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
๑. เป็นนโยบายเรง่ดว่นของรฐับาล และมติ ครม. ใหเ้รี่ยไรได้
๒. เพ่ือช่วยเหลือผูเ้สียหายหรอืบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภยัหรอื

เหตกุารณใ์ดท่ีส าคญั
๓. ในโอกาสการทอดผา้พระกฐินพระราชทาน
๔. เป็นการเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั หรอืเอกชนท่ีไดร้บั

การอนมุตัิ หรอือนญุาต แลว้แตก่รณี
๕. เป็นการเรี่ยไรเพ่ือประโยชนส์าธารณะ หรือเพ่ือประโยชนข์องหน่วยงาน เพ่ือใหไ้ด้

ทรพัยส์ินรวมกนัไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท



กำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔

ขอ้ ๗ วรรค ๒ ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามระเบียบนี ้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาด าเนินการลงโทษทางวินยั





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

ฐานสบิ ระบบเลข ฐานสอง

ระบบอปุถมัภ ์ ระบบการบรหิาร ระบบคุณธรรม

คดิเหมารวม ระบบการคดิ คดิแยกแยะ

ทบัซอ้น ผลประโยชน์ ส่วนรวม / 

ส่วนตวั



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

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) เป็นระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว 
คือ  0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมา
ตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่ง
เป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง (Continuous)



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



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

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) เป็นระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มี
ลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) 
ตัดเด็ดขาด



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



แก้ทุจริตต้องคิดเป็น

ไม่ใช้น ้าประปาหลวงล้างรถ
ส่วนตัว

เอาวัสดุครุภัณฑ์หลวง
ไปใช้ที่บ้าน

เอารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว

ใช้น ้าประปาหลวงมา
ล้างรถส่วนตัว

เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตที่ท้างาน

เอาโทรศัพท์หลวงมาโทร
ติดต่อธุระส่วนตัว

ไม่น้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนตัวมาชาร์ตที่ท้างาน

ไม่น้าวัสดุครุภัณฑ์หลวง
ไปใช้ส่วนตัว

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงใน
เรื่องส่วนตัว

ไม่รับของขวัญจาก
ผู้มาติดต่อราชการ

 ระบบ
คดิ

รูปเกี่ยวกับการทุจริต/750x422_758483_1496842205.jpg
รูปเกี่ยวกับการทุจริต/750x422_758483_1496842205.jpg


สภาพปัญหา



พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

• มาตรา 49 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือติดต้ังป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
– ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

“ทางหลวงเป็นทีส่าธารณะ”







พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

• ซื้อ – ขายกล้วยแขกกลางสี่แยก เสี่ยงอุบัติเหตุ – ผิดกฎหมาย !!!

• มาตรา 20 ห้าม ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนนหรือที่
สาธารณะ
• ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

• มาตรา 21 ห้ามผู้ขับขี่รถซื้อสินค้าที่จ าหน่ายบนถนน
• ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

“หยุดอุดหนุนคนท าผิดกฎหมาย”



พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

• มาตรา 54 ห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร

• มาตรา 57 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด
– ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

“ฟุตบาธไม่ใช่ที่จอด”



การสอดสอ่งดแูลภาคประชาชน































สำมำรถร้องเรียนมำยงัส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้โดยมวีธีิกำรดงันี้

- ท ำเป็นหนังสือเรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.  ส่งมำที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส่งมำที่ตู้ ปณ. 100
ถ.พษิณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งมำที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด

- กล่ำวหำด้วยวำจำโดยตรงต่อเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ส่วนกลำง 
หรือส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด

- โทรศัพท์หมำยเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสำยด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205

- เวบ็ไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน”



ร้องเรียนไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ดังนี้

1. ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สำยด่วน) ท ำเนียบรัฐบำล
หมำยเลข 1111

2. ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2271 8000
3. ส ำนักงำน ป.ป.ท. สำยด่วน โทร. 1206
4. ศูนย์ด ำรงธรรม สำยด่วน โทร. 1567 หรือศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดั
5. คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวดั ในแต่ละจังหวดั
6. แจ้งควำม ร้องทุกข์ กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน ณ สถำนีต ำรวจ

ในเขตอ ำนำจสอบสวน โดยพนักงำนสอบสวนจะส่งเร่ืองที่หำกอยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ไปยงัส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป



โดยในค ำกล่ำวหำ ต้องมีรำยละเอยีด ดงันี้
1. ช่ือ – สกลุ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้กล่ำวหำ ***
2. ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง สังกดั ของผู้ถูกกล่ำวหำ
3. ระบุข้อกล่ำวหำกำรกระท ำควำมผดิ 
4. พฤตกิำรณ์กำรกระท ำกำรทุจริตตำมข้อกล่ำวหำโดยละเอยีด 

( โปรดระบุวนั เวลำ สถำนทีข่องเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ พยำน
บุคคลหรือพยำนหลกัฐำนอ่ืนๆ ทีส่ำมำรถตรวจสอบได้ และหำกมีเอกสำร
หลกัฐำน ให้แนบมำด้วย)

กรณีกำรร้องเรียนโดยไม่แจ้งช่ือ – สกุลจริง ถือว่ำเป็น “บัตรสนเท่ห์” จะต้องระบุ
พยำนหลกัฐำนให้ชัดเจนเพยีงพอที่จะด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซ่ึงคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. อำจจะรับไว้พจิำรณำ




