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ประวัตแิละความเปนมา ของ ป.ป.ช. 
 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมี

มาแตอดีต นับต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรจนถึงยุค
ปจจุบัน โดยจุดเร่ิมตนของยุคปจจุบัน ไดเร่ิมจากมีการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลา
การ พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2476 พระราชกฤษฎีกาวิธี
พิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิดหนาท่ีหรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 
2490 พระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 2492  

ตอมาในป พ.ศ.2494 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน(ก.
ป.ช.)เพ่ือรับเร่ืองราวรองทุกขและพัฒนามาเปนกรมตรวจราชการแผนดินในป พ.ศ. 2496 แตได
ถูกยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2503 และมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากร(ก.
ต.ภ.)ข้ึนตามพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร และรายไดอื่นของรัฐ พ.ศ. 
2503  

ภายหลังการปฏิวัติเม่ือวันท่ี 17พฤศจิกายน 2514 ไดมีการปรับปรุงระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินใหม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร ลดการทํางานท่ีซํ้าซอนโดยรวมงาน
ของ ก.ต.ภ. สํานักงานคณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกขและงานของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี เขาดวยกันแลวจัดต้ังเปนสํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัต 
ราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 314 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 มีหนาท่ี
ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของรัฐบาลรวมท้ัง
การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ แตเม่ือเกิดเหตุการณเรียกรอง
ประชาธิปไตยในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 เปนผลใหสํานักงาน ก.ต.ป. ตองถูกยุบเลิกไป     
           เม่ือนายสัญญา ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดมีเจตจํานงท่ีจะปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการใหหมดส้ินไปหรืออยางนอยก็ใหบรรเทา
เบาบางลง จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามความใน ขอ 9(6) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2515 มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ แตไมทันไดเร่ิมดําเนินการ นาย
สัญญาธรรมศักด์ิไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเสียกอน หลังจากน้ันเม่ือไดรับ พระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงต้ังใหเปนนายกรัฐมนตรี อีกคร้ังก็ไดปรับปรุง
คณะกรรมการ ป.ป.ป.ใหม และเร่ิมดําเนินงานต้ังแต วันท่ี 2 กรกฎาคม 2517หลังจากน้ันไมนานก็
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
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ราชการพ.ศ. 2518 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2518 และตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515(ฉบับท่ี10) พ.ศ. 2518 จัดต้ังสํานักงานป.ป.ป. 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึน  
         เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งมีการ
กําหนดองคกรอิสระข้ึนรวม 8 องคกร หน่ึงในจํานวนน้ันไดมีองคกรหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต เรียกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยธุรการที่
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  
        ตอมาในวันท่ี 17พฤศจิกายน 2542 (ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนท่ี 
114 ก วันท่ี 17พ.ย. 2542) เปนผลใหสํานักงานป.ป.ป.ไดถูกยุบเลิกไป และไดมีการจัดต้ังเปน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีเรียกโดยยอวา "สํานักงาน 
ป.ป.ช." ข้ึน  
 

 ความหมายของตราสัญลักษณ 
 
 
 
 
 
ลักษณะและขนาดของสัญลักษณ  
เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดนํ้าและมีขนาดกวาง2ใน3ของความสูง ประกอบดวยอุณา
โลมและรัศมีโดยรอบดานลางเปนโลและพื้นท่ี แบงออกเปน 3 สวนคือ  

 

ความหมายของสัญลักษณ  

• อุณาโลม หมายถึง มหาบุรุษความยิ่งใหญ  
• รัศมี หมายถึง การแผไพศาล  
• โล หมายถึง การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงานป.ป.ช.ซ่ึงเปน

การ ปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต และในโลดังกลาว ไดแบง
พ้ืนท่ีออก เปน 3 สวนคือ 
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 วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศน  
เปนองคกรนําดานปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับการยอมรับ เช่ือม่ัน และมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในสังคม 
 
พันธกิจ  

1. ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาองคความรูและบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหทัดเทียม

มาตรฐานสากล  
  
วัตถุประสงคหลัก   

สังคมทุกภาคสวนมีคานิยมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
 

ยุทธศาสตร 1 : รณรงคเสริมสรางวัฒนธรรม 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
1.1 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  
1.2 สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม  
 

วัตถุประสงคหลัก 2  
ความเชื่อม่ันและการเขามามีสวนรวมของสังคมทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 
ยุทธศาสตร 2 : สรางเครือขายพันธมิตรพิชิตคอรรัปชัน 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
2.1 พัฒนาเครือขายอยางยั่งยืน  
2.2 สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
  
วัตถุประสงคหลัก 3  
การนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไวโดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542”  
มาตรา 2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลกิ 
(1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ พ.ศ. 2518 
(2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2530 
(3) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย สินและหน้ีสินของสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2539  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานใน
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือ
คณะบุคคลซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยาง
ใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐ 
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“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 
(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รัฐมนตรี 
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(4) สมาชิกวุฒิสภา 
(5) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการการเมือง 
(6) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย

รัฐสภา 
(7) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
(9)  (ยกเลิก)  
“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับขาราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผูดํารงตําแหนงอื่น
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 

“ผูบริหารระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ระดับสูงกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงต้ังแต
ผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หนวยงานที่
ใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง และใหหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มีอํานาจหนาท่ีควบคุมกํากับดูแลหนวยงานดังกลาว และเจาหนาท่ีของรัฐอื่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“ผูอํานวยการกอง” หมายความวา ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแต
ผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทาข้ึนไป ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือ
ขาราชการตามกฎหมายอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
คํานาม (Noun) คือ คําท่ีเปนช่ือของคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ีหรือคุณสมบัติ 
 ประเภทของคํานาม 

คํานามในภาษาอังกฤษมีดังน้ี 
 1. สามานยนาม (Common Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือเรียกคน สัตว ส่ิงของ หรือสถานท่ี ซ่ึงไมใชช่ือเฉพาะ เชน 
book, snake, pencil  ฯลฯ 

 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) 
คือคํานามท่ีเปนช่ือเรียกเฉพาะของคน สัตว  ส่ิงของหรือสถานท่ี  ซ่ึงจะตองเขียน

ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ 
คํานามท่ีเปนช่ือเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เม่ือใชเปนคําคุณศัพท

จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปน้ัน ๆ โดยการเติมปจจัยตาง ๆ ทาย
คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซ่ึงจะเขียนข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็กดังน้ี” 

1. เติมปจจัย –n. 

Africa → African Asia → Asian Cambodia → Cambodian 

Alaska → Alaskan Australia → Australian Indonesia → Indonesian 

Algeria → Algerian Bolivia → Bolivian Nigeria → Nigerian 

Cuba → Cuban Persia → Persian Venezuela → Venezuelan 

India → Indian Russia → Russian Panama → Panaman / Panamanian 

2. เติมปจจัย –ian 

Brazil → Brazilian Ecuador → Ecuadorian Norway → Norwegian 
Belgium → Belgian Egypt → Egyptian Peru → Peruvian 

Canada → Canadian Iran → Iranian Ukraine → Ukrainian 

3. เติมปจจัย –ish 

Britain → British Finland → Finnish Spain → Spanish 
Denmark → Danish Ireland → Irish Sweden → Swedish 

England → English Scotland → Scottish Turkey → Turkish 

4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese 

Burma → Burmese Congo → Congolese Lebanon → Lebanese 
Ceylon → Ceylonese Japan → Japanese Nepal → Nepalese 

China → Chinese Java → Javanese Siam → Siamese 
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Vietnam → Vietnamese     

5. เติมปจจัย –i 

Bengal → Bengali Israel → Israeli Punjab → Punjabi 

Iraq → Iraqi Pakistan → Pakistani Yemen → Yemeni 

6. เติมปจจัย –o 
The Philippines → Filipino 

7. เติมปจจัย –ic 
Iceland → Icelandic 

8. เปลี่ยนรูปเปนอยางอื่น 

Afghanistan → Afghan Germany → German Switzerland         → Swiss 

Argentina → Argentin Greece → Greek The Netherlands/Holland → Dutch 

Denmark → Dane/Danish Thailand → Thai   

แตคําท่ีเปนช่ือเฉพาะเหลาน้ีอาจใชในความหมายท่ีไมช้ี
เฉพาะเจาะจง (สามานยคุณศัพท) โดยจะข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็ก เชน 

Rome → roman type (ตัวพิมพธรรมดา) China → chinaware (เครื่องเคลือบดินเผา) 

Italy → italic type (ตัวพิมพท่ีเปนตัวเอน) Japan → japan tray (ถาดเคร่ืองเขิน) 

Congo → congo snake (งูชนิดหนึ่ง) Titan → titanic person (ผูทรงพลัง, คนรางใหญ) 

แตมีสามานยคุณศัพทบางคําท่ีเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ไดแก 

Manila → Manila paper (กระดาษสีน้ําตาล) India → India / Indian ink (หมึกชนิดหนึ่ง) 

 3. สมุหนาม (Collective Noun) 
  คือ คํานามท่ีมีความหมายแสดงกลุม หมู หรือพวก สมุหนามบางคํา

จะตองเลือกใชคําใหถูกตองเหมาะสมกับความหมายแสดงความเฉพาะเจาะจงวาเปนกลุมของคน
หรือสัตวหรือส่ิงของประเภทใด เชน 

army bundle clump flock hive school string bunch 
band brood cluster galaxy horde set swarm cloud 
basket catch company gang pack sheaf team fleet 
battalion chain constellation group pair shower tribe herd 
bench range crowd grove regiment species troop staff 
bevy class division heap stack squad tuft 

      สมุหนามเปนไดท้ังคํานามเอกพจนและพหูพจนซ่ึงข้ึนอยูกับความหมายในแตและบริบท 
 4. วัตถุนาม (Material Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือวัตถุ แรธาตุ โลหะ ของแข็งหรือของเหลว เปนคํานามนับไมได 
มีความหมายเปนเอกพจน และใชกริยาเอกพจน เชน air, cloth, oil, wood, silver, ink,  
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ความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
  
ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1: ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 2: รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3: เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4: สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.2 ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฎิบัติ 

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 
1.2.1 สงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.2 กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามประมวลหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1.3.1 กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรมดานการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต 

1.3.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย 

1.3.3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และวินัยในระบบการศึกษา 
1.3.4 สงเสริมแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยม
รวมของชาติ 
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1.4.1 เสริมสรางแรงบันดาลใจในการกระทําความดี 
1.4.2 รณรงคประชาสัมพันธคุณธรรม จริยธรรม 

 
ยุทธศาสตร 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 

2.1.1 จัดทําแผนแมบทดานการประชาสัมพันธปองกันการทุจริต 
2.1.2 สงเสริมใหส่ือมวลชนมีจิตสํานึกสาธารณะและจรรยาบรรณ 
2.1.3 รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและงานวิชาการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
2.1.4 จัดทําและเผยแพรส่ือสรางสรรคในการตอตานการทุจริต 

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
2.2.1 สรางกระบวนการเรียนรู 
2.2.2 พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสใหงาย หลากหลาย และปลอดภัย 
2.2.3 กําหนดมาตรการจูงใจผูแจงขอมูล เบาะแส 

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
2.3.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครือขาย 
2.3.2 เสริมสรางขวัญ กําลังใจแกเครือขายทุกภาคสวน 
2.3.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 

 
ยุทธศาสตร 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
3.1 สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช.และ
องคกรอิสระอื่นๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 

3.1.1 ปรับปรุงการบริหารบุคคล 
3.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสูสวน
ทองถิ่น 

3.2.1 สงเสริมใหมีการรวมมือประสานงานระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย 
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ตัวอยางแนวคําถาม 
 
ป.ป.ช. คือใคร 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 297 
คณะกรรมการ ป .ป.ช. ตองเปนผูซึง่มีความซือ่สัตย     

- สุจริตเปนที่ประจักษ มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาตาม
รัฐธรรมนูญ และ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  ประกอบดวย 
ประธานกรรมการคน หนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒอิื่นอกีแปดคน     
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนวยงานธุรการ คือ สํานักงาน ป.ป.ช. เปนสวนราชการ 
ที่เปนหนวยงานอิสระและมีเลขาธิการ เปนผูบริหารสูงสุด ข้ึนตรงตอประธาน 
กรรมการ ป.ป.ช.     
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจไตสวน ตรวจสอบ เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวย ทั้งมีความเด็ดขาดในเรื่องไตสวนและวินิจฉัย ความผิดของ
เจาหนาที่ของรัฐ 
 
ป.ป.ช. มีหนาที่อยางไร 

- ไตสวนและเสนอวฒุิสภาเพื่อพจิารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมาย
กําหนด     
  - ไตสวนและเสนออัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญา แกผูดํารงตําแหนงทางการ เมือง
ที่ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ ทุจริต หรือกระทาํผิดตอตําแหนง หนาที่     
  - ไตสวนและวินิจฉัยกรณีเจาหนาท่ีของรัฐถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิด ปกติ ทุจริต หรือ
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อ เสนอผูบังคับบัญชาพจิารณา
ลงโทษทางวินัย และเสนออัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดี ทางอาญา     
  - ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ และไตสวนเพือ่รองขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน     
  - สอบสวนขอเท็จจริงในความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ (ฮั้ว)     
  - ปองกันการทุจริต เสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซือ่สัตยสุจริต และ ดําเนินการ
ใหประชาชนหรือกลุมบคุคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
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อํานาจหนาที่ในการรับเร่ืองรองเรียนของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเพื่อดําเนินการไตสวน และ

วินิจฉัยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวม ทั้งเจาหนาที่ของ
รัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารง ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองขึ้น
ไป รวมทั้งดําเนินการกับผูที่รวมกระทํา ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว   
  สําหรับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. มี 
อํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนกลาวหาขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวาผู อํานวยการ
กอง ซึ่งเปนกลุมบุคคลเปาหมายตางกัน 
 
การยื่นบัญชีทรัพยสินกรณีครบวาระของสมาชิกในหนวยงานองคการปกครองสวน
ทองถิ่น 
   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผู บริหาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2554 มิไดกําหนดให สมาชิกสภาองคกรบริหารสวน
ตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีหนาที่ ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554ดังนั้น สมาชิก
สภาองคกรบริหาร สวนตําบลจึงไมมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ
คณะ กรรมการ ป.ป.ช.  
 
การรับเงินหรือสิ่งของเกิน 3000 บาท 

การรับเงินหรือส่ิงของเกิน 3000 บาท แมภายหลังจะนําไปใชในกิจกรรมตางๆของ 
หนวยงานก็อาจถือไดวาเปนการรับทรัพยสินไวเปนการสวนตัว เจาหนาท่ี ของรัฐผูรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาวตองขออนุญาตจากผูบังคับ บัญชา เพราะหากจะเปน
การรับบริจาคจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ คลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่
มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.2526 
 
การโอนมารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. 

แบบฟอรมการขอโอนยังไมสามารถ Download ไดในขณะนี้ ผูที่ประสงคขอโอนให 
ติดตอขอรับแบบแสดงความประสงคขอโอนมารบัราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ได ที่  
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    
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ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไรกอน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 
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(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา
ผลกระทบนั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
 
13. เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอผูใดเพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. สํานักงาน ก.พ. 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐสภา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
14. หมวด 3 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตอบ ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 

 
15.หนวยงานใดรวมกันจัดทําใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัตภิารกิจของรฐัที่สวน
ราชการดําเนินการอยู 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สํานักงาน ก.พ.ร. 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

 
7.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกอบดวย 

ก. ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสองคน  
ข. ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกส่ีคน 
ค. ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน 
ง. ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน 
ตอบ ค. ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน 
ให มีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแห งชาติเ รียกโดยยอว า 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 
8.คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดแก 
 ก. ประธานศาลฎีกา    ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด   ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
9. คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีจํานวนกี่คน 
 ก. สามคน     ข. หาคน 
 ค. เจ็ดคน     ง. เกาคน 
 ตอบ ข. หาคน 
 
 10. คณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือผูไดรับเลือก จํานวนกี่คน 
 ก. สามคน     ข. หาคน 
 ค. เจ็ดคน     ง. เกาคน 
 ตอบ ง. เกาคน 

ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนหาคน ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร โดยใหเลือกกันเองใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา และให
คณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือผูไดรับเลือก จํานวนเกาคนเสนอตอ
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ประธานวุฒิสภาโดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการ เสนอช่ือน้ัน  ท้ังน้ี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการคัดเลือก
ดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
สรรหาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ในกรณีท่ีไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ได ถากรรมการท่ีเหลืออยูน้ันมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
กรรมการที่เหลืออยู 
 
11. ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ตามขอใด 
 ก. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น 

ข. เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ค. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
12. ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองไมเคยเปน
สมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะเวลากี่ปกอนดํารงตําแหนง 
 ก. หน่ึงป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 

ตอบ  ค. สามป 
 
13. หากขาราชการประจําไดรับคัดเลือกเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
จะตองยื่นหนังสือลาออกจากขาราชการประจําภายในกี่วัน 
 ก. หาวัน     ข. เจ็ดวัน 
 ค. สิบหาวัน     ง. สามสิบวัน 

ตอบ ค. สิบหาวัน 
 
14. กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละกี่ป 
 ก. สองป     ข. สามป 
 ค. ส่ีป      ง. เกาป 
 ตอบ ง. เกาป 
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15. เม่ือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนง เร่ิมดําเนินการสรรหา
เลือกกรรมการใหมภายในกี่วันนับจากพนจากตําแหนง 
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. ส่ีสิบหาวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ข. สามสิบวัน 
 
16.สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาเทาใดของจํานวนสมาชิกท้ังหมดมีสิทธิเขาช่ือรอง
ขอ ตอประธานวุฒิสภาวากรรมการผูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรมจงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือมีพฤติการณท่ีเปนการเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของ การดํารงตําแหนงอยางรายแรง 
เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได 
 ก. หน่ึงในสอง     ข. หน่ึงในสาม 
 ค. หน่ึงในส่ี     ง. หน่ึงในหา 

ตอบ ค. หน่ึงในสี่ 
 
 
17.ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาเทาใดมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการ
ผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรมจงใจฝาฝนรัฐ ธรรมนูญหรือกฎหมายหรือมีพฤติการณท่ีเปน
การเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของ การดํารงตําแหนงอยางรายแรง เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหพนจาก
ตําแหนงได 
 ก. หาพันคน     ข. หน่ึงหม่ืนคน 
 ค. สองหม่ืนคน     ง. สองหม่ืนหาพันคน 

ตอบ ค. สองหมื่นคน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภามีจํานวนไมนอยกวา

หน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เทาท่ีมีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการผูใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 
18.รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติท่ีนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองกระทําทุกๆ กี่เดือน 
 ก. สามเดือน     ข. หกเดือน 
 ค. เกาเดือน     ง. สิบสองเดือน 
 ตอบ ง. สิบสองเดือน 
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รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกป  ท้ังน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผย
ตอสาธารณะดวย 
 
19. ในการนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวากี่วัน 
 ก. สามวัน     ข. หาวัน 
 ค. เจ็ดวัน     ง. สิบหาวัน 

ตอบ ก. สามวัน 
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม

วัน เวนแตกรรมการน้ันจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวน้ีจะทําหนังสือแจง
นัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 
 
20. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินในกรณีท่ีเปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในกี่
วันนับแตวันเขารับตําแหนง 
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เกาสิบวัน 
 ตอบ ข. สามสิบวัน 
 
21. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินในกรณีท่ีพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในกี่วันนับ
แตวันเขารับตําแหนง 
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เกาสิบวัน 
 ตอบ ข. สามสิบวัน 
 
22. หากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซ่ึงไดยื่นบัญชีไวแลว เสียชีวิต ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีมีอยู ในวันที่ผูดํารงตําแหนงน้ันตายภายในกี่วัน
หลังจากพนจากตําแหนงมาแลวหน่ึงป 
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เกาสิบวัน 

ตอบ ข. สามสิบวัน 
ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซ่ึงไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารงตําแหนง

หรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการ 



~ 21 ~ 
 

ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


