
 

     ปที่ ๑๑๑๑ ฉบับที่ ๒๒๒๒     
 

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ““““เลาสูกันฟง คร้ังท่ี เลาสูกันฟง คร้ังท่ี เลาสูกันฟง คร้ังท่ี เลาสูกันฟง คร้ังท่ี ๑๑๑๑””””    

โดย KMKMKMKM YoungYoungYoungYoung EliteEliteEliteElite 
 

 

 

    
หลังหลังหลังหลังจากที่เราไดทักทายและทําความรูจักกัน

ในฉบับที่แลว จะเห็นไดวางานที่ ““““KMKMKMKM    YoungYoungYoungYoung    EliteEliteEliteElite”  
ไดนําเสนอมานั้นมีหลากหลายเรื่องราวที่นาสนใจ
และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํางาน และประกอบไปดวย
กิจกรรมที่นาสนใจมากมาย 

 
สําหรับในฉบับนี้ ขอหยิบยกผลการดําเนินงาน

ที่นาสนใจบางสวนมานําเสนอ เพ่ือใหทุกทานไดใช
เปนชองทางในการเขาสูขอมูลที่ทางเราไดรวบรวมไว
นั่นคือ การรวบรวมคําส่ังและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
งานรางกฎหมายและการใหความเห็นทางกฎหมาย 
การรวบรวมคําสั่งสํานักงานและแบบฟอรมหนังสือ  

 
นอกจากน้ันสาระความรูที่น าสนใจใน 

BLOG ก็เปนส่ิงที่ไมควรมองขาม ซึ่งเราจะมาดูกันวา 
ณ วันน้ี BLOG ไดนําเสนออะไรบาง ทั้งในเรื่องของ
รางกฎหมายและความเห็นทางกฎหมาย ตลอดถึงกิจกรรม 
““““เลาสูกันฟงเลาสูกันฟงเลาสูกันฟงเลาสูกันฟง    คร้ังท่ีคร้ังท่ีคร้ังท่ีคร้ังท่ี    ๑๑๑๑”””” ที่ผานมา และขอทิ้งทายฉบับนี้
ด ว ย บ ท ค ว า ม ท า ง ก ฎ ห ม า ย ที่ น า ส น ใ จ
 เรื่อง ““““การปองกันและปราบปรามการปองกันและปราบปรามการปองกันและปราบปรามการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐการทุจริตภาครัฐการทุจริตภาครัฐการทุจริตภาครัฐ     ””””    
โดยนายเก ียรต ิก อง  ก ิจการ เจร ิญด ี ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถติดตามได ใน  ““““eeee----letterletterletterletter    bybybyby    KMKMKMKM    YoungYoungYoungYoung    
Elite”Elite”Elite”Elite” 

 
 

ทีมทีมทีมทีม  ผู  นํา รุ น ใหมดา นก ารจัดกา รคว าม รู 

(KM Young Elite)    จัดกิจกรรม ““““เลาสูกันฟงเลาสูกันฟงเลาสูกันฟงเลาสูกันฟง”””” ครั้งที่ ๑ 
โดยเ รียนเ ชิญ  ท านท านท านท าน จริ ย า  เจี ยมวิจิ ตรจริ ย า  เจี ยมวิจิ ตรจริ ย า  เจี ยมวิจิ ตรจริ ย า  เจี ยมวิจิ ตร  รอง เลขาธิก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนประธาน ในกิจกรรมมีการบรรยาย
เร่ือง ““““การบริหารเงินใหคุมคาการบริหารเงินใหคุมคาการบริหารเงินใหคุมคาการบริหารเงินใหคุมคา” โดยนายพิสุทธิ ์เทพพิชัยยานนท 
ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม ๙ 
มาเปนวิทยากร  ในวันศุกร ที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
ณ หองประชุมปรีด ีพนมยงค  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     



 
 

 
 
 

 
 
 

ในฉบับน้ีขอหยิบยกผลงานท่ีนาสนใจมานําเสนอ 

เพ่ิมเติม หลังจากท่ีเราเปดตัว e - Letter ฉบับแรกดวย 
ผลการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเรา KM Young Elite ไดทํามาตลอด
ระยะเวลาขวบปท่ีผานมา ซ่ึงน่ันเปนเพียงการเกริ่นนําเรียก
นํ้ายอยเทาน้ัน 

ท่ีผ านมา ในเ รื่องของมติคณะรัฐมนตรีเ ก่ียวกับ 
งานรางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย ทางเราไดนํามา
รวบรวมขึ้นเพ่ือใหเพ่ือนๆ ไดนํามาใชงานไดอยางสะดวกและงาย
ตอการสืบคนโดยไดรวบรวมไวใน Digital Library ตูท่ี ๑๒  
ความรูเก่ียวกับการรางกฎหมาย  

จากน้ันเขาตอไปท่ี มติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดรวมรวม 
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการรางกฎหมายตาง ๆ ไว ท่ีสําคัญ  
เชน เรื่อง แนวทางการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการรางกฎหมาย เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปน
มติคณะรัฐมนตรีท่ีสํานักงานฯ อางในหนังสือยืนยันรางกฎหมาย 
หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการวางแบบกฎหมาย (การปรับปรุง
มาตรา .. ทวิ เปน มาตรา ../๑) หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ 
การกําหนดกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
และกลุมงานดานวิชาการไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  

และส่ิงท่ี KM Young Elite คิดวานาจะเปนประโยชนตอเพ่ือนๆ เราจึงไดรวบรวมคําส่ังสํานักงานและแบบฟอรมหนังสือ 
โดยไดรวบรวมไวใน  Digital Library ตูท่ี ๑๑ ซ่ึงเปนการรวบรวมคําสั่งทั่วไป คําส่ังเก่ียวกับการรางกฎหมาย และคําส่ังเก่ียวกับการให
ความเห็นทางกฎหมาย ซ่ึงเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีของสํานักงาน 

สําหรับการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกลาวมาขางตนในปงบประมาณน้ี ทางทีมงาน KM Young Elite ก็จะไดรวบรวม 
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับงานรางกฎหมายและความเห็นทางกฎหมายใหเปนปจจุบัน และจะไดรวบรวมคําส่ังเก่ียวกับการราง
กฎหมายและคําส่ังเก่ียวกับการใหความเห็นทางกฎหมาย แจงเวียนเพ่ือขอขอมูลเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพ่ือขอ
ขอเสนอแนะตอไป 

 
 

แนะนําผลงาน...ผานมุมนารู 

 
KM Young Elite เคาขยันขันแข็งกันจังเลย 

๒



 
 
 

สําหรับในคอลัมนน้ีขอหยิบเอาเรื่องของ    BBBBloglogloglog มา
ฝากกัน ซึ่งตลอดขวบปที่ผานมาไดมีการนําเสนอเรื่องราว
มากมายหลากหลายประเด็น ซึ่งมีสาระความรูตางๆ ที่
นาสนใจ ทั้งในประเด็นของการรางกฎหมายและการให
ความเห็นทางกฎหมาย อยากใหทุกทานลองเขาไปอานดูแลว
จะรูวาส่ิงตางๆ เหลาน้ีที่ทาง  KM Young Elite ไดทําไว 
จะสามารถใชประโยชนในการตอยอดความรูและทางเรา
อยากใหทุกทานรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆ นะคะ 
เพ่ือจะไดรวมกันแบงปนความรู ความคิด ใหเกิดการพัฒนา
ความรูทางกฎหมายใหยิ่งๆ ขึ้นไป  

ฉบับน้ีก็เลยขอยกขบวนเรื่องราวทั้งหมดที่ไดลงไว 
ทั้งใน DLDLDLDL    และใน WebWebWebWeb เพื่อใหทานที่ไมเคยเขาไปชมได
ทราบวามีเรื่องใดบางที่นาสนใจ .... อยาลืมเขาไปแวะ
ทักทายชาว BlogBlogBlogBlog บางนะคะ บางนะคะ บางนะคะ บางนะคะ................ (ทุกความคิด สรรสราง
ความรู....สูการพัฒนาองคกร) 

 

เริ่มตนดวย เริ่มตนดวย เริ่มตนดวย เริ่มตนดวย BlogBlogBlogBlog รางกฎหมาย มีเรื่องที่นาสนใจ ดังนี้ รางกฎหมาย มีเรื่องที่นาสนใจ ดังนี้ รางกฎหมาย มีเรื่องที่นาสนใจ ดังนี้ รางกฎหมาย มีเรื่องที่นาสนใจ ดังนี้    

- ถนนหนทาง สะอาดตา สบายใจ เจาขยะทั้งหลาย มันไปไหน อยากรูวาทํายังไง ตามอาน ““““กฎหมายกฎหมายกฎหมายกฎหมาย
จัดการขยะจัดการขยะจัดการขยะจัดการขยะ”””” ดวน     (Web+DL)(Web+DL)(Web+DL)(Web+DL) 

- ลูกแบงไตขางหน่ึงใหพอ พอแบงช้ินเน้ือตับสวนหน่ึงใหลูก แลวมันจะมีอวัยวะสวนไหนอีกที่จะปลูก
ถายกันได  คลิกอาน ““““การปลูกถายอวัยวะการปลูกถายอวัยวะการปลูกถายอวัยวะการปลูกถายอวัยวะ””””  พรอมเฉลย (DL)DL)DL)DL) 

- การตามหาทายาทที่พลัดพรากจากกันไปนานเพ่ือมารับมรดก สมบัติเจาคุณพอ เดี๋ยวน้ี ““““การพิสูจนการการพิสูจนการการพิสูจนการการพิสูจนการ
เปนพอแมลูกเปนพอแมลูกเปนพอแมลูกเปนพอแมลูก”””” ไมใชเรื่องยากอีกตอไป (DL)DL)DL)DL) 

- เปดเมลทีไร เมลเต็มทุกที รําคาญเจาพวก “spam mail”  “junk mail” หรือพวก “เมลขยะ” เหลือเกิน มีวิธี
ไหนที่จะมาจัดการเจาเมลพวกนี้ไดบางหนอ ““““จดหมายขจดหมายขจดหมายขจดหมายขยะยะยะยะ”””” ของ It’s me นาจะใหคําตอบได (DL)DL)DL)DL) 

- ซื้อของมาไดแค ๒ วัน ตองสงซอม ตองเสียคาโง ถูกพอคาเอาเปรียบ สารพัดสารพัน คงยอมกันไมได 
เพราะเปน ““““สิทธิผูบริโภคสิทธิผูบริโภคสิทธิผูบริโภคสิทธิผูบริโภค””””  (Web+DL)(Web+DL)(Web+DL)(Web+DL) 

- ที่นี่วุนวายหนอ..ที่น่ีขัดของหนอ.. เพ่ิงจะมีรัฐธรรมนูญใหมทั้งทีทําไมมันวุนวายขนาดน้ี ขออาน
หนอยซิวา ““““รัฐธรรมนูญใหมของเรารัฐธรรมนูญใหมของเรารัฐธรรมนูญใหมของเรารัฐธรรมนูญใหมของเรา”””” มันเปนอยางไร (DL)DL)DL)DL) 

- รัฐวานาที่ประกอบไปดวยหลายพรรคการเมือง ยิ่งมากพรรคก็ยิ่งวุนวายเหมือนจับปูใสกระดง ของ
ประเทศอื่นเขาจะเปนอยางไร ลองอาน ““““กฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมัน””””  (DL)DL)DL)DL) 

๓



 

- ประเทศไทยคงรับไมไดกับการมีกฎหมาย 
ทําแทง ใครทําแทงโดยเจตนา และไมมีเหตุจําเปน 
ตามกฎหมาย ถือวามีความผิดอาญา แตในประเทศ
เยอรมันจะมีอยางนี้บางหรือไมหนอ คงตองลองอาน    
““““กฎหมายทําแทงของเยอรมันกฎหมายทําแทงของเยอรมันกฎหมายทําแทงของเยอรมันกฎหมายทําแทงของเยอรมัน””””    วามันเปนอยางไร 
(DL)DL)DL)DL) 

- วงราชการมัวหมองเพราะเหตุทุจริต
คอรั ป ช่ัน  ปญหานี้ เกิ ดขึ้นทั่ ว โลก  จึ งนํา ไป สู 
““““อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจรติทุจรติทุจรติทุจรติ    คคคค....ศศศศ.... 2003” 2003” 2003” 2003”  (Web+DL)(Web+DL)(Web+DL)(Web+DL) 

 

 

 

และสําหรับในและสําหรับในและสําหรับในและสําหรับใน Blog Blog Blog Blog ความเห็นทางกฎหมายกอมี ความเห็นทางกฎหมายกอมี ความเห็นทางกฎหมายกอมี ความเห็นทางกฎหมายกอมี
เรื่องที่นาสนใจ ดังนี้เรื่องที่นาสนใจ ดังนี้เรื่องที่นาสนใจ ดังนี้เรื่องที่นาสนใจ ดังนี้    

-  “มีลูกยาก  ““““อุมบุญอุมบุญอุมบุญอุมบุญ” ชวยได” เทคนิคการทําเปน
ยังไง   ความสัมพันธระหวางทารกที่เกิดมา กับคุณแมอุม
บุญรับฝากตัวออนที่เกิดจากไขและอสุจิของคูสามีภรรยาเปน
ยังไง  กฎหมายไทยกฎหมายเทศยอมรับแคไหน อุมบุญ ชวยอุมบุญ ชวยอุมบุญ ชวยอุมบุญ ชวย
ไดจริงๆรึเปลาไดจริงๆรึเปลาไดจริงๆรึเปลาไดจริงๆรึเปลา (Web+DL) (Web+DL) (Web+DL) (Web+DL)    

-  จะทําไงดี เมื่อตองยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
แตวาเลยระยะเวลายื่นแลว (DL)DL)DL)DL) 

-  เมื่อจําเปนตองออกกฎหมายที่เล่ียงการกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพไมได ก็ตองมาด ูหลักความพอสมควรแกเหตุหลักความพอสมควรแกเหตุหลักความพอสมควรแกเหตุหลักความพอสมควรแกเหตุ    
คุณรูจักหลักนี้แคไหน (DL)DL)DL)DL) 

-  การมอบอํานาจของฝายปกครอง การมอบอํานาจของฝายปกครอง การมอบอํานาจของฝายปกครอง การมอบอํานาจของฝายปกครอง เวอรช่ันน้ี ถา
ไมอานละกอขอบอกวาเชยจริงๆ    (DL)DL)DL)DL)    

-  หลักความเปนกลาง  หลักความเปนกลาง  หลักความเปนกลาง  หลักความเปนกลางนั้นสําคญัไฉน? ทาํเปนเลน
ไป กอสําคัญขนาดกระเดงออกจากเกาอ้ีไดงายๆ เรื่องน้ียังมี
พัฒนาการอยูเสมอ อยากรูตองติดตาม (Web+DL)(Web+DL)(Web+DL)(Web+DL) 

-  เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา การลาออกก็ตองดูผลการลาออกก็ตองดูผลการลาออกก็ตองดูผลการลาออกก็ตองดูผล    
ทางกฎหมายดวยทางกฎหมายดวยทางกฎหมายดวยทางกฎหมายดวย อยากรูตองติดตาม! (DL)DL)DL)DL) 

 

๔



 
 
 

 
 
 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
นายเกียรติกอง  กิจการเจริญดีΞΞΞΞ 

 
เม่ือไมนานมาน้ีผูอานคงจะเคยไดยินขาวเก่ียวกับ

องคกรของรัฐที่ตั้งข้ึนใหมซึ่งมีอํานาจเก่ียวกับการปองกันและ
ปร าบปร ามการทุ จ ริต ของฝ า ยบ ริห า ร  ซึ่ ง เ รี ยก กันว า
คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ  ป .ป .ท . )  ซึ่ ง ผู อ านอาจจะ เคยสงสัยว า
คณะกรรมก า ร  ป .ป .ท .  มี ที่ ม า อย า ง ไ ร  จั ดตั้ ง ข้ึ นม า 
เพื่ อวัต ถุประสงคใด  มี อํานาจหนาที่ อะไร  แตกต างจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยางไร และประชาชนจะไดประโยชน
อะไรจากคณะกรรมการ ป .ป .ท .  ซึ่ง ผู เ ขียนจะขออธิบาย
ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 
๑๑๑๑. . . . วัตถุประสงคการจัดตั้งคณะกรรมการ ปวัตถุประสงคการจัดตั้งคณะกรรมการ ปวัตถุประสงคการจัดตั้งคณะกรรมการ ปวัตถุประสงคการจัดตั้งคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท....    

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ใ นภ าค รั ฐ  (คณะกร รมก า ร  ป .ป .ท . )  จั ดตั้ ง ข้ึ น โ ด ย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อจัดตั้งสวนราชการของ
ฝายบริหารที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อใหรัฐบาลสามารถกํากับดูแลและผลักดันการ
ดําเนินการตามนโยบายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรง
ตามเปาหมาย และเพื่อแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งมีงานที่รับผิดชอบ
ด านการปราบปรามการทุ จ ริตอ ยู ม าก  โดย กํ าหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจไตสวนการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐในระดับที่ต่ํากวาผูอํานวยการกองลงไป รวมทั้งใหเปน
ศูนยกลางประสานงานกับหนวยงานรัฐที่เก่ียวของทั้งหมดใน
เรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบูรณาการ
การปองกันและปราบปรามการทจุริตในฝายบริหาร 
 

                                                 
Ξ

 นิติกร ๕  ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา  สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
๒๒๒๒. . . . องคประกอบของคณะกรรมการ ปองคประกอบของคณะกรรมการ ปองคประกอบของคณะกรรมการ ปองคประกอบของคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท....    

คณะกรรมการ ป .ป .ท . ประกอบดวยประธาน
กรรมก า รคนห น่ึ งแล ะก รรมก า ร อ่ื น อีก ไม เ กิ นห า คน 
ซึ่ ง คณะ รั ฐมนต รี แต ง ตั้ ง โ ดยคว าม เห็ น ชอบจ ากสภ า
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ เปนกรรมการ และมี
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง (มาตรา ๕) โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เปนฝายธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. (มาตรา ๕๑) 

 
๓๓๓๓. . . . อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท....    

คณะกรรมการ ป .ป .ท . มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ 
ไดแก เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี ใหคําปรึกษา 
แกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
หรือมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลเก่ียวกับการกระทําการ
ทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ สรุปสํานวนพรอมทั้ง
ความเห็นสงพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีอาญาตอเจาหนาที ่
ของรัฐ เปนตน (มาตรา ๑๗)    
    
    
    
    
    

หยิบมาเลา......เอามาฝาก

๕



    
    
๔๔๔๔. . . . เจาหนาท่ีของรฐัซึง่คณะกรรมการ ปเจาหนาท่ีของรฐัซึง่คณะกรรมการ ปเจาหนาท่ีของรฐัซึง่คณะกรรมการ ปเจาหนาท่ีของรฐัซึง่คณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท. . . . มอีาํนาจไตสวนและมอีาํนาจไตสวนและมอีาํนาจไตสวนและมอีาํนาจไตสวนและ
ชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด    

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง
และช้ีมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดของเจาหนาที่ของรัฐ 
หมายคว าม ถึ ง  ข า ร า ชก า รห รือพ นักง านส วนท อ ง ถ่ิ น 
ซึ่ง มีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคล
ผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เจาพนักงาน
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ างของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคล 
ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐ
ในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปน
การจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 
(มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหาร 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒)  

แตไมรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปน้ี ผูบริหาร
ระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ผูพิพากษาและตุลาการ 
พนักงานอัยการ เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของศาล รัฐสภา 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระจากการควบคุมหรือ
กํากับของฝายบริหารที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และเจาหนาที่
ของรัฐในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ เจ าหนาที่ของรัฐซึ่ งกระทําความผิด 
ในลักษณะที่คณะกรรมการ ป .ป .ช. เห็นสมควรดําเนินการ 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทั้ง น้ี มีขอสังเกตวา  คําวา  “เจ าหนาที่ ของรัฐ”  

ซึ่งกําหนดไวในมาตรา ๓ ไมไดกําหนดยกเวนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง และขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาข้ึนไปไว แตเม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 
๒๕๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กําหนดใหคณะกรรมการ ป .ป .ช . มีอํานาจไตสวน 
และวินิจฉัยการรํ่ารวยผิดปกติและการทุจริตของผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป  ดังน้ัน คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จึงไมมีอํานาจไตสวนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของผู
ดํารงตาํแหนงทางการเมือง และขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 

 
๕๕๕๕. . . . การกลาวหาวามีการทุจริตตอคณะกรรมการ ปการกลาวหาวามีการทุจริตตอคณะกรรมการ ปการกลาวหาวามีการทุจริตตอคณะกรรมการ ปการกลาวหาวามีการทุจริตตอคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท....    

ผูซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทําการทุจริต 
ในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดพบเห็นการทุจริต 
ในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ มีสิทธิกลาวหาตอคณะกรรมการ 
ป .ป .ท . สามารถกลาวหาดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือก็ได  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(๑) การกลาวหาอาจทําดวยวาจา โดยใหพนักงาน
หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. บันทึกคํากลาวหาและจัดใหลงลายมือช่ือ
ผูกลาวหาในบันทึกการกลาวหานั้นไว และในกรณีที่ผูกลาวหาไม
ประสงคจะเปดเผยตน หามไมใหหามไมใหหามไมใหหามไมใหพนักงานหรือเจาหนาที่ ปพนักงานหรือเจาหนาที่ ปพนักงานหรือเจาหนาที่ ปพนักงานหรือเจาหนาที่ ป....ปปปป....ทททท. . . . 
เปดเผยชื่อหรือที่อยู รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เปนการสําแดงตัวเปดเผยชื่อหรือที่อยู รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เปนการสําแดงตัวเปดเผยชื่อหรือที่อยู รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เปนการสําแดงตัวเปดเผยชื่อหรือที่อยู รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เปนการสําแดงตัว
ของผูตองหาของผูตองหาของผูตองหาของผูตองหา (มาตรา ๒๔) 

(๒) การกลาวหาเปนหนังสือ ผูกลาวหาจะตอง 
ลงช่ือและที่อยูของตน แตหากผูกลาวหาจะไมลงช่ือและที่อยู
ของตนตองระบุพฤติการณแหงการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ  
ซึ่งถูกกลาวหาและพยานหลักฐานเบื้องตนไวให เพียงพอ 
ท่ีจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได (มาตรา ๒๔ วรรคสอง) 

 
 
 
 
 

 

๖



    
๖๖๖๖. . . . การไตสวนและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําทุจริตการไตสวนและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําทุจริตการไตสวนและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําทุจริตการไตสวนและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําทุจริต    

คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมีอํานาจไตสวน
ขอเท็จจริงไดก็ตอเม่ือ (มาตรา ๒๓) 

๑) มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวากระทําการหรือ
เก่ียวของกับการกระทาํการทุจริตในภาครัฐ  

๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใด
กระทาํการทจุริตในภาครัฐ 

๓) เมื่อไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน 
๔) เมื่อไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
การไตสวนขอเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ท. มี

อํานาจเ รียกผู ถูกกล าวหามาช้ีแจงขอกล าวหาและแสดง
พยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหถอยคําประกอบการช้ีแจง 
(มาตรา ๑๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๗๗๗. . . . กรณีคณะกรรมการ ปกรณีคณะกรรมการ ปกรณีคณะกรรมการ ปกรณีคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท. . . . ไตสวนแลวพบวามีการทุจริตในไตสวนแลวพบวามีการทุจริตในไตสวนแลวพบวามีการทุจริตในไตสวนแลวพบวามีการทุจริตใน
ภาครัฐภาครัฐภาครัฐภาครัฐ    

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดไตสวนและมีมติวา
เจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ และเปนกรณ ี
มีมูลความผิดทางวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและ
เอกสารที่ มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือ 
ผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผู น้ัน เพื่อพิจารณา 
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีมติ
โดยไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก (มาตรา 
๔๐) 

ในการพจิารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือใหถือใหถือใหถือ
วารายงวารายงวารายงวารายงาน เอกสาร าน เอกสาร าน เอกสาร าน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ปและความเห็นของคณะกรรมการ ปและความเห็นของคณะกรรมการ ปและความเห็นของคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท. . . .     
เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนเปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนเปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนเปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
วินัยวินัยวินัยวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหาร 
งานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ แลวแตกรณ ี(มาตรา ๔๐) 

 
 
เม่ือไดรับรายงานจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. แลว 

ใหผูบังคับบัญชาหรืใหผูบังคับบัญชาหรืใหผูบังคับบัญชาหรืใหผูบังคับบัญชาหรืออออผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และใหผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไป
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที ่
ไดออกคําสั่ ง  (มาตรา  ๔๑ )  หากผู บั งคั บบัญชาละ เลยหากผู บั งคั บบัญชาละ เลยหากผู บั งคั บบัญชาละ เลยหากผู บั งคั บบัญชาละ เลย    
ไมดําเนินการ ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งไมดําเนินการ ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งไมดําเนินการ ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งไมดําเนินการ ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง    
ถอดถอนผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายถอดถอนผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายถอดถอนผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายถอดถอนผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ 
ผูถูกกลาวหาน้ันๆ (มาตรา ๔๒) 

กรณี ที่ ผู บั ง คั บ บัญช า ขอ งผู ถู กกล า ว ห า ไ ม
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวาการดําเนินการทาง
วิ นัยของ ผู บั ง คับบัญชาไม ถูกต องห รือไม เหมาะสมให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และ
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังการตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา ๔๓) 

ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสงเร่ือง
ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหนาที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวา
ดวยการบริหารงานบุคคลสําห รับเจ าหน าที่ของรัฐ  หรือ
คณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูสั่งแตงตั้ง
กรรมการอนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณ ีพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ เพื่อใหมีการดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 
(มาตรา ๔๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗



 
 
ในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ เปน

ความผิดทางอาญาดวย    ใหคณะกรรมการ ปใหคณะกรรมการ ปใหคณะกรรมการ ปใหคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท. . . . สงเรือ่งพรอมทัง้สงเรือ่งพรอมทัง้สงเรือ่งพรอมทัง้สงเรือ่งพรอมทัง้
สํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและความเห็นของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและความเห็นของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและความเห็นของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและความเห็นของ
คณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ป....ปปปป....ทททท. . . . ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไปใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไปใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไปใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป โดยให
ถือวาการดําเนินการและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนการสอบสวนและสํานวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (มาตรา ๔๕) 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไตสวนขอเท็จจริง
แลว มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหารํ่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติใหสงเร่ือง พรอมสํานวน
การไตสวนและเอกสารหลักฐานที่ เก่ียวขอใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. (มาตรา ๔๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
๘๘๘๘. . . . การคุมครองผูกลาวหา และผูเกี่ยวของกับการใหขอมูลการคุมครองผูกลาวหา และผูเกี่ยวของกับการใหขอมูลการคุมครองผูกลาวหา และผูเกี่ยวของกับการใหขอมูลการคุมครองผูกลาวหา และผูเกี่ยวของกับการใหขอมูล    
การทุจริตในภาครัฐการทุจริตในภาครัฐการทุจริตในภาครัฐการทุจริตในภาครัฐ    

คณะกรรมการ  ป .ป .ท .  อาจ จัดทํ า ระ เบี ยบ 
เพื่อกําหนดมาตรการคุมครองเบื้องตนสําหรับผูกลาวหา 
ผู เสียหาย ผูทํ าคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผู ใหถอยคํา  
หรือผูแจงเบาะแส หรือขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตภาครัฐ  
และ ให ถื อ ว า บุ คคล ดั งกล า ว เ ป นพยานที่ มี สิ ท ธิ ได รั บ 
ความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานใน
คดีอาญา (มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง) 

 

 
 
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย 

ช่ือเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใด เพราะมีการ
กระทําความผิดทางอาญาอันเ น่ืองมาจากการใหถอยคํา  
หรือเบาะแส หรือขอมูลตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. สามี ภริยา  
ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธใกลชิด
กับบุคคลดังกลาว มีสิทธิย่ืนคํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา (มาตรา ๕๔ วรรคสอง) 

นอกจากน้ีคณะกรรมการ ป .ป .ท . อาจจัดใหมี
รางวัลตอบแทนแกผูกลาวหาและผูเกี่ยวของกับการใหขอมูลการ
ทุจริตได และในกรณีที่บุคคลดังกลาวเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
เลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับตําแหนงใหแกบุคคลนั้นเปนกรณี
พิเศษก็ได (มาตรา ๕๖) 
 
๙๙๙๙. . . . บทสรุปบทสรุปบทสรุปบทสรุป    

การจัดตั้งคณะกรรมการ ป .ป .ท .  ถือเปนการ
แบงแยกอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่ปราบปรามการ
ทุจริต โดยกําหนดใหการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต
ของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมใชผูบริหารระดับสูงและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทั้งน้ี เพื่อแบงเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ทีมี่จํานวนมากใหลดนอยลง และมุงที่จะใชมาตรการในทางวินัย
และทางอาญาดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริต รวมทั้ง
กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมใหบุคคลที่รูเห็นหรือทราบการ
ทุจริตใหขอมูลที่เปนประโยชนเก่ียวกับการทุจริตแกทางราชการ 
ตลอดจนกําหนดมาตรการคุมครองผูใหขอมูลการทุจริตตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา เพื่อใหผูที่พบ
เห็นการทุจริตกลาที่จะใหขอมูล ซึ่งเปนการสงเสริมใหบุคคล
ทั่วไปเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ โปรงใสในการบริหาร
ราชการแผนดินตอไป  

    

๘


