
พรอมรับ !! 
การตรวจสอบ..อยางชอบธรรม 



 

ขอแนะนํา !! 

   การนาํไปปฏิบัติ ควรตรวจสอบ 

กับกฎหมายฉบับเตม็เสียกอน 

ตามมาตราในวงเล็บ ( )  

เพราะการนําเสนอ 

เปนเพียงดรรชนีสืบคนเทานั้น 

         

                    

       



       ๑. พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

    วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑                   

๒. พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

    วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  

       



      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

  วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                             (ป.ป.ช.)    

       



         อํานาจหนาที่ ป.ป.ช. 

   ตอหนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ 

        ตามกฎหมายฉบับใหม 

                    
       



- รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑    
- ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

- มีผลใชบังคบั เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

- มีทั้งสิ้น ๒๐๐ มาตรา แยกเปน 

 ๑. บททั่วไป (ม.๑-๘)  

 ๒. คณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๙-๔๕) 

 ๓. การไตสวน (ม.๔๖-๗๕) 

 ๔. การดําเนินการกับผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืงและตําแหนงเฉพาะ (ม.๗๖-๘๙) 

 ๕. การดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐ (ม.๙๐-๑๐๑) 

 ๖. การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสนิ (ม.๑๐๒-๑๒๕) 

 ๗. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและสวนรวม (ม.๑๒๖-๑๒๙) 

 ๘. การสงเสริมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต (ม.๑๓๐-๑๓๗) 

 ๙. ความรวมมือกบัตางประเทศ (ม.๑๓๘-๑๔๐) 

 ๑๐. สํานักงาน ป.ป.ช. (ม.๑๔๑-๑๖๑) 

 ๑๑. กองทุนปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ม.๑๖๒-๑๖๖) 

 ๑๒. บทกาํหนดโทษ (ม.๑๖๗-๑๘๔) 

 ๑๓. บทเฉพาะกาล (ม.๑๘๕-๒๐๐) 



     - สาระสําคัญ 

      - เตรียมรบั..การตรวจสอบตามกฎหมาย 

     - ผลกระทบตอองคกร/เจาหนาที่รัฐ  

       



     เจาพนักงานของรัฐ (ม.๔)  

     หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนง 

      ทางการเมือง (สส. สว. ครม.) ตุลาการศาล 

      รัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ กรรมการ ป.ป.ช. 

       



     เจาหนาที่รัฐ  
     หมายถึง  

      - ผูมีตําแหนง/เงินเดือนประจาํ/ 

        ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ/     

        กรรมการ/อนุกรรมการ/ผูบริหารทองถิ่น/         

        สมาชิกสภาทองถิ่น/กํานัน/ผูใหญบาน/ 

        ขาราชการทุกประเภท พนักงานจาง ลูกจาง 

        เปนตน 
       



     นิยามศพัท 
 ๑. “ผูถูกกลาวหา” หมายถงึ ผูถูกกรรมการ ป.ป.ช.มมีตใิหไต

สวน ทั้งฐานะตวัการ ผูใช ผูสนับสนุน 

 ๒. “พนักงานเจาหนาที”่ หมายถงึ เลขาธิการ และเจาหนาที ่

รวมถึงผูชวยราชการใน ป.ป.ช. 

 ๓. “ไตสวน” หมายถงึ การแสวงหา การรวบรวม และ

ประการอืน่ใด เพื่อใหไดขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน 

          



 

 ๔. “ทุจริตตอหนาที่” หมายถงึ  

            (๑) ปฏิบัติหรอืละเวนในหนาที่ 

     (๒) ปฏิบัติหรอืละเวนทําใหผูอื่นเชื่อวามหีนาที ่

     (๓) ใชอํานาจในตาํแหนงหนาที่ 

     เพือ่แสวงประโยชนทีม่คิวรไดสาํหรบัตนเองหรอืผูอืน่  

     (๔) กระทําผดิตอตาํแหนงหนาที่ 

     (๕) กระทําผดิตอตาํแหนงหนาที่ในการยตุธิรรม        



 

 ๕. “ร่ํารวยผดิปกต”ิ หมายถงึ  

            (๑) มีทรัพยสนิมากผดิปกต ิ

     (๒) มีทรัพยสนิเพิม่ขึน้มากผดิปกติ 

     (๓) มีหนี้สินลดลงมากผดิปกต ิ

     (๔) ไดทรพัยสนิโดยอางกฎหมายมไิด จากการทาํหนาที่ 

     (๕) มีทรัพยสนิเพิม่ขึน้มากผดิปกต ิจากการเปรยีบเทียบ 

                 บัญชีทรพัยสนิและหนี้สนิ        



    ๖. ถาผูถกูกลาวหา/จาํเลยหลบหนี ในระหวางนั้น  

        มิใหนับเวลาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายคุวาม (ม.๗) 

    ๗. การใชอํานาจของ ป.ป.ช.ตองสจุรติ เที่ยงธรรม กลาหาญ  

        ปราศจากอคต ิ(ม.๒๕) 

     

       



 

    ๘. คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีหนาที่ และอํานาจ ดังนี้ (ม.๒๘) 

 ... 

        (๒) ไตสวนและวินจิฉัยวาเจาหนาทีข่องรัฐ 

             ๑) ร่ํารวยผดิปกติ                                                       

             ๒) กระทาํความผดิฐานทุจรติตอหนาที่                                          

             ๓) กระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ                                

             ๔) กระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม 

 

              

 

       



 

    ๙. ใหรวมถึงการดาํเนนิการกบับุคคลอื่น ซึ่ง (ม.๓๐ ว.๑) 

             (๑) เปนตัวการ                                                       

             (๒) ผูใช                                          

             (๓) ผูสนับสนนุ                                

             (๔) ผูให 

             (๕) ผูขอให 

             (๖) รับวาจะให 

             (๗) นิติบุคคลที่เกีย่วของกบัทรัพยสนิฯ (ของผูถกูกลาวหา) 

                  เพื่อจูงใจใหกระทาํ ไมกระทาํ หรือประวงิเวลาโดยมชิอบ        

 

       



 

    ๑๐. ใหใชบังคับกับกรรมเดยีวแตผดิกฎหมายหลายบท และใน

บทหนึ่งจะตองดาํเนินการตามอาํนาจของ ป.ป.ช.ดวย (ม.๓๐ ว. ๒) 

     ๑๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.มหีนาที่และอํานาจ (ม.๓๒ ว.๑)  

           ... 

           (๒) จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มปีระสิทธิภาพเพือ่ปองกัน

และขจัดการทจุรติและประพฤตมิชิอบทั้งภาครฐัและเอกชนอยาง

เขมงวด         



 

    ๑๒. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๓๓)  

          ... 

          (๓) สงเสรมิใหประชาชนและชุมชนเขาใจถงึอนัตรายของ

การทุจรติและระบบอปุถมัภ เพื่อใหเกิดการตอตานอยางกวางขวาง 

(ม.๓๓)  

 
       



 

      ๑๓. ในการปฏบิตัหินาที่ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.มอีาํนาจ  

            (ม.๓๔) 

            (๑) มีคําสัง่ใหขาราชการ เจาหนาทีข่องรฐั มาใหถอยคาํ 

หรือสงมอบเอกสาร 

     (๒) ใหบุคคลใดมาใหถอยคาํ สงบัญชี มอบเอกสาร 

     (๓) ขอศาลออกหมายคน 

     (๔) มีคําสัง่ใหหนวยราชการ เอกชน ชี้แจง อํานวยความ

สะดวก ใหการชวยเหลอื ... 
       



 

      ๑๔. คณะกรรมการ ป.ป.ช.มเีหตอุันควรสงสยัวา (ม.๓๕) 

            (๑) การดาํเนินการของหนวยงานรฐัอาจนําไปสูการทุจรติ 

     (๒) สอวาอาจมกีารทุจรติ 

                  - ใหตรวจสอบโดยเรว็ 

           - ถาผลออกมาวามเีหตอุันควรระมดัระวัง 

           - อาจมมีต ิ๒ ใน ๓ มีหนังสอืแจงหนวยงานรฐั/ครม.

พรอมขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข 



 

      ๑๕. ป.ป.ช.ทุกตําแหนง  

             (๑) จะเปดเผยขอมลูสวนบุคคลที่ไดมาจากการปฏิบตัิหนาทีม่ไิด 

(ม.๓๖ ว.๑) 

             (๒) การเปดเผยขอมลูอื่นใดใหสาธารณชนทราบ ตองอยูภายใต

หลักเกณฑ ป.ป.ช. (ม.๓๖ ว.๒) 

             (๓) หามเปดเผย เผยแพร 

                  ๑) ขอมูลรายงาน 

                  ๒) สํานวนการตรวจสอบ 

                  ๓) การสอบสวน/ไตสวน/ไตสวนเบื้องตน อยูระหวาง

พิจารณา จนกวาคณะกรรมกากร ป.ป.ช.จะมีมติ เวนแตเพื่อประโยชนในการ

ไตสวน โดยใหถือวาเปนความลบัของทางราชการ (ม.๓๖ ว.๓)   



 

      ๑๖. กรณีมีการเปดเผยขอมลู (ม.๓๗)        

             (๑) ใหเลขา ป.ป.ช.หาตวัผูเปดเผยโดยเรว็ 

             (๒) เมื่อพบใหดาํเนินการทางวินัย 

             (๓) หากจงใจเปดเผยใหถอืวาผดิวินัยอยางรายแรง 

             (๔) หากเลขา ป.ป.ช.ไมดาํเนินการถอืวาบกพรอง   

             (๕) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดาํเนินการตามควรแกกรณี 



 

        ๑๗. ถาเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงนิ ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ขอขอมลูจาก ป.ป.ง.ได (ม.๓๘) 

         ๑๘. ระหวางการไตสวน หรือเมือ่ ป.ป.ช.ชีม้ลูและมโีทษทาง

อาญา หากเชื่อวาจะหลบหนี ขอใหศาลออกหมายจับได (ม.๓๙) 

         ๑๙. ป.ป.ช.ทกุตาํแหนงถกูดาํเนินคดทีุกประเภททีเ่กิดจาก

การปฏบิตัหินาที่ ทั้งที่อยูและออกไปแลว ใหสํานักงาน ป.ป.ช.

ชวยเหลือทางคด ีตามหลกัเกณฑ ป.ป.ช. (ม.๔๑) 



 

      ๒๐. การไตสวน/ไตสวนเบื้องตน ตองใหไดความจรงิ ทั้งที่เปน

คุณและโทษ (ม.๔๖ ว.๑) 

       ๒๑. ผูถูกกลาวหาสงพยานหลกัฐาน ป.ป.ช.จะไมรบัเพราะ

ลวงเลยเวลาหรอืผดิขัน้ตอนมไิด เวนแต 

             (๑) ชี้มูลแลว 

             (๒) ผูถูกกลาวหาจงใจประวิง หรือใชสิทธิโดยไมสจุรติ   

             ผูถูกกลาวหารองขอภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรบัแจงขอ

กลาวหา ใหเรียกเอกสารที่เกี่ยวของ ป.ป.ช.ตองให (ม.๔๖ว.๓) 



       ๒๒. คณะกรรมการ/เลขา ป.ป.ช. ตองควบคุม/กวดขนัพนักงาน

เจาหนาทีใ่หปฏบิตัหินาทีใ่หแลวเสรจ็ในกําหนด ผูใดละเลย/ไมแลว

เสร็จ ตองถกูดาํเนินการทางวินัย (ม.๔๗) 

       ๒๓. เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมวาชองทางใด

ซึ่งอยูในหนาที่  

             (๑) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดาํเนินการโดยพลนั 

             (๒) กรณีตองไตสวน ใหมีความเห็น/วินิจฉัยภายใน ๒ ป 

หากจําเปนขยายได แตไมเกิน ๓ ป (ม.๔๘) 

             ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไตสวนและพิจารณาตอไปแมจะ

ขาดอายคุวาม แตใหลงโทษผูเกี่ยวของที่ทาํใหขาดอายคุวาม (ม.๔๘ 

ว.๕) 



 

      ๒๔. ไมวาจะมกีารกลาวหาหรอืไม ใหเลขา ป.ป.ช./ผูรบัมอบ

ตรวจสอบเบื้องตน ตามหลกัเกณฑ ป.ป.ช.พบวา 

             (๑) ขอมูลรายละเอยีดไมเพยีงพอ 

             (๒) ไมอยูในอํานาจหนาที่ 

             (๓) เปนเรื่องตองหามรบัไวพจิารณา 

             ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมรบัเรือ่ง 

             แลวมีหนังสอืแจงใหผูกลาวหาทราบ (กรณีรองเรยีน) 

             (ม.๔๙) 

             หากผูกลาวหาไมเห็นดวย อาจมีหนังสอืขอใหทบทวน

ภายใน ๓๐ วันนับแตไดรบัแจง (ม.๔๙ ว.๒) 
            



 

      ๒๕. การไตสวนเบื้องตน ตองเสนอรายงานตอคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตรับมอบ (ม.๕๐ ว.๓) 

       ๒๖. หากขาดอายคุวาม ใหสั่งยตุคิดอีาญา และถาเกิดจาก

ความผดิ จงใจละเลย ประมาทเลนิเลอของผูใด คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ตองลงโทษผูนั้นโดยเรว็ (ม.๕๐ ว.๕) 

       ๒๗. คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองมมีตวิามมีลูหรอืไมใน ๖๐ วัน 

นับแตวันประธานเสนอตอทีป่ระชุมใน ๓๐ วันนับแตรับสาํนวน (ม.

๕๒ ว.๒) 

       ๒๘. หามรบั/ยกเรือ่งลกัษณะตอไปนี้ขึน้พจิารณา 



             (๑) เรื่องที่ ป.ป.ช.วินิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดไปแลว เวนแตจะ

ไดพยานหลกัฐานใหมอนัเปนสาระสาํคญัแหงคด.ี..                  

             (๓) ผูถูกรองหรอืผูถกูกลาวหาตาย เวนแตร่ํารวยผดิปกต ิ

(ม.๕๔) 

        ๒๙. หามรบั/ยกเรือ่งตอไปนี้ขึน้พิจารณา เวนแตชัดแจงและ

กอใหเกิดความเสยีหายอยางรายแรง 

              (๑) เกิน ๑๐ ป นับแตเกิดเหตจุนถงึกลาวหา... 

              (๓) พนจากเจาหนาทีข่องรฐัเกิน ๕ ป หากตั้งเรือ่งไวกอน

พน ดําเนินการตอไปได (ม.๕๕)   



 

        ๓๐. การเคยสอบสวนหรือพจิารณาในฐานะกรรมการ 

กรรมการไตสวน หวัหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวย

พนักงานไตสวน พนักงานเจาหนาที ่ไมเปนเหตคุดัคาน (ม.๕๖) 

              การคดัคานใหยืน่ภายใน ๓๐ วันนับแตวันปรากฏเหต ุ 

        ๓๑. ระหวางไตสวน ผูถูกกลาวหาพนจากตาํแหนง/พนจาก

ราชการ (นอกจากตาย) ให ป.ป.ช.ไตสวนเพื่อดาํเนินคดอีาญา วินัย 

หรือใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิได (ม.๕๗) 

              แมตายก็ยงัสามารถไตสวนร่าํรวยผดิปกตไิด 



        ๓๒. ขอกลาวใดไมมมีลู ใหสํานักงาน ป.ป.ช.แจงใหผูถกู

กลาวหาทราบโดยเรว็ แตไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่ ป.ป.ช.มมีต(ิม.

๕๘) 

        ๓๓. คํากลาวหาใหยืน่ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ

สํานักงาน ป.ป.ช. โดย (อยางใดอยางหนึ่ง) 

              (๑) ใหกลาวหาในขณะดาํรงตาํแหนง 

              (๒) พนไปแลวไมเกิน ๕ ป 

              (๓) แตไมตดัสทิธิ ป.ป.ช.ที่จะยกขึ้นไดภายใน ๑๐ ป 

              ป.ป.ช.มอีาํนาจดาํเนินการกับตวัการ ผูใช ผูสนับสนุนใน

เรื่องนั้นไดดวย ไมวาจะพนหรอืไมก็ตาม (ม.๕๙) 



       ๓๔. ผูกลาวหา 

              (๑) จะเปนผูเสียหายหรอืไมก็ได  

              (๒) จะกลาวหาดวยวาจาหรอืหนังสอืก็ได  

              (๓) จะสงดวยวิธีใดก็ได (ม.๖๐) 

        ๓๕. มีผูรองทกุข/กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนดวยเรือ่งที่

อยูในอํานาจของ ป.ป.ช. ใหพนักงานสอบสวน 

              (๑) แสวงหาขอเทจ็จรงิ 

              (๒) รวบรวมพยานหลกัฐานเบื้องตน 

              (๓) สงให ป.ป.ช.ภายใน ๓๐ วันนับแตรับเรือ่ง 

(ม.๖๑)               



       ๓๖. กรณีมีเหตตุองขอหมายศาลจับกุมบคุคลโดยพนักงาน

สอบสวนหรอืฝายปกครอง ใหสงตวัผูถกูจับกุมพรอมบนัทึกการจบั

มายงัพนักงานสอบสวนหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายใน ๔๘ ชั่วโมง 

นับแตเวลาที่ผูถกูจับมาถงึ ไมใหนับเวลาเดนิทางรวม หากไม

จําเปนตองควบคุมตวัไว คณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจปลอยตวัโดยมี

หลักประกันหรอืไมกไ็ด (ม.๖๑ ว.๔-๕) 

         ๓๗. กรณีเจาหนาที่ของรฐัตาํแหนงตัง้แตอาํนวยการระดบัสงู

หรือเทยีบเทาลงมา หรือผดิไมรายแรง ป.ป.ช.จะมอบให ป.ป.ท.

ดําเนินการแทนก็ได (ม.๖๒)               



       ๓๘. กรณีเห็นเปนเรือ่งไมรายแรง หรือไมอยูในอํานาจหนาที ่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะสงเรือ่งใหผูบงัคบับญัชาดาํเนินการตาม

อํานาจหนาที่ แลวรายงานใหทราบก็ได (ม.๖๔-๖๕) 

        ๓๙. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

              (๑) ไมเหน็ดวยกับรายงาน 

              (๒) เห็นวาผูถูกรองอาจไมไดรบัความเปนธรรม 

              (๓) เห็นวาการดาํเนินการนั้นจะไมเทีย่งธรรม 

              ใหมีอาํนาจ 

              (๑) สั่งการอยางใดอยางหนึ่ง               
              (๒) เรียกสาํนวนมาดาํเนินการได (ม.๖๖) 



       ๔๐. การไตสวน/ไตสวนเบื้องตน  

             (๑) ตองไมละเมดิสทิธิเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญหรอื

กฎหมาย 

             (๒) ตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการ 

                  ๑) ใหคํามั่นสญัญา 

                  ๒) ขูเข็ญ 

                  ๓) หลอกลวง 

                  ๔) ทรมาน 

                  ๕) ใชกําลังบังคับ 

                  ๖) กระทําการมชิอบดวยประการใด ๆ ใหใหถอยคาํ 

(ม.๖๗) 



       ๔๑. กรณีมีพฤตกิรรมนาเชื่อวา จะมีการโอน ยักยาย แปร

สภาพ หรือซกุซอนทรพัยสิน คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอีาํนาจสัง่ยดึ

หรืออายดัทรพัยสนินั้นได (ม.๖๙) 

       ๔๒. การไตสวน/ไตสวนเบื้องตน หากเห็นวา 

             (๑) มีพยานหลักฐานเพยีงพอ 

             (๒) ใหแจงผูถูกกลาวหาเปนลายลักษณอกัษรและ

กําหนดเวลาใหชี้แจง (ม.๗๐) 



       ๔๓. ถาผูถกูกลาวหามหีลกัฐานแสดงวา 

             (๑) ตนไมไดรบัแจงขอกลาวหา 

             (๒) ตองเปดโอกาสใหผูถกูกลาวหา 

                  ๑) ชี้แจงขอกลาวหา 

                  ๒) แสดงพยานหลกัฐาน 

                  ๓) นําพยานบุคคลมาประกอบ 

                  ในเวลาที่กําหนด แตตองยืน่คํารองกอนฟองคด ี

(ม.๗๑) 



       ๔๔. การแจงขอกลาวหา 

             (๑) ใหแจงพรอมมอบบันทกึสรปุสาระสาํคัญ 

             (๒) สาระสาํคญัตองมรีายละเอยีดเพยีงพอ (ไมเปดเผยผู

กลาวหา พยาน เวนแตจําเปนเพือ่ใหเขาใจขอกลาวหาไดดี) 

             (๓) ใหแจงสิทธินําทนายความ หรือผูไววางใจไมเกิน ๓ 

คนเขาฟง 

             (๔) ใหผูถูกกลาวหาลงชื่อรบัทราบ (ม.๗๒-๗๓) 



       ๔๕. เมื่อไตสวนเสรจ็แลว ใหเสนอสํานวนตอประธานกรรมการ 

ป.ป.ช.เพือ่เขาทีป่ระชุมไมชากวา ๓๐ วันนับแตรับสาํนวน เพื่อใหมี

มติโดยเรว็ เวนแตมีการนดัหมายอยูแลว  

             การพจิารณาสาํนวนตองตามลาํดบัทีไ่ดรบัสาํนวน แตหาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นวาเรือ่งใดกระทบประโยชนของรฐั หรือ

ประชาชนอยางรายแรง จะพจิารณากอนกไ็ด (ม.๗๕) 



       ๔๖. เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.วา 

             (๑) เจาหนาที่ของรฐั 

                  ๑) จัดทําโครงการ 

                  ๒) อนุมัต ิ

                  ๓) จัดสรรงบประมาณ 

             (๒) โดยรูวา 

                  ๑) สส.แปรญตัตแิกไขเปลีย่นแปลง 

                  ๒) แกไขเพิม่เตมิรายการ 

                  ๓) แกไขจํานวนรายการ และ 



             (๓) ซึ่งในการพจิารณาของ สส., สว. และกรรมาธิการ 

                  ๑) การเสนอ 

                  ๒) การแปรญตัต ิ

                  ๓) กระทําการใด ๆ  

                  อันมีผลทาํใหผูนั้นมสีวนทั้งตรงและออมในการใช

งบประมาณ 

             คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองสอบสวนทางลบัโดยพลนั จะ

เปดเผยขอมลูผูแจงมไิด (ม.๘๘ ว.๑) 



             เจาหนาทีข่องรฐั รวมทั้งผูวา สตง.ซึ่ง 

             (๑) จัดทําโครงการ 

             (๒) อนุมัตโิครงการ 

             (๓) จัดสรรงบประมาณ 

             รูวามกีารฝาฝนขอบญัญตัขิางตน จะพนความรบัผดิไดก็

ตอเมือ่แจงตอ ป.ป.ช.กอนการสอบสวน (ม.๘๘ ว.๒) 



       ๔๗. ป.ป.ช.มอีาํนาจสงเรือ่งใหผูบงัคบับญัชาสัง่ใหหยดุปฏบิตัิ

หนาที่ชั่วคราว แตไมเกิน ๖ เดือนหรอืจนกวาจะไดรบัแจงผลการ

พิจารณา ถาเห็นวา 

             (๑) ปฏิบัตหินาทีต่อไปจะเกิดความเสยีหาย 

             (๒) เปนอุปสรรคในการไตสวน 

             หากพน ๖ เดือนยงัไมไดรบัแจง ใหผูบังคับบญัชาสัง่ให

กลับเขาปฏิบตังิานตอไป (ม.๙๐ ว.๑-๒) 

             กรณีเปนผูบรหิารทองถิน่ หรือสมาชิกสภาทองถิน่ ให 

ผวจ.เปนผูบังคบับญัชาสัง่การ (ม.๙๐ ว.๒) 



 

             กรณีนี้ไมตดัอาํนาจผูบงัคับบญัชาทีจ่ะดาํเนินการตาม

กฎหมายบรหิารงานบุคคลของผูถกูกลาวหา (ม.๙๐ ว.๔) 

       ๔๘. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มมีตวิินิจฉัยวา จนท.ของรฐั 

             (๑) กระทําความผดิฐานทุจรติ 

             (๒) กระทําผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ 

             (๓) กระทําผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม 

             (๔) ความผดิทีเ่กี่ยวของกัน 



             ใหดําเนินการ ดังนี้ 

             (๑) ถามมีลูอาญา สงอัยการสงูสดุภายใน ๓๐ วัน เพื่อ

ฟองคด ีหากผูถกูกลาวหาไมไปรายงานตวัตออยัการสงูสดุ ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ขอศาลเพือ่ออกหมายจบัได (ม.๙๒) 

             (๒) ถามมีลูวินัย สงรายงาน สํานวน เอกสารหลักฐาน 

และคําวินิจฉัยไปยงัผูบงัคบับญัชาใน ๓๐ วัน เพื่อดาํเนินการทางวินัย 

(ม.๙๑) 



       ๔๙. เมื่อไดรบัสาํนวนจาก ป.ป.ช.แลว ใหผูบังคับบัญชา

ดําเนินการ ดังนี้ 

             (๑) พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผดิที่ถกูชี้มลู 

             (๒) ไมตองแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก 

             (๓) ใหถือสํานวน ป.ป.ช.เปนสาํนวนวินัย 

             (๔) ภายใน ๓๐ วัน นับแต 

                  ๑) ไดรบัเรือ่งจาก ป.ป.ช. หรือ 

                  ๒) ไดรบัหนังสอืแจงผลการทบทวน 

             (๕) ไมวาจะพนจาก จนท.ของรฐักอนหรอืหลงัชี้มลู เวน

แตเกิน ๓ ป หลังพน แตไมตดัคดอีาญา (ม.๙๘ ว.๑-๒)    



       ๕๐. เมื่อผูบงัคับบญัชาไดรบัหนังสือชี้มลูแลว  

             (๑) หากมีหลกัฐานใหม  

                  ๑) อันแสดงวาผูถกูกลาวหามไิดกระทาํผดิ 

                  ๒) กระทําผดิแตกตางจากที่ถกูกลาวหา 

             (๒) ใหมีหนังสอืพรอมเอกสารหลักฐานถงึ 

                  ๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

                  ๒) ใหทบทวนมตินั้นได 

                  ๓) ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรบัเรือ่งจาก ป.ป.ช. 

              (ม.๙๙ ว.๑) 



      ๕๑. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.พจิารณาทบทวน  

             (๑) จากพยานหลกัฐาน  

             (๒) โดยละเอยีด 

             (๓) แลวแจงมตไิปยงัผูบงัคบับญัชาของผูนั้น เพื่อ

ดําเนินการตามมตติอไป (ม.๙๙ ว.๒) 

       ๕๒. ผูบังคับบญัชาไมดาํเนินการตามมต ิโดยไมมเีหตผุลอัน

สมควร ใหถือวา 

             (๑) จงใจปฏิบตัขิดัตอกฎหมาย 

             (๒) กระทําผดิวินัยอยางรายแรง 

             



             กรณี ป.ป.ช.เห็นวาการดาํเนินการทางวินัยไมเหมาะสม  

             (๑) จะเสนอ นรม.สัง่การตามสมควร 

             (๒) จะขอให ก.บริหารงานบคุคลพจิารณาใหถกูตอง

เหมาะสมได (ม.๑๐๐) 

       ๕๓. ผูถูกลงโทษทางวินัย มีสิทธิฟองคดตีอศาลปกครองภายใน 

๙๐ วันนับแตถูกลงโทษ โดยไมอทุธรณก็ได หรือจะอุทธรณดลุพนิิจ

ในการกําหนดโทษกอนก็ได (ม.๑๐๑)  



              

       ๕๔. จนท.ของรฐัทุกตาํแหนงทีต่องยืน่บญัชีทรพัยสนิและ

หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรทีย่งัไมบรรลนุิตภิาวะ ตามที่ ป.ป.ช.

กําหนดเพิม่เตมิ  

             คูสมรส หมายถงึ อยูกินฉันสามภีรรยาโดยมไิดจดทะเบียน

สมรสดวย  

             ใหเผยแพรแกประชาชนทั่วไป และแจงหนวยตนสงักัด

ทราบดวย (ม.๑๐๒-๑๐๔)  



              

       ๕๕. การยื่นบญัชีทรพัยสินและหนีส้นิ  

             (๑) ใหยื่นพรอมหลกัฐานที่พสิจูนความมอียูจรงิ  

             (๒) ใหยื่นหลักฐานการเสียภาษใีนรอบป 

             (๓) ใหจัดทํารายละเอยีดเอกสารประกอบ 

             (๔) ใหลงลายมอืชื่อรบัรองความถกูตองทุกหนา 

             (ม.๑๐๕)  



              
       ๕๖. หาม จนท.ของรฐั เปน (ตามที ่ป.ป.ช.กําหนด)  

             (๑) คูสัญญาหรอืมสีวนไดเสยีกับหนวยงานของตน  

             (๒) หุนสวน/ถือหุนใน หจก./บรษิทั..หนวยงานของตน 

             (๓) ผูรับสมัปทานหรอืคงไวซึ่งสมัปทานจากรฐัฯ 

             (๔) ผูมีสวนไดเสยีในฐานะกรรมการ..หนวยงานของตน 

             (ม.๑๒๖)  



              
       ๕๗. หามรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดอันอาจคาํนวณเปน

เงินไดจากผูใด ตามที่ ป.ป.ช.กาํหนด 

             ไมรวมถงึรบัจากบุพการ ีผูสืบสันดาน ญาตทิีใ่หตาม

ประเพณ ีหรือตามจรรยา  

             ผูที่พนจากการเปนเจาพนักงานของรฐัไมเกิน ๒ ป อยูใน

บังคับนี้ดวย  

             กระทําผดิตามมาตรานี้ถอืวาผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ

หรือผดิตอตาํแหนงหนาที่ในการยตุธิรรม (ม.๑๒๙) 



              

       ๕๘. การยื่นบญัชีทรพัยสินและหนี้สนิของผูทีไ่มตองยืน่โดยตรง

ตอ ป.ป.ช.ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  

             กรณีมีหลายตาํแหนงใหยืน่เฉพาะที่มตีาํแหนงประจําเพยีง

ตําแหนงเดยีว (ม.๑๓๐) 

       ๕๙. กรณีใดสมควรจดัมาตรการคุมครองชวยเหลอื ใหนํา

กฎหมายคุมครองพยานในคดอีาญามาอนุโลมใชบังคบั (ม.๑๓๑)  

       ๖๐. ผูแจงถอยคาํหรอืเบาะแสแก ป.ป.ช. ถาสุจรติ ไมตองรบั

ผิดทั้งแพงและอาญา (ม.๑๓๒) 



              

       ๖๑. เจาพนักงานของรฐัที่แจงขอมลู รอง ป.ป.ช.วา  

             (๑) อยูสังกัดเดมิอาจถกูกลั่นแกลง 

             (๒) ไดรบัการปฏิบตัไิมเปนธรรม  

             ป.ป.ช.เชื่อเชนนั้น 

             (๑) ใหเสนอ นรม. 

             (๒) เพื่อสัง่การใหมกีารคุมครอง 

             (๓) มีมาตรการอืน่ใดตามสมควร 

             (๔) และอาจเสนอใหกําหนดตาํแหนงและสทิธิประโยชน

อื่นได (ม.๑๓๓)    



              

       ๖๓. ผูใดกระทําผดิรวมกับเจาหนาที่ของรฐั หาก 

             (๑) ไดใหถอยคาํ 

             (๒) ไดแจงเบาะแส  

             (๓) ไดแจงขอมลูอนัเปนสาระสําคญัในเรือ่งนั้น 

             (๔) ป.ป.ช.จะกันผูนั้นไวเปนพยาน ตามหลกัเกณฑก็ได 

             (๕) เมื่อกันแลว หามดาํเนินคดอีาญาหรอืวินัยแกผูนั้น เวน

แตฝาฝนหลกัเกณฑ  

             (๖) การคุมครองรวมถงึตาํแหนง การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน 

สิทธิประโยชนอืน่ดวย เวนแตฝาฝนหลักเกณฑ (ม.๑๓๕)    



              

       ๖๒. เจาหนาที่ของรฐัทีร่วมกระทําผดิเพราะถกูบังคบั ถา 

             (๑) ไดทาํหนังสอืโตแยง 

             (๒) ใหทบทวนคําสัง่  

             (๓) ใหยืนยันคําสัง่ 

             (๔) ไดแจงให ป.ป.ช.ทราบถงึ 

                   ๑) เบาะแส  

                   ๒) ขอมูล 

                   ๓) ขอเท็จจรงิ 

             (๕) ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดกระทาํการนั้น  

             (๖) ผูนั้นไมตองรบัโทษ (ม.๑๓๔)    



              

       ๖๔. เมื่อผูบงัคับบญัชามคีาํสัง่ใหดาํเนินการทางวินัยเจาหนาที่

ของรฐัในความผดิฐานทจุรติตอหนาที ่

             (๑) ใหแจง ป.ป.ช.ทราบ 

             (๒) ภายใน ๓๐ วันนับแตมีคําสัง่  

             (๓) ป.ป.ช.จะสัง่ใหรายงานความคืบหนาและผลก็ได 

             (๔) ใหสงเรือ่งให ป.ป.ช.ดาํเนินการตอก็ได (ม.๑๓๖) 

       ๖๕. ผูชี้ชอง แจงเบาะแส ใหขอมูลกรณีร่าํรวยผดิปกต ิคดีถึง

ที่สุดไดทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ อาจไดรบัเงนิรางวัลจากกองทนุ 

ป.ป.ช.ตามระเบียบ (ม.๑๓๗)    



              

       ๖๖. ผูใดเปนเจาพนักงานของรฐัฯ  

             (๑) กระทําการหรอืไมกระทาํการอยางใดในตาํแหนง 

             (๒) โดยเหน็แกทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดซึง่ตนได 

                   ๑) เรียก  

                   ๒) รับ  

                   ๓) ยอมจะรบั 

                   ๔) ไวกอนที่ตนไดรบัตาํแหนง 

             ตองระวางโทษจําคกุตัง้แต ๕-๒๐ ป หรือจาํคุกตลอดชีวิต 

หรือปรบัตัง้แต ๑๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท (ม.๑๗๔)    



              
       ๖๗. ผูใดเรยีก รับ ยอมจะรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอื่นใด

สําหรบัตนเองหรอืผูอืน่เพือ่จูงใจ โดย 

             (๑) วิธีอันทุจริตผดิกฎหมาย  

             (๒) อิทธิพลของตน 

             ใหกระทําหรอืไมกระทาํในหนาทีอ่ันเปนคุณหรอืเปนโทษ

แกบุคคลใด 

             ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๕ ป หรือ 

             ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั 

             (ม.๑๗๕)    



              

       ๖๘. ผูใดขัดขวางกระบวนการยตุธิรรมตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

             ระวางโทษจาํคกุไมเกิน ๑๐ ป หรือ 

             ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั 

             (ม.๑๗๗) อยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี้ 

             (๑) ให ขอให รับวาจะให    

             (๒) ใชกําลังบงัคบัขูเขญ็ ขมขู ขมขืนใจ หลอกลวง หรือ

กระทําการมชิอบอื่น 

             (๓) ทําใหเสยีหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน 

เอาไปเสยี แกไข เปลี่ยนแปลง ปกปด ซอนเรนเอกสารหรอื

พยานหลกัฐาน ปลอม ทํา ใชเอกสารหรอืพยานหลักฐานเท็จ 



            (๔) ใชกําลังบังคบั ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ กระทําการอืน่ใด 

เพือ่จูงใจใหกระทาํการ ไมกระทําการ ประวิงการกระทําอนัมชิอบ

ดวยหนาที ่

             เปนเจาพนักงานของรฐั ตองระวางโทษเปนสองเทา 

       ๖๙. ผูใดไมปฏบิตัติามคาํสัง่ของ ป.ป.ช. โดยเปน 

             (๑) ขาราชการไมไปใหถอยคาํหรอืสงเอกสาร 

             (๒) เอกชนไมไปใหถอยคาํ สงบัญชี เอกสาร หลักฐาน 

             (๓) หนวยงานไมชี้แจง ไมใหความสะดวก ไมใหการ

ชวยเหลือ ป.ป.ช. ไมรวมมอืในการตรวจสอบทรพัย (ม.๑๗๘)  



 

          ๗๐. ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจรงิ ขอมูลที ่ป.ป.ช.หรอื

พนักงานเจาหนาทีไ่ดมาจากการปฏบิตัหินาที่ 

                ตองระวางโทษจาํคกุไมเกิน ๑ ป หรือ 

                ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จาํทั้งปรบั 

                เวนแตเพื่อประโยชนในการไตสวน 

          ๗๑. ผูใดขดัขวาง ป.ป.ช.ในการปฏบิตัหินาที ่

                ตองระวางโทษจาํคกุไมเกิน ๑ ป หรือ 

                ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จาํทั้งปรบั             

                  



 

          ๗๒. เจาหนาที่ ป.ป.ช.ผูใดเปดเผยขอมลู หรือกระทาํ

ความผดิฐานทุจรติตอหนาที่ หรือกระทาํผดิตอตาํแหนงหนาที่

ราชการ  

                ตองระวางโทษเปน ๒ เทา (ม.๑๘๓) 

          ๗๓. ผูใดแจงขอความอนัเปนเทจ็ ฟองเท็จ เบิกความเท็จ  

                ตองระวางโทษจาํคกุไมเกิน ๗ ป หรือ 

                ปรับไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จาํทั้งปรบั 

                (ม.๑๘๔)             

                  



      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

         วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                             (สตง.)    

       



- พ.ร.ป.รัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑    
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- มีผลใชบังคับ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- มีทั้งสิ้น ๑๑๕ มาตรา แยกเปน 

 ๑. กลาวนําและบททัว่ไป (ม.๑-๙)  

 ๒. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ (ม.๑๐-๓๙) 

 ๓. ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ (ม.๔๐-๕๗) 

 ๔. สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ (ม.๕๘-๗๗) 

 ๕. กองทุนเพือ่การพฒันาการตรวจเงินแผนดิน (ม.๗๘-๘๔) 

              ๖. หนาที่และอาํนาจในการตรวจสอบของผูวาการ (ม.๘๕-๙๔) 

              ๗. วินัยการเงินการคลงั (ม.๙๕-๑๐๓) 

 ๘. บทกําหนดโทษ (ม.๑๐๔-๑๐๗) 

 ๙. บทเฉพาะกาล (ม.๑๐๘-๑๑๕) 



     - สาระสําคัญ 

      - เตรียมรบั..การตรวจสอบตามกฎหมาย 

     - ผลกระทบตอองคกร/เจาหนาที่รัฐ  

       



     หนวยรับตรวจ (ม.๔)  

     หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม และที่มีฐานะ

เชนเดียวกัน สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ฯลฯ 

 

      ผูรับตรวจ 
       หมายถึง หัวหนาสวนราชการ หรือหวัหนา

หนวยงาน (นายก อปท.) 



   
       ๑. อํานาจหนาที่ทั่วไป 
            (๑) ตรวจตามหลกัเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ

เงินแผนดนิ (อยูระหวางกาํหนด) (ม.๒๙) 

                 ถาหนวยรบัตรวจเหน็วาหลกัเกณฑฯ จะเปนปญหา

อุปสรรค จะแจงให คตง.ปรบัปรงุแกไขกไ็ด 

            (๒) ถาหนวยรบัตรวจเหน็วา สตง.ตรวจสอบไมถกูตอง 

มีสิทธิยื่นคํารองไป คตง.เพือ่วินิจฉัยได (ม.๓๕) 

            (๓) หามเปดเผยขอมลูจนกวาจะยตุ ิเวนแตเพื่อระงับ

ความเสยีหายที่อาจเกดิ (ม.๕๖) 



   
            (๔) หนวยรับตรวจสามารถสอบถาม สตง.เพือ่ปฏิบตัใิห
ถูกตองได ใหผูวา สตง.หรอืผูไดรบัมอบตอบภายใน ๓๐ วันนับแต
วันไดรับการสอบถาม (ม.๕๗ ว.๑)  
                 เมื่อไดรบัคาํตอบจาก สตง. หรือผูกาํกับดแูลแลว  

มิใหถือวาเปนการกระทาํทีไ่มชอบหรอืไมถกูตอง แมผูวา สตง.จะ

แกไขหรอืโตแยงและมีขอยตุแิตกตาง มิใหมีกระทบการที่

ดําเนินการไปแลว (ม.๕๗ ว.๒) 

            (๕) ใหกรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของ คตง.

ตรวจสอบ สตง. (ม.๗๔) 



      ๒. อํานาจหนาทีในการตรวจสอบ 
             (๑) ตรวจพบขอบกพรองจากการไมปฏิบตัติามระเบียบ 
สตง.จะแจงพรอมขอเสนอแนะ (ม.๘๕ ว.๑) 
                  ถาเกิดความเสยีหายทีไ่มเกี่ยวกับวินัยการเงนิ สตง.
จะแจงใหชดใชหรอืดาํเนินการทางวินัย แลวแตกรณี และแจงผลให 
สตง.ทราบ (ม.๘๕ ว.๒)  
                  หากผลการตรวจพบวากฎหมายไมเหมาะสม สตง.จะ
เสนอแนะใหปรับปรงุแกไข และความบกพรองเปนอนัพบัไป เวนแต
ทุจริต (ม.๘๕ ว๓) 
             (๒) ผลการจัดเก็บไมเปนไปตามสญัญา เมื่อ สตง.แจง
ขอบกพรองพรอมขอเสนอแนะแลว ใหชี้แจงเหตผุลหรอืแจงผลการ
แกไขภายในเวลาที ่สตง.กาํหนด หาก สตง.ไมเห็นดวยจะแจงเจา
สังกัดดาํเนินการตามอาํนาจหนาที ่(ม.๘๖) 



 

             (๓) หากพบวาละเวนหรอืไมปฏบิตัติามกฎหมาย สตง.

จะแจงพรอมขอเสนอแนะใหดาํเนินการใหถกูตองภายในเวลาที ่สตง.

กําหนด หากไมดาํเนินการจะแจงเจาสงักัดดาํเนินการตามอาํนาจ

หนาที่ หรือตามกฎหมายที่ใหอาํนาจ สตง. (อาจแจง ป.ป.ช.) (ม.๘๗) 

             (๔) ผลการตรวจมีหลกัฐานอันควรเชื่อไดวาเอือ้ประโยชน

ให สส./สว./กรรมาธิการ หรือรูวากระทําแตไมสัง่ยบัยัง้ หรือพบวา 

จนท.จัดทาํ/อนุมตัโิครงการทัง้ทีรู่วามกีารเอือ้ประโยชนดงักลาว 

สตง.จะแจง ป.ป.ช. (ม.๘๘)             



 

            (๕) ตรวจพบขอบกพรองไมมลีกัษณะทุจรติ สตง.จะแจง

ให ผบ.กํากับดแูลมใิหเกิดขึน้อกี (ม.๙๕ ว.๑) 

                   มีลักษณะทุจรติ สตง.จะแจง ป.ป.ช.โดยใหถอืสาํนวน 

สตง.เปนสวนหนึ่งดวย (ม.๙๕ ว.๒)  

             (๖) อํานาจ จนท.สตง.ทีไ่ดรบัมอบ เชน ใหชี้แจง มาให

ถอยคาํ สงมอบบญัชี ทะเบียน เอกสาร หลกัฐานอื่นในครอบครอง 

สั่งอายดั ใหผูใดมาใหถอยคาํ/สงมอบหลักฐาน เขาไปสถานที่ใด ๆ 

ฯลฯ (ม.๙๓)     



             (๗) เมื่อลงโทษทางวินัยการเงนิการคลงัแลว 
ผูบังคับบัญชาจะลงโทษทางวินัย ตัด/ลดขัน้เงนิเดอืน ไมได (ม.๑๐๒) 
             (๘) ผูฝาฝนคาํสัง่ที ่สตง.ทีใ่ห 
                  ๑) หนวยรับตรวจมาชี้แจง มาใหถอยคาํ สงบัญชี 
ทะเบียน เอกสาร หลกัฐาน 
                  ๒) อายัดบญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน 
                  ๓) ผูใดมาใหถอยคาํ สงบัญชี ทะเบียน เอกสาร 
หลักฐาน   
                  ๔) เขาไปในสถานทีใ่ด ๆ 
                  ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรบัไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (ทั้งจํา/ปรบั) (ม.๑๐๕) 
              



 

 

 

             (๙) ผูทําใหเสยีหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญ

หาย หรือไรประโยชน ซึ่งพยานหลกัฐานที่ สตง. เรียกใหสง  

                  ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรบัไมเกิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท (ทั้งจํา/ปรบั) (ม.๑๐๖)   



           การเนนนโยบายของรัฏฐาธิปตย             

           (แถลงเมือ่ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๗) 
      (๑) นโยบายปกปองเชิดชูสถาบัน                                                   

       (๒) นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ  

  (๓) นโยบายลดความเหลื่อมล้ําของสังคม 

  (๔) นโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

  (๕) นโยบายยกระดับคุณภาพบริการ 

  (๖) นโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

  (๗) นโยบายสงเสริมประชาคมอาเซียน 

  (๘) นโยบายพัฒนาสงเสริมวิทยาศาสตร 

  (๙) นโยบายรักษาความั่นคงของทรัพยากร 

  (๑๐) นโยบายปราบโกง 



  

      พฤติกรรมปฏิบัติงานของ จนท.บางคน  

     (๑) มักงาย             (๒) ไมขัด                (๓) ปดสวะ  

        (๔) ละระเบียบ  (๕) เอาเปรียบผูอื่น  (๖) ฝนกฎ 

 (๗) ไมโทษตัวเอง  (๘) เกรงใจนาย  (๙) หายเวลางาน  

 (๑๐) พาลหาเรื่อง  (๑๑) เปลืองของหลวง   (๑๒) ถวงองคกร 

 (๑๓) ถอนทนุ  (๑๔) วุนแตเรื่องสวนตัว (๑๕) มัวจองผลประโยชน

 (๑๖) โพสตแตไอท ี  (๑๗) หนีหนา  (๑๘) บาหลับ 

 (๑๙) ไมปรับตัว  (๒๐) กลัวเกนิงาม  (๒๑) ถามทุกเรือ่ง 

 (๒๒) เคืองงาย  (๒๓) ไถไปเรื่อย  (๒๔) เฉื่อยชา 

           (๒๕) ลาบอย  (๒๖) คอยประจบ  (๒๗) คบคนชั่ว 

 (๒๘) มั่วหวย  (๒๙) ปวยเปนนิจ  (๓๐) ผิดประจํา ฯลฯ 



        การตั้งรับอยางมั่นคงและมีสติ 
(๑) การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการทาํงานใหม 

(๒) การหันหนาเขาหากัน พูดคุยกันระหวางผูรวมงาน 

(๓) การศึกษาหาความรูกอนลงมอืปฏบิตัใินเรือ่งตาง ๆ  

(๔) การปฏบิตัติามหลกั “วินัยและการรกัษาวินัย” (๑๘ ฐาน) 

(๕) การปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม (๙ ขอ) 

(๖) การสรางเครอืขายการเรยีนรูกับชมุชนและประชาชน 

(๗) การแสวงหาอาชีพอืน่ กรณีไมอาจปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ   

     ทํางานใหมได   



 

 

         การปฏิบัติตาม “วินัยและการรักษาวินัย”  

         ใหปลอดภัยจากการตรวจสอบ 
  ๑. ตองซื่อสัตยสุจริต ขอ ๗ 

  ๒. ตองไมประมาทเลินเลอ ขอ ๙ 

  ๓. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอ ๑๐ 

  ๔. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคบับัญชา ขอ ๑๕ 

  ๕. ตองไมประพฤติชัว่ ขอ ๒๓ 



    การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม     

  ทั้ง ๙ ประการ 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทบัซอน 

(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 

(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

                                                       ---------- 
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	�      ๑๕. ป.ป.ช.ทุกตำแหน่ง �             (๑) จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้ (ม.๓๖ ว.๑)�             (๒) การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดให้สาธารณชนทราบ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ป.ป.ช. (ม.๓๖ ว.๒)�             (๓) ห้ามเปิดเผย เผยแพร่�                  ๑) ข้อมูลรายงาน�                  ๒) สำนวนการตรวจสอบ�                  ๓) การสอบสวน/ไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น อยู่ระหว่างพิจารณา จนกว่าคณะกรรมกากร ป.ป.ช.จะมีมติ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน โดยให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ (ม.๓๖ ว.๓)  
	�      ๑๖. กรณีมีการเปิดเผยข้อมูล (ม.๓๗)       �             (๑) ให้เลขา ป.ป.ช.หาตัวผู้เปิดเผยโดยเร็ว�             (๒) เมื่อพบให้ดำเนินการทางวินัย�             (๓) หากจงใจเปิดเผยให้ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง�             (๔) หากเลขา ป.ป.ช.ไม่ดำเนินการถือว่าบกพร่อง  �             (๕) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการตามควรแก่กรณี
	�        ๑๗. ถ้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ขอข้อมูลจาก ป.ป.ง.ได้ (ม.๓๘)�         ๑๘. ระหว่างการไต่สวน หรือเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูลและมีโทษทางอาญา หากเชื่อว่าจะหลบหนี ขอให้ศาลออกหมายจับได้ (ม.๓๙)�         ๑๙. ป.ป.ช.ทุกตำแหน่งถูกดำเนินคดีทุกประเภทที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่อยู่และออกไปแล้ว ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ช่วยเหลือทางคดี ตามหลักเกณฑ์ ป.ป.ช. (ม.๔๑)
	�      ๒๐. การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ต้องให้ได้ความจริง ทั้งที่เป็นคุณและโทษ (ม.๔๖ ว.๑)�       ๒๑. ผู้ถูกกล่าวหาส่งพยานหลักฐาน ป.ป.ช.จะไม่รับเพราะล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้ เว้นแต่�             (๑) ชี้มูลแล้ว�             (๒) ผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิง หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  �             ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งข้อกล่าวหา ให้เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ต้องให้ (ม.๔๖ว.๓)
	       ๒๒. คณะกรรมการ/เลขา ป.ป.ช. ต้องควบคุม/กวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จในกำหนด ผู้ใดละเลย/ไม่แล้วเสร็จ ต้องถูกดำเนินการทางวินัย (ม.๔๗)�       ๒๓. เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่ว่าช่องทางใดซึ่งอยู่ในหน้าที่ �             (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการโดยพลัน�             (๒) กรณีต้องไต่สวน ให้มีความเห็น/วินิจฉัยภายใน ๒ ปี หากจำเป็นขยายได้ แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ม.๔๘)�             ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนและพิจารณาต่อไปแม้จะขาดอายุความ แต่ให้ลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้ขาดอายุความ (ม.๔๘ ว.๕)
	�      ๒๔. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ให้เลขา ป.ป.ช./ผู้รับมอบตรวจสอบเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ ป.ป.ช.พบว่า�             (๑) ข้อมูลรายละเอียดไม่เพียงพอ�             (๒) ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่�             (๓) เป็นเรื่องต้องห้ามรับไว้พิจารณา�             ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่รับเรื่อง�             แล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ (กรณีร้องเรียน)�             (ม.๔๙)�             หากผู้กล่าวหาไม่เห็นด้วย อาจมีหนังสือขอให้ทบทวนภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้ง (ม.๔๙ ว.๒)�           
	�      ๒๕. การไต่สวนเบื้องต้น ต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่รับมอบ (ม.๕๐ ว.๓)�       ๒๖. หากขาดอายุความ ให้สั่งยุติคดีอาญา และถ้าเกิดจากความผิด จงใจละเลย ประมาทเลินเล่อของผู้ใด คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว (ม.๕๐ ว.๕)�       ๒๗. คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องมีมติว่ามีมูลหรือไม่ใน ๖๐ วัน นับแต่วันประธานเสนอต่อที่ประชุมใน ๓๐ วันนับแต่รับสำนวน (ม.๕๒ ว.๒)�       ๒๘. ห้ามรับ/ยกเรื่องลักษณะต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา
	             (๑) เรื่องที่ ป.ป.ช.วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสำคัญแห่งคดี...                 �             (๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย เว้นแต่ร่ำรวยผิดปกติ (ม.๕๔)�        ๒๙. ห้ามรับ/ยกเรื่องต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา เว้นแต่ชัดแจ้งและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง�              (๑) เกิน ๑๐ ปี นับแต่เกิดเหตุจนถึงกล่าวหา...�              (๓) พ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิน ๕ ปี หากตั้งเรื่องไว้ก่อนพ้น ดำเนินการต่อไปได้ (ม.๕๕)  
	�        ๓๐. การเคยสอบสวนหรือพิจารณาในฐานะกรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นเหตุคัดค้าน (ม.๕๖)�              การคัดค้านให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปรากฏเหตุ �        ๓๑. ระหว่างไต่สวน ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง/พ้นจากราชการ (นอกจากตาย) ให้ ป.ป.ช.ไต่สวนเพื่อดำเนินคดีอาญา วินัย หรือให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ (ม.๕๗)�              แม้ตายก็ยังสามารถไต่สวนร่ำรวยผิดปกติได้
	        ๓๒. ข้อกล่าวใดไม่มีมูล ให้สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ป.ป.ช.มีมติ(ม.๕๘)�        ๓๓. คำกล่าวหาให้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. โดย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)�              (๑) ให้กล่าวหาในขณะดำรงตำแหน่ง�              (๒) พ้นไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี�              (๓) แต่ไม่ตัดสิทธิ ป.ป.ช.ที่จะยกขึ้นได้ภายใน ๑๐ ปี�              ป.ป.ช.มีอำนาจดำเนินการกับตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนในเรื่องนั้นได้ด้วย ไม่ว่าจะพ้นหรือไม่ก็ตาม (ม.๕๙)
	       ๓๔. ผู้กล่าวหา�              (๑) จะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้ �              (๒) จะกล่าวหาด้วยวาจาหรือหนังสือก็ได้ �              (๓) จะส่งด้วยวิธีใดก็ได้ (ม.๖๐)�        ๓๕. มีผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วยเรื่องที่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวน�              (๑) แสวงหาข้อเท็จจริง�              (๒) รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น�              (๓) ส่งให้ ป.ป.ช.ภายใน ๓๐ วันนับแต่รับเรื่อง�(ม.๖๑)              
	       ๓๖. กรณีมีเหตุต้องขอหมายศาลจับกุมบุคคลโดยพนักงานสอบสวนหรือฝ่ายปกครอง ให้ส่งตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมบันทึกการจับมายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึง ไม่ให้นับเวลาเดินทางรวม หากไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจปล่อยตัวโดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ (ม.๖๑ ว.๔-๕)�         ๓๗. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา หรือผิดไม่ร้ายแรง ป.ป.ช.จะมอบให้ ป.ป.ท.ดำเนินการแทนก็ได้ (ม.๖๒)              
	       ๓๘. กรณีเห็นเป็นเรื่องไม่ร้ายแรง หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานให้ทราบก็ได้ (ม.๖๔-๖๕)�        ๓๙. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.�              (๑) ไม่เห็นด้วยกับรายงาน�              (๒) เห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม�              (๓) เห็นว่าการดำเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม�              ให้มีอำนาจ�              (๑) สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง              �              (๒) เรียกสำนวนมาดำเนินการได้ (ม.๖๖)
	       ๔๐. การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น �             (๑) ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย�             (๒) ต้องไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการ�                  ๑) ให้คำมั่นสัญญา�                  ๒) ขู่เข็ญ�                  ๓) หลอกลวง�                  ๔) ทรมาน�                  ๕) ใช้กำลังบังคับ�                  ๖) กระทำการมิชอบด้วยประการใด ๆ ให้ให้ถ้อยคำ (ม.๖๗)
	       ๔๑. กรณีมีพฤติกรรมน่าเชื่อว่า จะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นได้ (ม.๖๙)�       ๔๒. การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น หากเห็นว่า�             (๑) มีพยานหลักฐานเพียงพอ�             (๒) ให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดเวลาให้ชี้แจง (ม.๗๐)
	       ๔๓. ถ้าผู้ถูกกล่าวหามีหลักฐานแสดงว่า�             (๑) ตนไม่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา�             (๒) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา�                  ๑) ชี้แจงข้อกล่าวหา�                  ๒) แสดงพยานหลักฐาน�                  ๓) นำพยานบุคคลมาประกอบ�                  ในเวลาที่กำหนด แต่ต้องยื่นคำร้องก่อนฟ้องคดี�(ม.๗๑)
	       ๔๔. การแจ้งข้อกล่าวหา�             (๑) ให้แจ้งพร้อมมอบบันทึกสรุปสาระสำคัญ�             (๒) สาระสำคัญต้องมีรายละเอียดเพียงพอ (ไม่เปิดเผยผู้กล่าวหา พยาน เว้นแต่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี)�             (๓) ให้แจ้งสิทธินำทนายความ หรือผู้ไว้วางใจไม่เกิน ๓ คนเข้าฟัง�             (๔) ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อรับทราบ (ม.๗๒-๗๓)
	       ๔๕. เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้เสนอสำนวนต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อเข้าที่ประชุมไม่ช้ากว่า ๓๐ วันนับแต่รับสำนวน เพื่อให้มีมติโดยเร็ว เว้นแต่มีการนัดหมายอยู่แล้ว �             การพิจารณาสำนวนต้องตามลำดับที่ได้รับสำนวน แต่หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นว่าเรื่องใดกระทบประโยชน์ของรัฐ หรือประชาชนอย่างร้ายแรง จะพิจารณาก่อนก็ได้ (ม.๗๕)
	       ๔๖. เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า�             (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ�                  ๑) จัดทำโครงการ�                  ๒) อนุมัติ�                  ๓) จัดสรรงบประมาณ�             (๒) โดยรู้ว่า�                  ๑) สส.แปรญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง�                  ๒) แก้ไขเพิ่มเติมรายการ�                  ๓) แก้ไขจำนวนรายการ และ
	             (๓) ซึ่งในการพิจารณาของ สส., สว. และกรรมาธิการ�                  ๑) การเสนอ�                  ๒) การแปรญัตติ�                  ๓) กระทำการใด ๆ �                  อันมีผลทำให้ผู้นั้นมีส่วนทั้งตรงและอ้อมในการใช้งบประมาณ�             คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องสอบสวนทางลับโดยพลัน จะเปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งมิได้ (ม.๘๘ ว.๑)
	             เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้ว่า สตง.ซึ่ง�             (๑) จัดทำโครงการ�             (๒) อนุมัติโครงการ�             (๓) จัดสรรงบประมาณ�             รู้ว่ามีการฝ่าฝืนข้อบัญญัติข้างต้น จะพ้นความรับผิดได้ก็ต่อเมื่อแจ้งต่อ ป.ป.ช.ก่อนการสอบสวน (ม.๘๘ ว.๒)
	       ๔๗. ป.ป.ช.มีอำนาจส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แต่ไม่เกิน ๖ เดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา ถ้าเห็นว่า�             (๑) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหาย�             (๒) เป็นอุปสรรคในการไต่สวน�             หากพ้น ๖ เดือนยังไม่ได้รับแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป (ม.๙๐ ว.๑-๒)�             กรณีเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ ผวจ.เป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการ (ม.๙๐ ว.๒)
	�             กรณีนี้ไม่ตัดอำนาจผู้บังคับบัญชาที่จะดำเนินการตามกฎหมายบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา (ม.๙๐ ว.๔)�       ๔๘. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติวินิจฉัยว่า จนท.ของรัฐ�             (๑) กระทำความผิดฐานทุจริต�             (๒) กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ�             (๓) กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม�             (๔) ความผิดที่เกี่ยวข้องกัน
	             ให้ดำเนินการ ดังนี้�             (๑) ถ้ามีมูลอาญา ส่งอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วัน เพื่อฟ้องคดี หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ขอศาลเพื่อออกหมายจับได้ (ม.๙๒)�             (๒) ถ้ามีมูลวินัย ส่งรายงาน สำนวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาใน ๓๐ วัน เพื่อดำเนินการทางวินัย (ม.๙๑)
	       ๔๙. เมื่อได้รับสำนวนจาก ป.ป.ช.แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ดังนี้�             (๑) พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ถูกชี้มูล�             (๒) ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก�             (๓) ให้ถือสำนวน ป.ป.ช.เป็นสำนวนวินัย�             (๔) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่�                  ๑) ได้รับเรื่องจาก ป.ป.ช. หรือ�                  ๒) ได้รับหนังสือแจ้งผลการทบทวน�             (๕) ไม่ว่าจะพ้นจาก จนท.ของรัฐก่อนหรือหลังชี้มูล เว้นแต่เกิน ๓ ปี หลังพ้น แต่ไม่ตัดคดีอาญา (ม.๙๘ ว.๑-๒)   
	       ๕๐. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือชี้มูลแล้ว �             (๑) หากมีหลักฐานใหม่ �                  ๑) อันแสดงว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิด�                  ๒) กระทำผิดแตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา�             (๒) ให้มีหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานถึง�                  ๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช.�                  ๒) ให้ทบทวนมตินั้นได้�                  ๓) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับเรื่องจาก ป.ป.ช.�              (ม.๙๙ ว.๑)
	      ๕๑. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาทบทวน �             (๑) จากพยานหลักฐาน �             (๒) โดยละเอียด�             (๓) แล้วแจ้งมติไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เพื่อดำเนินการตามมติต่อไป (ม.๙๙ ว.๒)�       ๕๒. ผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการตามมติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่า�             (๑) จงใจปฏิบัติขัดต่อกฎหมาย�             (๒) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง�            
	             กรณี ป.ป.ช.เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยไม่เหมาะสม �             (๑) จะเสนอ นรม.สั่งการตามสมควร�             (๒) จะขอให้ ก.บริหารงานบุคคลพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมได้ (ม.๑๐๐)�       ๕๓. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วันนับแต่ถูกลงโทษ โดยไม่อุทธรณ์ก็ได้ หรือจะอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษก่อนก็ได้ (ม.๑๐๑) 
	             �       ๕๔. จนท.ของรัฐทุกตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่ ป.ป.ช.กำหนดเพิ่มเติม �             คู่สมรส หมายถึง อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย �             ให้เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป และแจ้งหน่วยต้นสังกัดทราบด้วย (ม.๑๐๒-๑๐๔) 
	             �       ๕๕. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน �             (๑) ให้ยื่นพร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริง �             (๒) ให้ยื่นหลักฐานการเสียภาษีในรอบปี�             (๓) ให้จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบ�             (๔) ให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า�             (ม.๑๐๕) 
	             �       ๕๖. ห้าม จนท.ของรัฐ เป็น (ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด) �             (๑) คู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของตน �             (๒) หุ้นส่วน/ถือหุ้นใน หจก./บริษัท..หน่วยงานของตน�             (๓) ผู้รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐฯ�             (๔) ผู้มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ..หน่วยงานของตน�             (ม.๑๒๖) 
	             �       ๕๗. ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด�             ไม่รวมถึงรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามจรรยา �             ผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เกิน ๒ ปี อยู่ในบังคับนี้ด้วย �             กระทำผิดตามมาตรานี้ถือว่าผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (ม.๑๒๙)
	             �       ๕๘. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ไม่ต้องยื่นโดยตรงต่อ ป.ป.ช.ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา �             กรณีมีหลายตำแหน่งให้ยื่นเฉพาะที่มีตำแหน่งประจำเพียงตำแหน่งเดียว (ม.๑๓๐)�       ๕๙. กรณีใดสมควรจัดมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ให้นำกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญามาอนุโลมใช้บังคับ (ม.๑๓๑) �       ๖๐. ผู้แจ้งถ้อยคำหรือเบาะแสแก่ ป.ป.ช. ถ้าสุจริต ไม่ต้องรับผิดทั้งแพ่งและอาญา (ม.๑๓๒)
	             �       ๖๑. เจ้าพนักงานของรัฐที่แจ้งข้อมูล ร้อง ป.ป.ช.ว่า �             (๑) อยู่สังกัดเดิมอาจถูกกลั่นแกล้ง�             (๒) ได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรม �             ป.ป.ช.เชื่อเช่นนั้น�             (๑) ให้เสนอ นรม.�             (๒) เพื่อสั่งการให้มีการคุ้มครอง�             (๓) มีมาตรการอื่นใดตามสมควร�             (๔) และอาจเสนอให้กำหนดตำแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่นได้ (ม.๑๓๓)   
	             �       ๖๓. ผู้ใดกระทำผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หาก�             (๑) ได้ให้ถ้อยคำ�             (๒) ได้แจ้งเบาะแส �             (๓) ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในเรื่องนั้น�             (๔) ป.ป.ช.จะกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน ตามหลักเกณฑ์ก็ได้�             (๕) เมื่อกันแล้ว ห้ามดำเนินคดีอาญาหรือวินัยแก่ผู้นั้น เว้นแต่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ �             (๖) การคุ้มครองรวมถึงตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิประโยชน์อื่นด้วย เว้นแต่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ (ม.๑๓๕)   
	             �       ๖๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมกระทำผิดเพราะถูกบังคับ ถ้า�             (๑) ได้ทำหนังสือโต้แย้ง�             (๒) ให้ทบทวนคำสั่ง �             (๓) ให้ยืนยันคำสั่ง�             (๔) ได้แจ้งให้ ป.ป.ช.ทราบถึง�                   ๑) เบาะแส �                   ๒) ข้อมูล�                   ๓) ข้อเท็จจริง�             (๕) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้กระทำการนั้น �             (๖) ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ (ม.๑๓๔)   
	             �       ๖๔. เมื่อผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่�             (๑) ให้แจ้ง ป.ป.ช.ทราบ�             (๒) ภายใน ๓๐ วันนับแต่มีคำสั่ง �             (๓) ป.ป.ช.จะสั่งให้รายงานความคืบหน้าและผลก็ได้�             (๔) ให้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อก็ได้ (ม.๑๓๖)�       ๖๕. ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลกรณีร่ำรวยผิดปกติ คดีถึงที่สุดได้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน อาจได้รับเงินรางวัลจากกองทุน ป.ป.ช.ตามระเบียบ (ม.๑๓๗)   
	             �       ๖๖. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐฯ �             (๑) กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง�             (๒) โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้�                   ๑) เรียก �                   ๒) รับ �                   ๓) ยอมจะรับ�                   ๔) ไว้ก่อนที่ตนได้รับตำแหน่ง�             ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๕-๒๐ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท (ม.๑๗๔)   
	             �       ๖๗. ผู้ใดเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจ โดย�             (๑) วิธีอันทุจริตผิดกฎหมาย �             (๒) อิทธิพลของตน�             ให้กระทำหรือไม่กระทำในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด�             ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ�             ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ�             (ม.๑๗๕)   
	             �       ๖๘. ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ป.ป.ช.�             ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ�             ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ�             (ม.๑๗๗) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้�             (๑) ให้ ขอให้ รับว่าจะให้   �             (๒) ใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทำการมิชอบอื่น�             (๓) ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด ซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ปลอม ทำ ใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานเท็จ
	            (๔) ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ กระทำการอื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่�             เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า�       ๖๙. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ป.ป.ช. โดยเป็น�             (๑) ข้าราชการไม่ไปให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร�             (๒) เอกชนไม่ไปให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน�             (๓) หน่วยงานไม่ชี้แจง ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้การช่วยเหลือ ป.ป.ช. ไม่ร่วมมือในการตรวจสอบทรัพย์ (ม.๑๗๘) 
	�          ๗๐. ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ ป.ป.ช.หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่�                ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ�                ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ�                เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน�          ๗๑. ผู้ใดขัดขวาง ป.ป.ช.ในการปฏิบัติหน้าที่�                ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ�                ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ            �                 
	�          ๗๒. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ผู้ใดเปิดเผยข้อมูล หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ �                ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่า (ม.๑๘๓)�          ๗๓. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ �                ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือ�                ปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ�                (ม.๑๘๔)            �                 
	      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ�         ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑�                             (สตง.)   
	 พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑   �- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑�- มีผลใช้บังคับ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑�- มีทั้งสิ้น ๑๑๕ มาตรา แยกเป็น�	๑. กล่าวนำและบททั่วไป (ม.๑-๙)	�	๒. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.๑๐-๓๙)�	๓. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.๔๐-๕๗)�	๔. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.๕๘-๗๗)�	๕. กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.๗๘-๘๔)�              ๖. หน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ (ม.๘๕-๙๔)�              ๗. วินัยการเงินการคลัง (ม.๙๕-๑๐๓)�	๘. บทกำหนดโทษ (ม.๑๐๔-๑๐๗)�	๙. บทเฉพาะกาล (ม.๑๐๘-๑๑๕)
	    	- สาระสำคัญ�     	- เตรียมรับ..การตรวจสอบตามกฎหมาย�    	- ผลกระทบต่อองค์กร/เจ้าหน้าที่รัฐ 
	     หน่วยรับตรวจ (ม.๔) �     หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม และที่มีฐานะเช่นเดียวกัน ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ��      ผู้รับตรวจ�       หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (นายก อปท.)
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