
ป.ป.ท.
PACC

โดย พ.ต.ท.เทอดศักดิ ์ พุฒซ้อน
ผอ.กองปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 1 และ 
รรท.ผอ.ส านักงาน ปปท. เขต 7 ส านักงาน ป.ป.ท.

โครงการส่งเสริม

การป้องกัน ป้องปราม
และปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรภาครัฐ

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัตริาชการกองทัพอากาศ

2.1 วีดีทัศน์แนะนำองค์กร.mp4


หัวข้อ
บรรยาย

1.

ดัชนีการรับรู้
การทุจริต

2.

ส านักงาน 
ป.ป.ท.

3.

เรื่องกล่าวหา

4.

ศาลปกครอง

5.

ทัศนะคตแิละ
มุมมอง

6.

ถาม - ตอบ



ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption 

Perceptions Index

(CPI)

1

01. ดัชนีรับรู้การทุจริตปี64 ไทยร่วงอยู่อันดับ 110.mp4










ประกาศส านักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564



กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ
97.69

คะแนน

กองบัญชาการ
กองทัพไทย

97.02 คะแนน

ส านักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
96.52 คะแนน

กองทัพอากาศ
94.75 คะแนน

กองทัพบก
94.17 คะแนน



ความรู้เกี่ยวกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
Office of Public Sector

Anti-Corruption Commission

(PACC)

2

02. สำนักงาน ป.ป.ท. ครบรอบ 14 ปี.mp4














คณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประธานกรรมการ

นายพีรพล พิชยวัฒน์
กรรมการ (ท าหน้าที่ ประธานกรรมการ)

นายพิทยา  บุญชู
กรรมการ

พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์
กรรมการ

นายชาติชาย  สุทธิกลมกรรมการ

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปช.
(นายนิวัติไชย เกษมมงคล)

กรรมการ



อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ท.
1.เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

2.ก ากับดูแลส านักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง 
ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

4.เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงต้องย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.ไต่สวนข้อเท็จจริงและช้ีมูลเกี่ยวกับการกระท าทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

6.ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ

7.จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย

8.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

9.ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย



ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายภูมิวิศาล เกษมสุข
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

(รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.)

นายกฤษณ์ กระแสเวส
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท.
1.รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดท้ังสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

3.ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

4.ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมตลอดท้ังรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมท้ัง
เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน

5.รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต

6.จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต



อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท.(ต่อ)

7.ปฏิบัติการอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ น้ีและกฎหมายอื่น หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

8.เมื่อความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการด าเนินงานท่ีมี
ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ให้ส านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
8.1ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
8.2เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ ใช้บริการหรือประชาชน ท้ังน้ีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด
8.3เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

9.ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส านักงานพบว่าการด าเนินโครงการใดมีการ
ก าหนดวงเงินสูงเกินท่ีเป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป



สถานที่ต้ังส านักงาน ป.ป.ท.

ส านักงาน ป.ป.ท.
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

2,12A,14,23,28-31,38 
ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต าบล

คลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี

เขต 1
(อยุธยา) เขต 2

(ชลบุรี)

เขต 3
(นครราชสีมา)

เขต 3 ส่วนหน้า
(อุบลราชธานี)

เขต 4
(ขอนแก่น)

เขต 4 ส่วนหน้า
(สกลนคร)

เขต 5
(เชียงใหม่)

เขต 6
(พิษณุโลก)

เขต 7
(นครปฐม)

เขต 8
(สุราษฎร์ธาน)ี

เขต 9
(สงขลา)



โครงสร้างระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่ง

สิบโท

ช้ันยศทหาร

สิบเอก

จ่าสิบตรี
จ่าสิบโท

จ่าสิบเอก

ร้อยโท
ร้อยเอก
พันตรี

พันโท
พันเอก

พลตรี
พลโท
พลเอก

สิบตรี

ร้อยตรี

จ่าโท

จ่าเอก

พันจ่าตรี
พันจ่าโท

พันจ่าเอก

เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี

นาวาโท
นาวาเอก

พลเรือตรี
พลเรือโท
พลเรือเอก

จ่าตรี

เรือตรี

จ่าอากาศโท

จ่าอากาศเอก
พันจ่าอากาศตรี
พันจ่าอากาศโท
พันจ่าอากาศเอก

เรืออากาศโท
เรืออากาศเอก
นาวาอากาศตรี

นาวาอากาศโท
นาวาอากาศเอก

พลอากาศตรี
พลอากาศโท
พลอากาศเอก

จ่าอากาศตรี

เรืออากาศตรี



เร่ืองกล่าวหา
คดีอาญาทุจริต

และประพฤติมิชอบ

3

03. คดีดาบเคี้ยง.mp4


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

คณะกรรมการ
ป.ป.ท.                

พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้บังคับบัญชา/
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน



กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง

1. รับเรื่องร้องเรียนจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

(ม.23)

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น (ม.23/1)

3. เสนอเลขาธิการ ฯ พิจารณา รับ-ไม่รับ
เรื่อง (ม.29)

4. เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา รับ-
ไม่รับเรื่อง

(ม.25 , ม.26 , ม.27)

เลขาธิการ ฯ
มีความเห็น

3.1 รับเรื่อง – ด าเนินการ
ตามข้อ 4

3.2 ไม่รับเรื่อง - รายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ท.

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา
รับ-ไม่รับเรื่อง

4.1 ไม่รับเรื่อง
- ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- ส่งผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
- ตกไป
4.2 รับเรื่อง - ด าเนินการตามข้อ 5

ส านัก/กอง/กลุ่ม/
คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
(1)บันทึกถ้อยค าผู้กล่าวหา
(2)ขอเอกสารจากหน่วยงาน/บุคคล
(3)ขอทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
(4)อื่นๆ เช่น ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

การวิเคราะห์เรื่องกล่าวหา
(1)สถานะ
(2)อ านาจหน้าที่
(3)การกระท า
(4)ความเสียหาย

03. คดีดาบเคี้ยง.mp4


กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง (ม.32)
พนักงาน ป.ป.ท. ไต่สวน

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น (ม.23/2)

พยานหลักฐานไม่เพียงพอ -
จัดท ารายงานการไต่สวนข้อเท็จริง

6. ท าการไต่สวนข้อเท็จจริง

7. เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
วินิจฉัย

พยานหลักฐานเพียงพอ
6.1 แจ้งข้อกล่าวหา และค าสั่งแต่งต้ัง

-เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ
-ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
-ปิดบันทึกที่ภูมิล าเนา

6.2 จัดท ารายงานการไต่สวนข้อเท็จริง

8. คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชีมู้ล
(ม.17)

ไม่มีมูล - ตกไป

มีมูล
8.1 วินัย - ส่งต้นสังกัด
8.2 อาญา - ส่งพนักงานอัยการ

9. ติดตามผล 9.1 ต้นสังกัด
9.2 อัยการ
9.3 ศาล

ด าเนินการลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 2

04.1 พยานบุคคล.jpg
04.2 พยานเอกสาร.jpg
04.3 พยานวัตถุ.jpg
04.4 พยานวิทยาศาสตร์.jpg


เร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
(ข้าราชการทหาร)



เร่ืองร้องเรียนกลา่วหาที ่22xx/25xx
(เร่ืองที่ไม่ระบพุยานหลกัฐานหรือระบพุฤตกิารณแ์หง่การกระท าที่

ชัดเจนเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริงได้)

1.สถานะ  2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

จ่าสิบเอก A มีพฤติการณ์
ช่วยเหลือบุคคลเข้าสอบ
แข่งขันเข้ารับราชการ
คิดค่าหัวเป็นเงินคนละ 
200,000-300,000 บาท
โดยมีอุปกรณ์เคร่ืองมือช่วย
ในการสอบไม่ว่าจะติด
กระดุมระหว่างขา และอื่นๆ
โดยท ากันเป็นขบวนการ 

  



1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เรื่องร้องเรียนกล่าวหาที่ 010xx/25xx
(ไม่ใช่เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง)

นาวาอากาศเอก A ต าแหน่ง......... ซึ่งเป็นคู่สมรสของนาง B คู่ความของ
ผู้ร้องเรียน ปรากฏตัวที่ศาล........... โดยแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการทหาร 
ผู้ร้องเรียนเห็นว่า การท่ี นาวาอากาศเอก A ปรากฏ
ตัวที่ศาลในห้วงเวลาดังกล่าวน้ัน
ได้ลาราชการตามระเบียบหรือไม่
หากลาราชการไม่ถูกต้อง
ขอให้ด าเนินการลงโทษกับ
นาวาอากาศเอก A ตามระเบียบ
ทางราชการ เนื่องจากทาง
ราชการได้รับความเสียหาย



เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที ่4x/25xx
(ไม่ปรากฏพฤติการณแ์ละพยานหลกัฐานเพยีงพอ)

1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เมื่อวันท่ี..... นาวาอากาศเอก..... ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่ง......... 
กองบิน...... กองทัพ...... โดยไม่มีค าส่ังแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารสัญญาบัตร
จากผู้มีอ านาจหน้าที่บรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิม โดยแผนก...... กองบิน
...... กองทัพ...... ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้บัญชาการทหาร...... ได้ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้ง นาวาอากาศเอก........ จากต าแหน่ง...... กองบิน...... เป็นรอง
ผู้บังคับการกองบิน...... ตามค าส่ัง
กองทัพ...... ที่ xx/xx ลงวันที.่..... 
ท้ังท่ีค าสั่งแต่งตั้งเป็นต าแหน่ง......
กองบิน.....ยังไม่มีมาจากต้นสังกัดเดิม
ขณะนี้ผู้ถูกร้องเรียนยังเป็นข้าราชการ
สังกัด.......... และยังคงรับเงินเดือนที่
กองบัญชาการ......... เป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย



เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที ่011xxx/25xx
(เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท.)

1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

ในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตร ประจ าปีงบประมาณ................... โดยกรม... เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว 
และเมื่อวันท่ี....กรม... ได้ก าหนดให้มีการเลือกต าแหน่งบรรจุ โดยไม่ได้ประกาศผลคะแนน
ของผู้เข้าสอบแม้แต่คนเดียว
น่าเชื่อว่ามีผู้สอบผ่านรอบแรก จ่ายเงิน
ว่ิงเต้นเป็นจ านวนหลักล้านบาท เพื่อให้
ได้เป็นตัวจริง เป็นเหตุให้ผู้สอบผ่านที่ได้
คะแนนดี กลับตกไปเป็นตัวส ารองแทน
ซ่ึงในการสอบครั้งนี้มี พันเอกA ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง... กรม... และ พลโทB

ต าแหน่งเจ้ากรม... เป็นประธานกรรมการ
ในการสอบคัดเลือก และมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรณีดังกล่าว



เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที่ 51xx/25xx

(เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.กระท า
ความผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.)

1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เม่ือวันที่.............. ผู้ร้องเรียนได้เข้าไปถ่ายรูปชุดวิวาห์ที่...........และได้มีบุคคลแต่งเครื่องแบบ
คล้ายทหารน าแบบฟอร์มขอรับบริจาคเงิน ปรากฏลายมือช่ือ พันตรี A จ านวน 1,000

บาท โดยแบบฟอร์มดังกล่าวมีข้อสังเกตที่ส่อให้เกิดการทุจริต กล่าวคือ
ไม่ปรากฏตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงานของรัฐ มีการระบุ
จ านวนเงินขอรับบริจาคจ านวน 
1,000 บาท และมีการอ้างถึง
ระเบียบของสถานที่ โดยไม่มี
เอกสารน ามาแสดง และมีการ
กล่าวอ้างชื่อ พันเอก B



1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที ่012xx/25xx
(ไม่ใช่เป็นการกระท าทจุริตในภาครัฐ)

เมื่อวันท่ี . . . . . . . . . . . . จ.อ.หญิง A ขณะท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้า ท่ี
ประชาสัมพันธ์และการตลาดที่กิจการราชนาวีสโมสร ได้รับเงินค่า
มัดจ าจองห้องจากนางสาว B จ านวน 20,000 บาท เพื่อจัดงาน
มงคลสมรส ในวันท่ี................
แต่ จ.อ.หญิง A มิได้น าเงิน
ดังกล่าวส่งมอบให้กับฝ่าย
การเงินของกิจการราชนาวี
สโมสร กลับน าเงินไปให้
น.อ. C ยืมไปใช้ส่วนตัว
เป็นเหตุให้กิจการราชาวี
สโมสรได้รับความเสียหาย



1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที่ 011xxx/25xx

(ไม่ใช่เป็นการกระท าทุจริตในภาครัฐ)

นาวาอากาศเอก A รับราชการทหารได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการแผนกวอลเล่ย์บอล กองทัพ.... ได้รับเงินจากบริษัทฯ จ านวน
750,000 บาท เพ่ือด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ 
ลงในชุดแข่งขันวอลเล่ย์บอลของทีมในนามกองทัพ.... ซึ่งมีลักษณะเป็น
การด าเนินการเชิงธุรกิจ และเป็นการรับเงินโดยไม่มีระเบียบของทาง
ราชการรองรับ รวมท้ังไม่มีการจัดท าบัญชีเพื่อแสดง
รายรับ-จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับ
กิจกรรมแผนกวอลเลย์บอล
เป็นผลให้กองทัพ.... ไม่ได้รับ
เงินดังกล่าว



1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที ่05xx/25xx
(ไม่ใช่เป็นการกระท าทจุริตในภาครัฐ)

พลเอกA เม่ือคร้ันเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการร้านค้าสวัสดิการ กรม
... ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ถนน... และได้ร่วมกับบริษัท... ทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติ
มิชอบ กล่าวคือ ตั้งแต่เดือน... พลเอกA ได้เอื้อประโยชน์ให้บริษัท… จัดเก็บค่า
เช่าร้านรายเดือน และเก็บเงินประกันจากผู้ประกอบการท่ีเปิดกิจการมีลักษณะ
เป็นร้านค้าสวัสดิการและมีการต่อเติมสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท…
มิได้มีการน าส่งรายได้จากค่าเช่าพื้นที่และเงินประกันดังกล่าว
ให้กับทางราชการนอกจากน้ีบริษัท…
ยังได้ด าเนินการก่อสร้างร้านอาหาร
เพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ลานจอดรถโดย
ไม่ไดข้ออนุญาตจากคณะกรรมการฯ
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
เป็นการกระท าผิดระเบียบ เป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหาย



1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที ่41xx/25xx
(ไม่ปรากฏพฤติการณแ์ละพยานหลกัฐานเพยีงพอ)

ขณะเกิดเหตุผู้ร้องเรียนได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน ว่าได้มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุดป้องกันและปราบปราม สถานีต ารวจ……… พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร รวมกันประมาณ14นาย ได้น าหมายค้นศาลจังหวัด………….... มี ร.ต.อ.A เป็น
เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายแสดงต่อนางสาวB(ภรรยา)เพื่อขอค้นบ้านเลขที่…..…. หมู่ที่……..

ต าบล…..….. อ าเภอ………. จังหวัด……….. โดยนางสาว B ลงชื่อรับทราบ โดยระบุความเก่ียวข้องเป็น
เจ้าของบ้านในหมายค้นดังกล่าว ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด จากนั้น
นางสาว B จึงได้ลงชื่อในบันทึก
การค้นโดยมีหมายค้นฐานะเจ้าของ/
ผู้ครอบครองสถานที่ ต่อมาภายหลัง
ผู้ร้องเรียนทราบว่า มีบุคคลแจ้งไปที่
ศูนย์ด ารงธรรม โดยที่เจ้าหน้าที่ชุด
ตรวจค้นไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า
มีการร้องเรียนในเรื่องใด สาเหตุใด
ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

  



เร่ืองร้องเรียนกลา่วหาที ่31xx/25xx
(เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท.)

1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

ข้าราชการฝ่ายปกครอง ต ารวจ และทหาร ได้สนธิก าลัง พร้อม
อาวุธ เข้าท าการสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านท่ีมาเรียกร้อง
ท่ีท ากินในท่ีดินท่ีหมดอายุสัมปทานในเขตป่าสงวน ของบริษัทฯ 
จ านวน 20,000 ไร่
ให้ออกจากท่ีดิน
ดังกล่าว โดยมิชอบ
เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย

   

0. อินโฟกราฟฟิค/กำลังพลสำรอง.jpg


เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาท่ี 42xx/25xx

(คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว
และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งคดี)

1.สถานะ 2.อ านาจหน้าที่ 3.การกระท า 4.ความเสียหาย

สัสดีอ าเภอ..... จังหวัด..... มีพฤติการณ์ทุจริตในการตรวจเลือกทหารให้กับนาย A อยู่ท่ี
ต าบล........ อ าเภอ........ จังหวัด....... ว่าได้ตรวจเลือกทหารแล้ว โดย พันโท A ได้ออก
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ 
สด.43) พ.ศ. ...... ฉบับที่ ...... ให้กับนาย B เพื่อใช้เป็นหลักฐานบรรจุเข้าท างานที่
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอ ...... จังหวัด ...... ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงได้ด าเนินการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง แต่ไม่มีใครลงโทษ
ผู้ถูกร้องเรียนได้ โดยมีผู้ใหญ่
บางคนสั่งให้ยุติเรื่องทั้งหมด
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องดังกล่าวที่กองทัพ........
พฤติการณ์ของผู้ถูกร้องเรียน
ท าให้ทางราชการเสียหาย

0. อินโฟกราฟฟิค/กำลังพลสำรอง.jpg


ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด

4



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขด าที่ อบ. 7/2559

คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 31/2562

รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ !

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการต ารวจ โดยผู้ฟ้องคดีได้ผ่าน
การสอบความรู้ความสามารถและผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งใน
การวิ่งและว่ายน้ า แต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เนื่องจากมีรอย
สักบนแผ่นหลังอันเป็นลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการ
ต ารวจ เม่ือประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านการคัดเลือกจึงไม่มีรายช่ือ
ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี
จึงได้น าเร่ืองดังกล่าวยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครอง



ประกาศต ารวจภูธรภาค 6
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ

พ.ศ. 2555

❶ สมัครสอบ

❷ สอบข้อเขียน

❸ สอบสมรรถภาพ ❹ ตรวจร่างกาย

❺ สอบสัมภาษณ์

❻ ประการรายชื่อ











ทัศนคติและมุมมอง
ในปัญหาข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมาย
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ถาม-ตอบ
คดีอาญาทุจริต

และประพฤติมิชอบ
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2.1 วีดีทัศน์แนะนำองค์กร.mp4

