




ค�ำน�ำ

 “ทุจริต คิดโกงชาติ จะพินาศ ทั้งราษฏร์รัฐ” เป็นค�ำขวัญชนะเลิศต่อต้ำนกำรทุจริต ปี 2558 

ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ(ส�ำนกังำน ป.ป.ช.) โดย นำงนงนภสั 

ขนัธ์ดวง จำกจงัหวดัร้อยเอด็ แสดงให้เหน็ว่ำกำรทจุรติ คอรปัชัน่ หรอืกำรโกง ไม่ซือ่สัตย์ สุจรติของเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐเปรียบเสมือน “มะเร็งร้ำย” ที่เป็นภัยคุกคำม กัดกร่อนท�ำลำยชำติมำอย่ำงยำวนำน ส่งผลกระทบก่อ

ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนทุกคน และกำรพัฒนำประเทศในภำพรวม   

 จำกกำรจดัล�ำดบัดชันภีำพลกัษณ์คอรปัชนัพบว่ำสถำนกำรณ์กำรทจุรติในภำครฐัของประเทศไทย 

ใน 15 ปีที่ผ่ำนมำ ไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรทุจริตสูง  โดยปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน 38 จำก

คะแนนเต็ม 100 (อันดับที่ 85 จำกกำรจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก)  แม้ว่ำจะมีคะแนนดีขึ้นเล็ก

น้อยจำก 35 คะแนนในปีที่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจำกในช่วงปีที่ผ่ำนมำ หลำยภำคส่วนได้พยำยำมมีส่วนร่วมในกำร

แก้ไขปัญหำ เช่น กำรปลูกฝังควำมดีให้เด็ก ๆ ในกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร“โตไปไม่โกง” กำรตื่นตัวของ

ภำคธุรกิจในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรที่ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข เมื่อวันที่ 11 

พฤษภำคม 2553 ได้มพิีธลีงนำมบนัทึกควำมร่วมมือ “เครอืข่ำยเมืองคนด”ี  เพือ่ส่งเสรมิให้ อสม. ทัว่ประเทศ

เข้ำมำมีบทบำทในกำรร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  และในปี 2559 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  

กระทรวงสำธำรณสขุ  ได้จดัท�ำ “โครงกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพเครอืข่ำยอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมู่บ้ำน

ด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (อสม. ป.ป.ช.)” ด้วยกำรจัดกิจกรรมอบรมวิทยำกร อสม.ต้นแบบ  

เพ่ือน�ำควำมรูท้ีไ่ด้ไปขยำยเครือข่ำยเมอืงคนดทีัว่ประเทศ  เน้นด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม ควำมซือ่สตัย์ในระดบั

หมูบ้่ำนและชุมชน สร้ำงสงัคมไทยให้ปรำศจำกกำรทจุรติอย่ำงยัง่ยนืต่อไป  โดย อสม.ทีผ่่ำนกำรอบรมสำมำรถ

ขยำยเครือข่ำยได้ 10-15 รำยต่อคน  ทั้งนี้ถือเป็นหน้ำที่พลเมืองไทยที่ต้องปกป้องผลประโยชน์  เปลี่ยนค่ำ

นิยม สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย

 คู่มือ อสม. ป.ป.ช. เครือข่ำยเมืองคนดี ฉบับนี้ เป็นกำรปรับปรุงเนื้อหำจำกต้นฉบับคู่มือ”อสม. 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบ ปรำมกำรทุจริต ปี 2557” ให้กระชับเข้ำใจง่ำย สู่กำรน�ำไปปฏิบัติในชุมชน 

โดยส�ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 7 ร่วมกับ ส�ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 10 จัดท�ำคู่มือ

ดังกล่ำว  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรนี้จะเป็นประโยชน์กับ อสม. และผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน

                                                                                                             

 สุจินดา  สุขก�าเนิด สัมพันธ์ มุณีรัตน์  

 ผู้อ�ำนวยกำร ผู้อ�ำนวยกำร

 ส�ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 7 ขอนแก่น ส�ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 10 อุบลรำชธำนี 
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บทบาทอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.จังหวัด

ความหมายของค�าส�าคัญ
 ค�ำว่ำ กำรทุจิต หมำยถึง ควำมประพฤติชั่ว

 ถ้ำเป็นควำมประพฤติชั่ว ทำงกำย เรียกว่ำ กำยทุจริต

 ถ้ำเป็นควำมประพฤติชั่ว ทำงใจ เรียกว่ำ มโนทุจริต

 ถ้ำเป็นควำมประพฤติชั่วทำงวำจำ เรียกว่ำ วจีทุจริต

 ทุจริต (ก.) หมำยถึง โกง คดโกง ฉ้อโกง

 (พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ 2542 หน้ำ 534)

อำจกล่ำวได้ว่ำ การทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง และคอร์รัปชัน เป็นค�าที่มีความหมายเดียวกันกับค�าว่า

ทุจริต

 พฤติกรรมการฉ้อราษฎร์บังหลวง

 คอืกำรกระท�ำท้ังหลำยของกำรทจุรติในหน้ำที ่รำชกำร กำรรดีนำทำเร้นประชำชน กำรกนิสนิบน 

ตลอดจน ควำมอยุติธรรมอื่นๆ ที่ข้ำรำชกำรหรือบุคคลอื่นใด ใช้เป็นเครื่องมือในกำรลิดรอนควำมเป็นธรรม

และควำมถกูต้องตำมกฎหมำย ตำมระเบยีบและตำมขนบธรรมเนยีมประเพณขีองสงัคมไทย ส่วนใหญ่รำษฎร

ผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีนั้นๆ จะเป็นผู้รู้เห็น สมยอม และสมคบในกำรกระท�ำ

 ความหมายของการทุจริตต่อหน้าที่

 กำรทุจริตต่อหน้ำที่ หมำยควำมว่ำ ปฏบัติหรือละเว้นกำรปฏบัติอย่ำงใดในต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ 

หรือปฏบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท�ำให้ผู้อื่น เชื่อว่ำมีต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตน

มิได้มีต�ำแหน่งเช่นนั้นจริง

 ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตัว

 ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (ส่วนตัว) หมำยถึง กำรกระท�ำใดๆที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นเรื่องที่ 

เกีย่วกบัผลประโยชน์ส่วนตวัของบคุคลนัน้ๆเอง ประโยชน์ส่วนตวัอำจหมำยถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้แล้วเป็นประโยชน์

เฉพำะตัวเองและพวกพ้องก็ได้

 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ

 หมำยถึง ผลประโยชน์หรือ สวัสดิกำรร่วมกันของทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์กับ 

ส่วนรวม เรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของทุกคนหรือส่วนรวม
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บทบาทอ�านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรคนหนึง่ และกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุอิืน่อกี 

8 คน คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน่วยธุรกำร คือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติเรียกโดยย่อว่ำ “ส�ำนักงำน ป.ป.ช.” เป็นส่วนรำชกำรที่เป็นหน่วยงำนอิสระและมีเลขำธิกำรคณะ

กรรมกำร ป.ป.ช. เป็นผู้บริหำรสูงสุด ขึ้นตรงต่อประธำนกรรมกำร ป.ป.ช.

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้

 1. ด้านการป้องกันการทุจริต

 2. ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน

 3. ด้านปราบปรามการทุจริต

บทบาท อ�านาจหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ�าจังหวัด 

(กรรมกำร ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด)

 - ให้มีกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ�ำจังหวัด จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่

ไม่เกินห้ำคน ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ก�ำหนด

 - มีคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ�ำจังหวัด

 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัด

 ส่งเสรมิด้ำนกำรป้องกนักำรทจุรติโดยประสำนควำมร่วมมอืกบัส่วนรำชกำรและประชำชนในกำร

เสริมสร้ำงค่ำนิยมเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

มาตรการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554

 1) ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้เสียหำยและกำรคุ้มครองพยำน

  กำรคุ้มครองช่วยเหลอืผูเ้สยีหำย ผูท้�ำค�ำร้อง ผูร้้องทกุข์กล่ำวโทษ ผูใ้ห้ถ้อยค�ำ ผูท้ีแ่จ้งเบำะแส

หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับกำรทุจริตต่อหน้ำที่ กำรร�่ำรวยผิดปกติ หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนิน

กำรตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยถือว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นพยำนที่มีสิทธิได้รับควำมคุ้มครอง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำน

  ถ้ำบุคคลดังกล่ำว เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและร้องขอต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ว่ำหำกผู้นั้นยัง

คงปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสงักดัเดมิต่อไปอำจถกูกลัน่แกล้งหรอืได้รบักำรปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรม และคณะกรรมกำร 

ป.ป.ช.เห็นว่ำมีพยำนหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำมีเหตุดังกล่ำว ให้เสนอต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อสั่งกำรให้ได้รับ

ควำมคุ้มครองหรือมำตรกำรอื่นตำมที่เห็นสมควรได้

 2) กำรให้รำงวัลผู้แจ้งเบำะแส

  ผู้กล่ำวหำ หรือผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตอำจได้รับรำงวัลตอบแทนหรือ

ประโยชน์อื่นใด ตำมระเบียบที่ ป.ป.ช.ก�ำหนด
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  กรณเีป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เหน็ว่ำแจ้งเบำะแสข้อมูลเป็นประโยชน์

ต่อกำรป้องกนัแลปรำบปรำมทุจริตอย่ำงยิง่ สมควรได้รบักำรยกย่องให้เป็นแบบอย่ำงทีด่แีก่เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั

และประชำชนให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับ

ต�าแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ

 3) กำรกันบุคคลเป็นพยำน

  บคุคลผูถ้กูกล่ำวหำรำยใดได้ให้ถ้อยค�ำ หรอืแจ้งเบำะแสหรอืข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญในกำร

ทีจ่ะใช้เป็นพยำนหลกัฐำนในกำรวนิจิฉยัชีม้ลูกำรกระท�ำผดิของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัรำยอืน่นัน้และคณะกรรมกำร 

ป.ป.ช. เห็นสมควรกันผู้นั้นไว้เป็นพยำนโดยไม่ด�ำเนินคดีก็ได้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร 

ป.ป.ช. ก�ำหนด

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

 กำรไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.

 ขอบเขต ของเรื่องที่ ป.ป.ช. จะได้รับไว้พิจารณา
 1) ผู้ถูกกล่าวหา
  จะต้องมีสถำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 2) เรื่องที่อยู่ในอ�านาจ
  (1) ทุจริตต่อหน้ำที่
  (2)  กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม
  (3) ร�่ำรวยผิดปกติ
 3) ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
  หมำยถึง นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) 
ข้ำรำชกำรเมืองอื่น ผู้เป็นตัวกำร ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และรวมถึงผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นที่มีรำยได้ 
หรืองบประมำณไม่ต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ก�ำหนด โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
  วิธีการกล่าวหา เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่มิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองบัตรสนเท่ห์ เช่น 
ข้าราชการทั่วไป
 1) ผูถ้กูกล่าวหา ขณะร้องเรียนผูถ้กูกล่ำวหำจะต้องมีสถานะเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั หรอืพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปี และเหตุเกิดไม่ห้าปี
 2) การส่งบัตรสนเท่ห์ ให้ผู้กล่ำวหำส่งบัตรสนเท่ห์ไปยังคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
 3) รายละเอียดตามบัตรสนเท่ห์ อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
  (1) ชื่อและต�ำแหน่งผู้ถูกกล่ำวหำ
  (2) ข้อกล่ำวหำและพฤตกิรรมแห่งกำรกระท�ำควำมผดิตำมข้อกล่ำวหำโดยรำยละเอียดพร้อม

พยำนหลักฐำนให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด�ำเนินกำรต่อไปได้
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 4) การรับพิจารณาบัตรสนเท่ห์ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะรับไว้พิจำรณำ

  (1) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยนั้น

  (2) จะต้องมีรำยละเอียดพร้อมพยำนหลักฐำนเพียงพอที่ด�ำเนินกำรต่อไปได้

 วิธีการกล่าวหา เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่มิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองผ่านทางพนักงาน 

ในข้อกล่าวหา ดังนี้

 1) ทุจริตต่อหน้ำที่

 2) กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร

 3) กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม

  (เว้นข้อกล่ำวหำร�่ำรวยผิดปกติจะต้องยื่นต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เท่ำนั้น)

 ให้ผูก้ล่ำวหำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนกังำนสอบสวน (เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ) ท้องทีเ่กดิเหตซุึง่พนกังำน

สอบสวน จะตรวจข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ภำยใน 30 วัน

บทบำท หน้ำที่ และภำรกิจของเครือข่ำย ป.ป.ช.

บทบาทและภารกิจต่อ ป.ป.ช.

 กำรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

 1. จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่ำง อปท. ในกำรด�ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

 2. ให้ประชำชนเข้ำร่วมประชุมสภำท้องถิ่น

 3. ส่งเสริมให้ อปท. รำยงำนกำรด�ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบอย่ำงต่อเนื่อง

 4. ส่งเสริมให้ผู้น�ำองค์กร / ประชำชนติดตำมข้อมูลกำรด�ำเนินงำน อปท.

 5. สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน

 6. ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน กำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ อปท.

 7. กระตุ้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ อปท. ให้มำกขึ้น

 8. ให้ประชำชนเป็นกรรมกำรด�ำเนินงำนของ อปท. 

 9. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องธรรมำภิบำลแก่ประชำชน

 10. จัดให้มีเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน

 11. ให้ประชำชนประเมิลผลควำมพึงพอใจในกำรด�ำเนินงำนของ อปท.

 12. รณรงค์ส่งเสริมกำรจัดท�ำตัวชี้วัด (ข้อตกลงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล)

ภารกิจในการขยายเครือข่าย 

 กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

 1. จัดตั้งศูนย์ประสำนเครือข่ำยในระดับหมู่บ้ำน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด

 2. จัดกำรอบรม สัมมนำเพื่อให้เกิดดำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
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 3. จัดสรรงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ในกำรด�ำเนินกำรศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำย

 4. คัดเลือกตัวแทนเพื่อขยำยแกนน�ำเครือข่ำยประชำชน

 5. ร่วมมือกับเครือข่ำยประชำชนที่มีอยู่แล้วในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ขั้นตอนการเฝ้าระวังการทุจริต

 1. กำรรรวบรวม ประกอบด้วย สังเกต ซักถำม ตรวจสอบจำกแหล่งข้อมูล ด้วยกำรบันทึกแล้ว

รำยงำน

 2. กำรเรียบเรียงข้อมูล ข้อเท็จจริง ผู้เกี่ยวข้อง

 3. กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์

 4. กำรกระจำยข่ำวสำรสู่แกนน�ำ และส�ำนักงำน ป.ป.ช.

เครือข่ายงานเฝ้าระวังการทุจริตระดับต่างๆ

 ระดับต�าบล / หมู่บ้าน สมำชิกเครือข่ำย ป.ป.ช.  / กลุ่มองค์กรชุมชนและแนวร่วมในพื้นที่

 ระดับอ�าเภอ สมำชิกเครือข่ำย ป.ป.ช. ที่มีอยู่อ�ำเภอละ 2 คน และเครือข่ำยแนวร่วมอื่นๆ

 ระดับจังหวัด ส�ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัด แกนน�ำเครือข่ำย ป.ป.ช. เครือข่ำยองค์กรแนวร่วมอื่นๆ

 ระดับประเทศ คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิส�ำนกัป้องกนักำรทจุรติ

ภำคประชำสังคมและกำรพัฒนำเครือข่ำย

กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรบริหำรของ อปท.

วิธีการตรวจสอบของประชาชน กฎหมายที่รองรับ

1. ร่วมกับ อปท. ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
 กำรด�ำเนินกำรโครงกำร

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ
 แผนพัฒนำของ อปท. พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ข้อ 9
 ข้อ 10 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 26 ข้อ 28และข้อ 29

2. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ
 แผนพัฒนำของ อปท. พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ข้อ 9
 ข้อ 10 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 26

3. กำรร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ อปท. - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
 กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 24
 วรรคสอง

4. คัดค้ำนข้อบังคับหรือมติของ อปท. ท่ีท�ำควำม
เดือดร้อนแก่ประชำชน

- พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มำตรำ 4 และมำตรำ 5
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วิธีการตรวจสอบของประชาชน กฎหมายที่รองรับ

5. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง - กรณขีองเทศบำล และ อบจ. เปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพสัดขุองหน่วยกำร
บริหำรกำรพัสดุของหน่วยงำนบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 ข้อ ว 28 วรรค 2

- กรณีของ อบต. เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 
ข้อ 22 วรรคแรก

6. กำรตรวจสอบพฤติกรรมของสมำชิกสภำ อปท. - พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 พ.ศ.2542 มำตรำ 5 มำตรำ 6 และมำตรำ 7

7. กำรขอรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร - พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
 มำตรำ 9 มำตรำ 11 มำตรำ 12 มำตรำ 13 มำตรำ 

14 และมำตรำ 25

8. ตรวจสอบแผนพัฒนำ อปท. เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรหรือไม่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท�ำแผน
พัฒนำของ อปท. พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ข้อ 26 ข้อ 28

9. ติดตำมกำรก่อสร้ำงโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ

- ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
เรื่องก�ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับผลกำร
พจิำรณำจดัซือ้จดัจ้ำงของหน่วยงำนรฐัเป็นข้อมลู
ข่ำวสำรทีต้่องจดัไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำม
มำตรำ 9(8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร 
พ.ศ. 2540 ฉบับลงวันที่ 1 ธ.ค.2543

- หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกที่ 
 มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 ส.ค.2547 
 เรื่องกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วม
 ของประชำชนในกำรด�ำเนินงำนของ อปท.
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบ

ประมำณของ อปท. พ.ศ.2541 ข้อ 4

10. ประชำชนสำมำรถเข้ำชือ่หนึง่ในสองของผูมี้สทิธิ
เลือกตั้งต่อประธำน สภำ อปท. เพื่อเสนอ

 ข้อบังคับ

- พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มำตรำ 4
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วิธีการตรวจสอบของประชาชน กฎหมายที่รองรับ

11. ร้องเรียนต่อประธำนสภำ อปท. เมื่อพบว่ำ
 ผู้บริหำรท้องถิ่นท�ำงำนไม่โปร่งใส

- พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มำตรำ 44/2 ก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนำจของสมำชิกสภำ อบจ. (ประชำชน
โดยตรงไม่มี)

- พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มำตรำ 48 ทวำทศ
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจของสมำชิกสภำเทศ

  (ประชำชนโดยตรงไม่มี)
- พ.ร.บ.สภำต�ำบลและองค์กำรองค์กำรบรหิำรส่วน

ต�ำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มำตรำ 58/7 ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจ
ของสมำชิกสภำ อบต. (ประชำชนโดยตรงไม่มี)

12. ร้องเรียนต่อนำยอ�ำเภอกรณีที่คณะกรรมกำร
บริหำรไม่สนใจต่อค�ำคัดค้ำน

- พ.ร.บ. สภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
พ.ศ. พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2546 มำตรำ 90 และมำตรำ 92

13. ฟ้องร้องต่อศำลปกครองกรณไีด้รบัควำมเสยีหำย
จำก อปท. หรือพนักงำน อปท.

- พ.ร.บ จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มำตรำ 42 ประกอบกับ 
ค�ำสั่งศำลปกครอง สูงสุด ที่ 161/2546 ที่สรุปได้
ว่ำกรณีที่ผู้บริหำร อบต. กระท�ำละเมิดต่อ อบต. 
ผู้เสียหำยอำจเป็น อบต. ซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคล
หรือรำษฎรในเขต อบต.

14. เข้ำชื่อถอดถอนผู้บริหำร อปท. หรือสมำชิก 
อปท. โดยประชำชนผู้มีสิทธิ

- พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มำตรำ 5 มำตรำ 6 และมำตรำ 7

 จะเหน็ได้ว่ำ กำรเฝ้ำระวงัและตรวจสอบกำรบรหิำรงำนดงักล่ำว มคีวำมส�ำคญัในกำรน�ำไปสูก่ำร

มีส่วนของประชำชนในกำรป้องกันกำรทุจริตอีกทั้งเป็นหลักกำรที่ส�ำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักธรรมำภิบำล 

ท่ีเป็นหลกัในกำรบรหิำรงำนทัง้อย่ำงเป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำรทีด่อีกีทำงหนึง่ หำกกำรบรหิำรงำนของ

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำกำรมีส่วนร่วมในกำรคิด ตัดสินใจร่วมด�ำเนินกำร และร่วมประเมินนผลจำก

ประชำชน ร่วมกับควำมโปร่งใสในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบ และตรวจสอบกำรท�ำงำน

ได้ทุกขั้นตอน ก็เป็นส่วนในกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป



10 คู่มือ อสม.ป.ป.ช. เครือข่ายเมืองคนดี

 1. งำนก่อสร้ำงไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสภำพพื้นที่ และกำรใช้ประโยชน์

 2. ไม่สำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์

 3. มีควำมเสื่อมสภำพเร็วกว่ำปกติ แต่ทั้งนี้ จะต้องพิจำรณำกำรดูแล บ�ำรุงรักษำประกอบด้วย

 4. โครงสร้ำงมีกำรช�ำรุด แตกร้ำว เอียง หรือมีรอยแยกออกจำกกัน จนผิดปกติ

 5. ผิววัสดุตกแต่ง หลุดร่อน แตก ซีดจำงเร็วกว่ำปกติ

 6. ขนำดของโครงสร้ำงหรือวัสดุประกอบ คลำดเคลื่อนจำกแบบก่อสร้ำงมำกผิดปกติ

 7. จ�ำนวนของงำนไม่ครบถ้วนตำมแบบก่อสร้ำง

         เราสองคน ต้องไปคอยเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตงานก่อสร้าง

ในท้องถิ่นของเราแล้ว ก่อนที่จะเกิดการทุจริตไปซะก่อน และท�าให้

ประชาชนได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่คงทนถาวรอย่างที่ควรจะเป็น

นอกจากวิธีการตรวจสอบในเบื้องต้นและข้อสังเกตแล้ว
ประชาชนสามารถตรวจดูข้อก�าหนดของโครงการก่อสร้าง

ที่หน่วยงานได้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับงานสร้าง ดังนี้

 กรณีงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคที่ต้องขุดเจำะถนนหรือทำงเท้ำ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหำนคร
 หน่วยงำนเจ้ำของงำนจะก�ำหนดให้ผูร้บัจ้ำงตดิตัง้แผ่นป้ำยแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบังำนก่อสร้ำง
ไว้ ณ บริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงโดยในแผ่นป้ำยจะมีรำยละเอียด ดังนี้
 1. ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร สถำนที่ติดต่อ และหมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตรำ 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
 2. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้ำง
 3. ลักษณะงำนก่อสร้ำง
 4. ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้ำง หรือหน่วยงำนที่ก่อสร้ำง พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
 5. ระยะเวลำเริ่มต้นและระยะเวลำสิ้นสุดของงำนหรือโครงกำร
 6. วงเงินค่ำก่อสร้ำง

ประชาชนสามารถตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่า 

งานก่อสร้างใดอาจมีการทุจริต โดยมีข้อสังเกตดังนี้

วิธีกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังกำรทุจริต

โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
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 7. ชื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ผู้ควบคุมงำน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์

 8. ชื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษำผู้ควบคุมงำน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์

 9. ก�ำลังก่อสร้ำงด้วยเงินภำษีอำกรของประชำชน

ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้ว่าโครงการก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ จะติดต่อได้อย่างไรบ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง
สิ้นสุดเมื่อใด เกินระยะเวลาที่ก�าหนดหรือไม่ ผู้รับจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้อนุมัติโครงการหรือไม่

ส�าหรับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ. เทศบาล และ อบต.) ที่มีค่างานตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

จะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดังนี้

 กรณีแผ่นป้ายในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
 2. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้ำง
 3. ปริมำณงำนก่อสร้ำง
 4. ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้ำง
 5. ระยะเวลำเริ่มต้น และระยะเวลำสิ้นสุด รวมระยะเวลำก่อสร้ำงทั้งสิ้น
 6. วงเงินงบประมำณที่ได้ตั้งไว้หรือเงินที่ได้รับ
 7. รำคำกลำงค่ำก่อสร้ำง
 8. วงเงินค่ำก่อสร้ำงตำมที่ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำง
 9. ชื่อกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
 กรณีแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร) อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้ำง
 3. ปีงบประมำณที่ท�ำกำรก่อสร้ำง
 4. วงเงินก่อสร้ำงและแหล่งวงเงินที่ก่อสร้ำง
 5. ระยะเวลำที่ผู ้รับจ้ำงประกันควำมช�ำรุด บกพร่องตำมสัญญำ (ก�ำหนดวันเริ่มต้นและ 
  วันสิ้นสุดกำรรับประกัน)

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้เช่นกัน ว่าโครงการก่อสร้างขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และอบต.) หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
จะติดต่อได้อย่างบ้าง ระยะเวลาก่อสร้างสิ้นสุดเมื่อใด เกินระยะเวลาที่ก�าหนด

        หรือไม่ ผู้รับจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อนุมัติโครงการหรือไม่

 



12 คู่มือ อสม.ป.ป.ช. เครือข่ายเมืองคนดี

ตัวอย่างการทุจริตงานก่อสร้าง

 ตัวอย่างที่ 1 เทศบำล ว. ท�ำสัญญำจัดจ้ำงบริษัท ส. ในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต โดยตำม

แบบก่อสร้ำงที่ก�ำหนดในสัญญำ ต้องเทคอนกรีตหนำ 20 ซ.ม. แต่ปรำกฏว่ำผู้รับเหมำเทคอนกรีตหนำ

เพียง 8 ซ.ม. ท�ำให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำนไม่ยอมลงชื่อตรวจรับงำน และท�ำหนังสือแย้งว่ำกำร

ก่อสร้ำงผิดแบบแปลนของเทศบำล ฯ ให้ท�ำกำรแก้ไข และไม่สำมำรถเบิกจ่ำยให้ผู้รับเหมำได้ แต่นำยก

เทศมนตรีกลับอนุมัติให้มีกำรเบิกจ่ำยเงินแก้ผู้รับจ้ำง และพอก่อสร้ำงเสร็จได้เพียง 3 เดือนปรำกฎว่ำ

ถนนแตกร้ำว จำกกำรตรวจสอบจำกประชำชนโดยกำรเอำไม้บรรทัดไปวัดควำมหนำของถนน ก็รู้ว่ำมี

กำรทุจริต โดยผู้รับเหมำใช้วิธีกำรเททรำยตรงกลำงถนนให้หนูคล้ำยหลังเต่ำ ส่วนริมขอบถนนก็ท�ำให้

หนำ 20 ซ.ม. เพื่อพรำงตำประชำชน

     ตวัอย่างที ่2 องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ข. ท�ำสญัญำจดัจ้ำง บรษิทั ค. ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก พร้อมปรับปรุงก่อสร้ำงทำงระบำยน�้ำและบบ่อพัก โดยในแบบสัญญำจ้ำง

ก�ำหนดให้กำรก่อสร้ำงถนนฯ มีควำมยำว 43 เมตร กว้ำง 4 เมตร หนำ 10 ซม. ระยะเวลำสิ้นสุดของ

โครงกำร คือ วันที่ 30 ตุลำคม 2556 แต่ปรำกฏว่ำ ผู้รับเหมำท�ำจริงๆ  ไม่ได้มำตรฐำนตำมแบบแปลน 

วัดควำมยำวได้แค่ 40 เมตร กว้ำงแค่ 3.5 เมตร และวัดควำมหนำโดยเฉลี่ยพียง 7-8 ซ.ม. และก่อสร้ำง

ไม่แล้วเสร็จตำมที่ก�ำหนดระยะเวลำสิ้นของโครงกำร ล่วงเลยเวลำมำเป็นเวลำ 3 เดือน

พลังของประชาชนส�าคัญที่สุด คิดกันดูว่า ถ้าเงินที่ถูกทุจริตไป น�ามา

ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ให้มีที่ดินท�ากิน สร้างถนนหนทางที่มี 

คุณภาพ สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ จะได้มากมายขนาดไหน
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เจ้าหน้าที่ครับ หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต

หรือร�่ารวยผิดปกติ สามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

และมีวิธีการอย่างไร ?

สำมำรถร้องเรียนเข้ำมำที่ ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ได้เลย โดยมีวิธีกำรดังนี้
 1. ท�ำเป็นหนังสือ เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ส�ำนักงำน ป.ป.ช. เลขที่ 361 
ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่ำทรำย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือส่งที่ส�ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ�ำจังหวัด หรือส่งมำที่ตู้ ปณ. 100 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 2. กล่ำวหำด้วยวำจำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่ส�ำนักงำน ป.ป.ช. หรือส�ำนักงำน ป.ป.ช 
ประจ�ำจังหวัดโดยตรง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ท�ำกำรบันทึกค�ำกล่ำวหำไว้เป็นพยำนหลักฐำน
 3. ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ส�ำนักงำน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

โดยในค�ำกล่ำวหำ ต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
 1. ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้กล่ำวหำ
 2. ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่ำวหำ
 3. ระบุข้อกล่ำวหำกำรกระท�ำควำมผิด
 4. บรรยำยกำรกระท�ำควำมผิดอย่ำงละเอียดตำมหัวข้อ ดังนี้
  4.1 หำกเป็นกำรกระท�ำควำมผิดต่อหน้ำที่ กำรกระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร กำรกระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม จะต้องระบุว่ำ กำรกระท�ำควำม
ผิดเกิดข้ึนเมื่อใด มีขั้นตอนหรือรำยละเอียดกำรกระท�ำควำมผิดอย่ำงไร มีพยำนบุคคลรู้ เห็น
เหตกุำรณ์หรอืไม่ (ถ้ำไม่สำมำรถน�ำมำได้ให้ระบวุ่ำใครเป็นผูเ้กบ็รกัษำ และในเรือ่งนีไ้ด้ร้องเรยีน
ต่อหน่วยงำนใด หรือยื่นฟ้องต่อศำล เมื่อใด และผลเป็นประกำรใด

  4.2 หำกเป็นกำรกล่ำวหำว่ำร�่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จะต้อง
ระบุว่ำ ฐำนะเดมิของผูถ้กูกล่ำวหำ  และภรรยำหรอืสำม ีรวมทัง้บดิำมำรดำของทัง้สองฝ่ำยเป็น
อย่ำงไร ผู้ถูกกล่ำวหำ และภรรยำหรือสำมี มีอำชีพอื่นๆ หรือไม่ ถ้ำมีอำชีพอื่นแล้วมีรำยได้มำก
น้อยเพียงใด และทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่ำร�่ำรวยผิดปกติมีอะไรบ้ำง เช่น
 - บ้ำนมจี�ำนวนกีห่ลงั ตัง้อยูท่ี่ใด (เลขทีบ้่ำน ถนน ซอย ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จงัหวดั) 
ซื้อเมื่อใด และรำคำขณะซื้อเท่ำใด
 - ที่ดิน มีจ�ำนวนกี่แปลง ตั้งอยู่ที่ใด (ถนน ซอย ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด) ซื้อ
เมื่อใด และรำคำขณะซื้อเท่ำใด
 - รถยนต์ มีจ�ำนวนกี่คัน ยี่ห้อ รุ่น สี หมำยเลขทะเบียนรถ ซื้อเมื่อใด จำกใครและรำคำ
ขณะซื้อเท่ำใด
 - มีเงินฝำกที่ธนำคำรใด สำขำใด
 - ทรัพย์สินอื่นๆ

วิธีกำรร้องเรียนและช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริต
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 ที่ส�าคัญที่สุด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่ำวหำ

ท่ีสำมำรถติดต่อได้อย่ำงชัดเจน เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับเพื่อยืนยันกำรกล่ำวหำร้องเรียน 

ขอทรำบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมให้ชัดเจนสำมำรถด�ำเนินกำรต่อไปได้ หรือ รำยงำนผลให้ผู้กล่ำวหำ

ทรำบ ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด

 กรณีไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่ำเป็น ‘บัตรสนเท่ห์’ แต่จะต้องระบุพยำนหลักฐำนที่

ชัดเจนเพียงพอที่ด�ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช. อำจจะรับไว้พิจำรณำ

 ทั้งนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ช. จะรำยงำนผลกลับไปยังผู้กล่ำวหำให้ทรำบควำมคืบหน้ำเป็น 

ระยะๆ แต่หำกประขำชนประสงค์จะติดตำมเรื่องร้องเรียน ก็สำมำรถติดตำมได้ทำงนี้เลย

 1. ทำงเว็บไซค์ www.nacc.go.th หัวข้อ ติดตำมเรื่องร้องเรียน

 2. ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1205

 3. ติดต่อด้วยตนเองที่ส�ำนักงำน ป.ป.ช. หรือส�ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด 

 ทั้งนี้ โปรดจ�ำเลขรับเรื่องจำกส�ำนักงำน ป.ป.ช. / วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง ชื่อ – สกุล เรื่อง 

ของผู้กล่ำวหำ ด้วยนะครับ

นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท�าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

 1. ศูนย์บริกำรประชำชน ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี สำยด่วนท�ำเนียบรัฐบำล 1111 
บริกำรรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่ำนทำง โทร. 0 2283 1271-84 
โทรสำร 0 2283 1286-7
 2. ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2271 8000
 3. ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน โทร. 0 2141 9100 หรือ 1676
 4. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
(ป.ป.ท.)สำยด่วน โทร. 1206
 5. ศูนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย สำยด่วน โทร. 1567
 6. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย
 7. พนักงำนสอบสวน ณ สถำนีต�ำรวจในเขตอ�ำนำจสอบสวน โดยพนักงำนสอบสวนจะส่งเรื่อง
ไปยังส�ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อด�ำเนินกำรต่อไป

เราสองคน ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับ ที่มาให้ความรู้กับ

พวกเรา ในเรื่องการส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตการด�าเนินงานของภาครัฐในเบื้องต้น

วิธีการร้องเรียน รวมถึงความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ด้วยความยินดีค่ะ ทิดโต้ง ทิดเต้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกัน

เพื่อประเทศชาติของเรา เพื่อบ้านเมืองของเรา

ทิดโต้ง ทิดเต้ ว่าไหม ..การทุจริตที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุส�าคัญเกิดจากวิธีการคิด

ของคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และหากต้องการให้การทุจริตลดน้อยลง

ก็เพียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้มากขึ้นแค่นั้นเอง

เด็กนักเรียน จ�ำนวนถึง 42,857,143 คน (เฉลี่ย 7000 

บำท/คน/ปี) มีชุดนักเรียน จ�ำนวน 5 ชุด (ชุดนักเรียน 

ชุดลูกเสือ เนตรนำรี ชุดพละ) กระเป๋ำนักเรียน ต�ำรำ

เรียน สมุด อุปกรณ์เครื่องเขียน รวมทั้ง อำคำรเรียน 

อำหำรกลำงวัน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

โรงพยำบำลมีอำคำรรองรับผู ้ป่วย 

8 ชั้น พร้อมเตียงคนไข้ จ�ำนวน 320 

เตียง รำคำ 125,000,000 บำท 

จ�ำนวน 2400 อำคำร สำมำรถรองรับ

ผู้ป่วยได้ 777,600 คน

หยุดทุจริตได้
ประเทศไทย จะได้อะไร????

ถ้าเราไม่สูญเสียเงินจากการทุจริต
กว่า สามแสนล้าน บาท

เงินจ�านวนนี้สามารถท�าอะไรได้บ้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(รำคำ 5,340,600 บำท/กิโลเมตร)

ส�ำหรับอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง

จ�ำนวนถึง 56,173.5 กิโลเมตร 

อื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน

ใช่หรือไม่?

เห็นด้วยเลยครับ พวกเราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน

มาร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับ
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กระบวนกำรปฏิบัติในกำรร้องเรียนกำรทุจริต

1.  หนังสือร้องเรียน

    เขียนที่ (ระบุสถำนที่เขียน).....................

    (ที่อยู่ของผู้เขียน)....................................

     วันที่...........................................

เรื่อง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุจริตต่อหน้ำ / กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร /

 กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม / ร�่ำรวยผิดปกติ

เรียน คณะกรรมกำร ป.ป.ช.

  ด้วย(ชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) ต�ำแหน่ง..............................................กระท�ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่ /

กระท�ำควำมผดิต่อต�ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร / กระท�ำควำมผดิต่อต�ำแหน่งหน้ำทีใ่นกำรยตุธิรรม / ร�ำ่รวยผดิปกติ 

โดยมีพฤติกรรม ดังนี้......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

  โดยมีพยำนหลักฐำน คือ

  พยำนบุคคล

  1. .............................................................................................................................................

  2. .............................................................................................................................................

  3. .............................................................................................................................................

  พยำนเอกสำร

  1. .............................................................................................................................................

  2. .............................................................................................................................................

  3. .............................................................................................................................................

พร้อมนี้ ได้ส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) มำประกอบกำรพิจำรณำด้วยแล้ว

  จึงเรียนมำเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป

  ขอแสดงควำมนับถือ

 

 (ลงชื่อ)

  (                                    )

  ผู้กล่ำวหำ/ผู้เสียหำย
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2.  แบบการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต / ร�่ารวยผิดปกติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้กล่าวหา

  ชือ่ - นำมสกลุ..................................................................................................................................

รหัสบัตรประชำชน.........................................................................................................................................

ที่อยู่...............................หมู่ที่.................................ซอย.................................................................................

ถนน...............................................................................ต�ำบล.......................................................................

อ�ำเภอ............................................................................จังหวัด.....................................................................

โทรศพัท์..........................................................................e-mail....................................................................

อำชีพ..............................................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหา

 ชือ่ - นำมสกลุ..................................................................................................................................

ต�ำแหน่ง................................................................................ระดับ................................................................

สังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำ...................................................................................................................................

กรม.............................................................................กระทรวง......................................................................

จังหวัดที่เกิดเหตุ............................................................................................................................................

ข้อกล่ำวหำ.....................................................................................................................................................

ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการกระท�าการทุจรติตามข้อหาโดยละเอียด (โปรดระบุวนั เวลา สถานที ่ของเหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้น พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอ่ืนๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ และหากมีเอกสารหลักฐาน 

ให้แนบมาด้วย

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อผู้กล่ำวหำ.............................................................
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กรณีศึกษำ เรื่องทุจริต

กรณีศึกษาเรื่องที่ 1

เรื่อง “ใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะ”

กรณีศึกษา
 นำยนภดล ขบัรถกระบะจำกบ้ำนพกัไปโรงพยำบำลในกรงุเทพ เพือ่ไปเยีย่มแม่ทีป่ระสบอบุตัเิหตุ 
อำกำรเป็นตำยเท่ำกันอยู่ในห้อง ICU ขณะขับรถผ่ำนสี่แยกไฟแดง ด้วยควำมร้อนใจและเห็นว่ำ ไม่มีรถอื่น
ในบริเวณนั้นเลย ท�ำให้นำยนภดลตัดสินใจขับรถฝ่ำไฟแดง ต�ำรวจที่อยู่บริเวณนั้นเรียกให้หยุดและขอตรวจ
ใบขับขี่ นำยนภดลจึงได้แอบส่งเงินจ�ำนวนหนึ่งให้แก่ต�ำรวจ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลำให้ต�ำรวจเขียนใบสั่งและ
ต้องไปจ่ำยค่ำปรับที่สถำนีต�ำรวจ หลังจำกนั้นต�ำรวจได้ปล่อยนำยนภดลไป

ประเด็น
 1. ท่ำนคดิว่ำกำรทีน่ำยนภดลขบัรถผ่ำไฟแดงด้วยเหตผุลเพือ่จะรบีไปเยีย่มแม่ทีป่ระสบอบุติัเหตุ
อยู่ในห้อง ICU เป็นกำรปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ เพรำะอะไร
 2. ถ้ำท่ำนเป็นนำยนภดล จะมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไรในกรณีดังกล่ำวให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหน้ำที่
พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรม
 3. ต�ำรวจท่ีรับเงินท่ีนำยนภดลแอบให้ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่ำปรับ ได้ชื่อว่ำเป็นกำรกระท�ำที่
ทุจริตผิดกฎหมำย หรือคอร์รัปชันอย่ำงไร
 4. ในฐำนะที่เป็นประชำชน ท่ำนคิดว่ำ จะมีส่วนหรือมีบทบำทในกำรป้องกันพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นได้หรือไม่ อย่ำงไร

กรณีศึกษาเรื่องที่ 2

เรื่อง “เจ้าบิ๊ก...เป็นเหตุ”

กรณีศึกษา
 มีหน่วยงำนแห่งหนึ่งมีหน้ำท่ีก่อสร้ำงถนน ต้องมีเครื่องจักรกลหนักไว้ใช้งำนจ�ำนวนมำกต้องถูก

ใช้งำนอย่ำงสมบุกสมบัน ในที่สุดก็หมดสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน บรรดำเครื่องจักรกลหนักมี ‘เจ้ำบิ๊ก’ รถ

แทรกเตอร์เก่ำที่ถูกใช้งำนหนักมำเป็นเวลำนำนหลำยปี มีปัญหำเครื่องเสีย ใช้งำนไม่ได้ต้องจอดนิ่งอยู่ใน 

โรงเกบ็รถ แต่หวัหน้ำพสัดทุีม่หีน้ำควบคมุดแูลเครือ่งจกัร และจดัซือ้เบกิจ่ำยค่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เกดิควำมคดิ

ที่จะใช้ ‘เจ้ำบิ๊ก’ เป็นแหล่งหำรำยได้โดยสั่งให้เจ้ำที่พัสดุท�ำกำรเบิกค่ำน�้ำมัน และค่ำอะไรไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้

ซ่อมแซมให้ ‘เจ้ำบิ๊ก’ทุกเดือน ซึ่งคนขับรถคนรู้เรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่กล้ำคัดค้ำน และหัวหน้ำพัสดุได้น�ำรำยได้ 

ที่รวบรวมได้จำก ‘เจ้ำบิ๊ก’ มำแจกจ่ำยให้ลูกน้องทุกคนเท่ำๆ กัน จนกระทั่ง 3 ปีผ่ำนไป มีเจ้ำหน้ำที่พัสดุมำ

ใหม่ไม่ยอมท�ำตำมหัวหน้ำพัสดุที่ให้เบิกจ่ำยค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำอะไหล่ต่ำงๆ ให้ ‘เจ้ำบ๊ิก’ เหมือนเคย 

โดยได้ท�ำบันทึกตอบโต้ให้รู้ถึงสภำพ ‘เจ้ำบิ๊ก’ ที่ไม่สำมำรถท�ำงำนได้แล้ว ไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ และได้รวบรวมหลักฐำนย้อนหลังกำรเบิกต่ำงๆ น�ำไปร้องเรียนยัง ป.ป.ช. 
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ประเด็น
 1. กำรกระท�ำของหัวหน้ำพัสดุถือว่ำ เป็นกำรทุจริตจำกกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่หรือไม่เพรำะ 

เหตุใด มีผลเสียต่อรำชกำรอย่ำงไร

 2. กำรทีห่วัหน้ำพสัดนุ�ำรำยได้ท่ีได้จำกกำรเบิกค่ำน�ำ้มันให้ เจ้ำบ๊ิก มำแจกจ่ำยให้ลูกน้องถอืเป็น

ผู้มีคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่  ถ้ำท่ำนเป็นลูกน้องคนหนึ่งจะรับเงินส่วนแบ่งดังกล่ำวหรือไม ่

เพรำะเหตุใด

 3. ถ้ำท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุมำรับรู้พฤติกรรมของหัวหน้ำพัสดุ ทั้งกำรเบิกจ่ำยค่ำน�้ำมันให ้

‘เจ้ำบิก๊’ และกำรน�ำรำยได้มำแบ่งเฉลีย่ให้ลกูน้องทกุคน ท่ำนจะนิง่เสียไม่เข้ำไปเกีย่วข้องหรอืท่ำนจะท�ำเรือ่ง

ร้องเรียน ป.ป.ช. โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมเดือดร้อนของเพื่อนร่วมงำนเพรำะเหตุใด

กรณีศึกษาเรื่องที่ 3

เรื่อง “เลือกตั้ง...อัปยศ”
กรณีศึกษา

 กรณกีำรเลอืกตัง้นำยกและสมำชกิองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล (อบต) แห่งหนึง่มีผูไ้ปแจ้งควำมร้อง

เรียนกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจังหวัด (กกต.) พร้อมเงิน 300 บำท ว่ำมีคนส่งเงินนี้มำให้พร้อมเอกสำร

ไม่ลงนำม โดยขอให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรำยหนึ่ง (ก�ำหนดหมำยเลขผู้สมัครให้ด้วย) แต่ตนเองไม่

รับเงิน และเห็นว่ำไม่ถูกต้องและอำจมีกำรแจกเงินผู้มีสิทธิเลือกตั้งรำยอื่นๆด้วยแล้ว จึงมำแจ้งร้อนเรียนต่อ 

กกต.จังหวัด 

 กกต.จงัหวดั จงึน�ำผูม้สีทิธเิลอืกตัง้รำยนัน้ไปแจ้งควำมกบัต�ำรวจพร้อมหลกัฐำน จำกกำรสอบสวน

เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจแจ้งว่ำไม่สำมำรถเอำผดิกบัทัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีถ่กูร้องเรยีนว่ำแจกเงนิ และผูม้สีทิธเิลอืก

ต้ังรำยอื่นๆ ที่อำจรับเงิน มำลงโทษตำมกฎหมำยได้ แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรำยนั้นยังยืนยันว่ำมีผู้กระท�ำผิด 

เพรำะมีกำรแจกเงินจริงมีหลักฐำนชัดเจน กกต. และต�ำรวจควรจะต้องหำคนผิดมำลงโทษให้ได้

ประเด็น
 1. ในกรณศีกึษำท่ำนว่ำมกีำรกระท�ำผดิกฎหมำยเลอืกตัง้สำมำรถน�ำตวัคนกระท�ำผดิมำลงโทษ

ได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด

 2. ถ้ำจะไม่ให้เกิดกรณีกำรท�ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งในลักษณะนี้ ท่ำนคิดว่ำประชำชนควรจะมี

ส่วนร่วมป้องกันปัญหำในชุมชนของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร

 3. มผีูแ้สดงควำมเหน็ว่ำทัง้ผูใ้ห้และผูร้บัเงนิ ควรจะต้องละอำยใจ และส�ำนกึว่ำได้ท�ำบำปทีเ่ป็น

สิ่งผิดต่อตนเอง ต่อชุมชน และประเทศ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุ มีคุณธรรมใดบ้ำงที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหำนี้ ควรน�ำมำอภิปรำยร่วมกันบ้ำง
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 4

เรื่อง “การตรวจรับส่งเดช”
กรณีศึกษา

 จำกกำรไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. ได้ควำมว่ำ เมื่อปี พ.ศ.2545 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

แห่งหนึ่ง ได้สอบรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นวงเงิน 1,904,000 

บำท โดยมนีำย ก ผูถ้กูกล่ำวหำ เมือ่คร้ังด�ำรงต�ำแหน่งนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเป็นประธำนกรรมกำร

ตรวจกำรจ้ำง ในกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงปรำกฏว่ำ ผูร้บัจ้ำงก่อสร้ำงไม่ถกูต้องตำมแบบรปูรำยกำรทีอ่งค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลก�ำหนดหลำยรำยกำร เป็นเหตุให้หัวหน้ำส่วนโยธำในฐำนะผู้ควบคุมงำนท�ำบันทึกเสนอ 

ผู้ถูกกล่ำวหำในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแจ้งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อมำผู้รับจ้ำงได้เข้ำมำ

ด�ำเนนิกำรแก้ไขงำนแล้วแต่กย็งัไม่ถกูต้องตำมแบบรปูรำยกำรทีก่�ำหนดอกี หวัหน้ำส่วนโยธำในฐำนะผูค้วบคมุ

งำนและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง จึงได้มีบันทึกเสนอผู้ถูกกล่ำวหำอีกครั้งเพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้ำงด�ำเนินกำร

แก้ไขโดยด่วนแต่ปรำกฏผู้ถูกกล่ำวหำได้มีค�ำสั่งอนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงท�ำให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลต้องเบิกจ่ำยเงนิค่ำจ้ำงก่อสร้ำงให้แก่ผูร้บัจ้ำงไปโดยทีง่ำนยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์เป็นเหตใุห้ทำงรำชกำรได้

รับควำมเสียหำย

ประเด็น
 จำกกรณีศึกษำ เรื่อง ตรวจรับส่งเดช นำยก อบต. กระท�ำควำมผิดในเรื่องใด และส่งผลต่อคุณ

ธรรณในกำรบริหำรงำนอย่ำงไร

กรณีศึกษาเรื่องที่ 5

เรื่อง “ใครผิด”
กรณีศึกษา

 เทศบำลต้องกำรซื้อที่ดินเพื่อท�ำเป็นที่ทิ้งขยะ นำยอนุสรณ์ นำยกเทศมนตรีได้อนุมัติให้เทศบำล

จัดซ้ือที่ดิน และในกำรจัดซื้อนำยอนุสรณ์ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหลำยคณะเพื่อด�ำเนินกำรจัดซื้อ

ที่ดิน ดังนี้

 1. แต่งตั้งนำยโกศล เป็นกรรมกำรที่ปรึกษำและจัดซื้อที่ดินพร้อมร่วมต่อรองรำคำ

 2. แต่งตั้งนำยสุวรรณ และคณะอีก 4 คน เป็นกรรมกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์สถำนที่ก�ำจัดขยะ

มลูฝอย จะต้องเป็นพืน้ทีใ่นเขตเทศบำลและอยูห่่ำงไกลชมุชนพอสมควร และหำกมีพืน้ทีท่ีต่ดิกนัเจ้ำของทีด่นิ

จะต้องมอบอ�ำนำจให้เจ้ำของท่ีดินรำยหนึง่มำยืน่แต่เพยีงผูเ้ดยีวและมอี�ำนำจในกำรตดัสนิใจท�ำกำรแทนได้ด้วย

 3. แต่งตั้ง นำยแสงสี และคณะอีก 4 คน เป็นกรรมกำรจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ โดยมีได้เชิญ 

เจ้ำของที่ดินมำเสนอรำคำและชี้พื้นที่จริง และคณะกรรมกำร ฯ ก็มิได้ลงไปดูพื้นที่จริงด้วย

 4. แต่งตัง้นำยววิฒัน์ และคณะอกี 4 คน เป็นกรรมกำรตรวจรบัทีด่นิ และคณะกรรมกำรฯกม็ไิด้

ลงไปดูพื้นที่จริงด้วย
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 ข้อเท็จปรำกฏว่ำนำยอนุสรณ์ได้รวบรวมและจัดซื้อที่ดิน จ�ำนวน 4 แปลง ไว้ล่วงหน้ำเพื่อขำยให้

กับเทศกำลและท่ีดินท่ีขำยให้กับเทศบำลมีสภำพเป็นบ่อลูกรังลึก ประมำณ 20 เมตร เต็มพื้นที่และมีเสำ

ไฟฟ้ำแรงสงูตัง้อยูใ่นทีด่นิ และทีด่นิอยูน่อกเขตเทศบำลไม่มีทำงเข้ำออกและมีรำคำประเมินตำรำงวำละ 200 

บำท แต่ซื้อในรำคำ 1000 บำท ท�ำให้ทำงรำชกำรซื้อที่ดินแพงขึ้นกว่ำควำมเป็นจริง

ประเด็น
 1. จำกกรณศึีกษำ เจ้ำหน้ำท่ีของเทศบำลซือ่สตัย์สจุรติหรอืไม่ และเป็นกำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่ง

โดยทุจริตและปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตหรือไม่

 2. ในกรณีดังกล่ำว อ�ำนำจในกำรไต่สวนกำรทุจริต กำรชี้มูลควำมผิด เป็นอ�ำนำจของ ป.ป.ช. 

หรอืไม่ (พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติพทุธศักรำช 2542 

(ฉบับที่2) พุทธศักรำช 254 มำตรำ 19(4)

 3. กำรร้องเรียนเพื่อให้มีกำรตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตดังกล่ำว ท่ำนคิดว่ำมีช่องทำงใดที่

สำมำรถท�ำได้

กรณีศึกษาเรื่องที่ 6

เรื่อง สายน�าจับเท็จ

กรณีศึกษา
 สำยน�ำจับ หมำยถึง ผู้ที่แจ้งข้อมูลในกำรกระท�ำควำมผิดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ�ำนำจเพื่อด�ำเนินกำร

จับกุมและกำรมีคดีสำยสืบน�ำจับ...เท็จ หมำยถึง ไม่มีสำยน�ำจับตัวจริงเป็นกำรสร้ำงหลักฐำนเท็จขึ้นมำเป็น

สำยสบื กำรจ่ำยเงนิสนิบนและเงนิรำงวลัแก่ผูแ้จ้งควำมน�ำจบั หรอืสำยน�ำจบัรวมทัง้เจ้ำหน้ำทีท่ีท่�ำกำรจบักมุ

สิ่งของลักลอกหนีภำษี โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุมจะได้เงินรำงวัล 30%ของมูลค่ำสิ่งของที่จับกุมได้ แต่ถ้ำหำกมี

ผู้แจ้งควำมน�ำจบัหรือสำยแจ้งควำมน�ำจบัต่อเจ้ำหน้ำทีส่ำยทีแ่จ้งน�ำจบักไ็ด้เงนิสนิบน 30%ส่วนเจ้ำหน้ำทีจ่ะ

ได้เงินรำงวัล 25%ของมูลค่ำสิ่งของที่จับกุมได้รวมเป็นเงินรำงวัลที่จะได้เพิ่มมำกขึ้นเป็น 55%(30%+25%) 

จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้จัดหลักฐำนใบแจ้งควำมเท็จขึ้นมำโดยอ้ำงว่ำมีสำยแจ้งควำมไว้ทั้งๆ ที่เป็นกำรจับกุม

ตำมหน้ำที่เท่ำนั้น

ประเด็น
 จำกเนื้อหำเรื่อง “สายน�าจับเท็จ” ผู้เรียนเห็นว่ำ เจ้ำพนักงำนผู้สร้ำงหลักฐำนกำรน�ำจับเท็จขึ้น

มำเพื่อผลประโยชน์ด้ำนใด และขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมในด้ำนใด



22 คู่มือ อสม.ป.ป.ช. เครือข่ายเมืองคนดี

แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม อสม. ด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม. ป.ป.ช.)

ประจ�าปีงบประมาณ 2559

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ค�าชีแ้จง : เพือ่ประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรูเ้รือ่ง “ควำมรู ้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของ อสม.และ

ประชำชน ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบกำรทุจริตในระดับชุมชน กรุณำตอบ

ค�ำถำมตำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่แท้จริงของท่ำน โดย ท�าเครื่องหมาย X ในข้อที่ถูกที่สุด (ให้เวลำ 20 นำที)

 1. ข้อใดไม่ใช่ภำรกิจหลักของส�ำนักงำน ป.ป.ช.

  ก. ภำรกิจด้ำนป้องกันกำรทุจริต ข. ภำรกิจด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต

  ค. ภำรกิจด้ำนประชำสัมพันธ์ ง. ภำรกิจด้ำนตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน

 2. อสม.สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมกับส�ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

  ได้อย่ำงไร

  ก. สร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรทุจริตในชุมชน

  ข. เสริมสร้ำงจิตส�ำนึก ค่ำนิยมเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตให้กับสมำชิกใน

   ครอบครัวและชุมชน

  ค. เป็นแบบอย่ำงในกำรประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม

  ง. ถูกทุกข้อ

 3. ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมส่ีวนร่วมกบัส�ำนกังำน ป.ป.ช. ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ

  ได้อย่ำงไร

  ก. เสนอควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

  ข. ร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต

  ค. แจ้งเบำะแสกำรเล่นพนันในหมู่บ้ำน

  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 4. ข้อใด คือ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน

  ระดับชุมชน

  ก. ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงบุคคลต้นแบบด้ำนกำรประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม

  ข. ส่งเสริมกำรด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง

  ค. ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในชุมชน

  ง. ถูกทุกข้อ
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 5. ประชำชนสำมำรถเข้ำร่วมตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนและเฝ้ำระวังกำรทุจริตของรัฐในเบื้องต้นได้

  อย่ำงไร

  ก. กรณีจัดซื้อจัดจ้ำง ควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์มีคุณภำพต�่ำกว่ำมำตรฐำนหรือรำคำสูงกว่ำ

   มำตรฐำนในท้องตลำดหรือไม่

  ข. กรณีกำรเงินกำรบัญชี ควรตรวจสอบกำรซื้อสินค้ำหรือสิ่งของที่มีควำมหรูหรำ และสวยงำม

  ค. กรณีงำนก่อสร้ำง ต้องจ้ำงบริษัทที่มีชื่อเสียง มีเงินทุนหมุนเวียนสูงและกรรมกำรบริหำรต้อง

   เป็นผู้กว้ำงขวำง

  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 6. ข้อใดไม่ถูกต้อง “พบเห็นเจ้ำหน้ำที่รัฐทุจริตหรือค�่ำรวยผิดปกติ สำมำรถร้องเรียนได้ที่ใด

  ก. ท�ำเป็นหนังสือส่งที่ส�ำนักงำน ป.ป.ช.

  ข. ร้องเรียนผ่ำนสำยด่วน 1205

  ค. ร้องเรียนผ่ำนเว็ปไซต์ ส�ำนักงำน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

  ง. กล่ำวหำด้วยวำจำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ส�ำนักงำน ป.ป.ช.

 7. ข้อใด มิใช่ รำยละเอียดกำรร้องเรียน ตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ

  ปรำบปรำมกำรทุจริต

  ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่ำวหำ ข. ชื่อหรือต�ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ

  ค. ชื่อและที่อยู่คู่สมรสของผู้ถูกกล่ำวหำ ง. ข้อกล่ำวหำกำรกระท�ำควำมผิด

 8. ประชำชนควรมีควำมตระหนักที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตด้ำนใดบ้ำง

  ก. ด้ำนปัญหำที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทุจริต

  ข. ควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตำมระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  ค. ด้ำนผลกระทบของกำรทุจริตที่มีโอกำสเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรท�ำงำน

  ง. ถูกทุกข้อ

 9. ท่ำนคิดว่ำกำรกระท�ำข้อใด เป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของประเทศมำกที่สุด

  ก. ศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

  ข. ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และแจ้งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

  ค. ประพฤติ ปฏิบัติตน ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และติดตำมวิเครำะห์ข่ำวสำรกำรทุจริต

   จำกสื่อต่ำงๆ

  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

 10. ท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูลของส�ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ทำงเวปไซต์ใด

  ก. www.nacc.go.th ข. www.pacc.go.th

  ค. www.ocsc.go.th ค. www.oncb.go.th
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ใบงาน
การสร้างพลังชุมชน “เครือข่ายเมืองคนดี”

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ และร่วมต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ

 หลังจำกกำรอบรม อสม. ป.ป.ช.  ท่ำนกับ อสม. ในชุมชนของท่ำน คิดว่ำจะมีกระบวนกำร 
ด�ำเนินงำนในชุมชนต่อไปอย่ำงไร 

 หัวข้อที่ 1)  รูปแบบกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำน เครือข่ำยเมืองคนดี อสม. ป.ปช. ในระดับ
หมู่บ้ำน / ต�ำบล / อ�ำเภอ / จังหวัด อย่ำงไร

 หัวข้อที่ 2)  กำรเผยแพร่ควำมรู้  สร้ำงควำมเข้ำใจ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์
แก่ครอบครัวของตนเอง / กลุ่มนักเรียน / เยำวชน / แกนน�ำในชุมชนและหมู่บ้ำน  และขยำยเครือข่ำยเมือง
คนดี  ควรมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงไร

 หัวข้อที่ 3)  รปูแบบกำรจดักจิกรรมรณรงค์ สร้ำงจติส�ำนกึและประกำศค�ำขวญัต่อต้ำนทจุรติใน
ชุมชนหรือหมู่บ้ำน / ต�ำบล / อ�ำเภอ  อย่ำงไร

 หัวข้อที่ 4)  รูปแบบกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ กำรท�ำงำน
ขององค์กรภำครัฐในชุมชน เช่น เทศบำล/อบต. / โรงเรียน / โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล เป็นต้น 
ให้มีควำมสุจริตโปร่งใส อย่ำงไร

 หัวข้อที่ 5) รปูแบบกำรจดักจิกรรมสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนเครอืข่ำยเมืองคนด ีเช่น อสม. ทีผ่่ำน
กำรอบรมหลักสูตรกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สำมำรถขยำยเครือข่ำยได้ 10-15 รำยต่อคน   
และเชิดชูคนหรือชุมชนต้นแบบ อย่ำงไร

 หัวข้อที่ 6) ข้อเสนอกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน/หมู่บ้ำน

**********************************************************************************************

หมายเหตุ : แบ่งกลุ่มตำมประเด็น ในหัวข้อ 1 - 5  เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนหำแนวทำง                
 รูปแบบกำรด�ำเนินงำน  พร้อมให้ทุกกลุ่มร่วมกันให้ข้อเสนอกิจกรรมอื่น ๆ

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต โทร./แฟ็กซ์: 043-333137 Email: annaoffset@yahoo.com






