
บทสรุปผูบริหาร 
 
 ดวยกระผมไดรับทุนรัฐบาลจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)ใหไป
ศึกษา ฝกอบรม  ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  มีกําหนดระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 – 29 กันยายน 
2549   โดยมีการศึกษาดูงานที่สํานักงาน Corrupt Practiced Investigation Bureau (CPIB) และ  
อบรมหลักสูตรCorruption Control and Prevention ที่มหาวิทยาลัยแหงชาติประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร National University of Singapore (NUS)  เสร็จสิ้นแลว และไดจัดทําบทสรุปผูบริหารที่
คาดวาจะเปนประโยชนตอองคกร รวม 4 เร่ือง ประกอบดวย 
 

เร่ืองที่ 1   การบริหารกองทุนครอบครัวเพื่อบริหารจัดการภาษีที่เปน 
       ชองทางการหลบเลี่ยงภาษีและการทุจริตในประเทศ 

    สาธารณรัฐสิงคโปร            

เร่ืองที่ 2   ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานเจาของสํานวนคดี   

เร่ืองที่ 3   การบริหารจัดการสํานวนและคดีปราบปรามการทุจริต    

เร่ืองที่ 4   การสรุปสํานวนคดีทุจริตในรูปแบบของแบบฟอรมเพื่อเสนอ 
   ตอผูบริหารและอัยการ      
  

 
ในการนี้   บทสรุปผูบริหารดังกลาว   ไดจัดทําขึ้นจากองคความรูและประสบการณจาก

การศึกษาดูงาน การสอบถามจากผูบริหารองคกร  ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการธนาคาร และเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติ เพื่อประมวลและ    
นําเสนอในสิ่งที่เปนจริงและประสบผลสําเร็จมาแลวในปจจัยและพื้นฐานของประเทศสิงคโปร ที่คาด
วาจะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อนํามาปรับใชตามความเหมาะสม     
กับระบบกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติของการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
ตอไป 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

เร่ืองที่ 1 
การบริหารกองทุนครอบครัวเพื่อบริหารจัดการภาษี 

ท่ีเปนชองทางการหลบเลี่ยงภาษีและการทุจริตในสาธารณรัฐสิงคโปร 
 
 
ขอเท็จจริง 

 ในปจจุบัน เปนที่ทราบกันดีวานักธุรกิจไทยและนักการเมืองไทยมักจะไปจดทําเบียนจัดตั้ง
และฝากเงินในรูปแบบของ Family Trust หรือ กองทุนครอบครัว เพื่อเปนการบริหารจัดการภาษี
ของธุรกิจครอบครัว และเพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจจากการฝากเงินไวในประเทศเดียวที่อาจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมีเหตุฉุกเฉินทางเศรษฐกิจได เชนวิกฤตการณเศรษฐกิจ    
ตกตํ่า และการปฏิวัติรัฐประหาร  ฯลฯ  โดยการฝากเงินในรูปแบบของ Family Trust เปนการเปด
ใหบริการรูปแบบหน่ึงของธนาคารขนาดใหญขามชาติของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร และประเทศสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งวิธีดังกลาว เปนชองทางที่ทําใหผูทุจริตสามารถ
ใชเปนชองทางในการหลบเลี่ยงภาษี หลีกเลี่ยงการตรวจสอบและโยกยายทรัพยสินที่ทุจริตไปหลบ
ซอนอยูในบัญชีที่ตางประเทศได โดยไมตองรับผิดชอบหากธุรกิจลมละลาย หรือเปนบัญชีนอก
ประเทศสําหรับการรับเงินสินบนที่ไมตองผานเขาประเทศหรือที่เรียกกันวา Kick Back เปนตน 
 
วธิีการ 

 กองทุนครอบครัว Family Trust มีรูปแบบและวัตถุประสงค เพื่อ 
• จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนเงินของตระกูล และบริหารจัดการภาษีในอัตราที่ต่ํา 
• ผลกําไรหรือประโยชนตางๆจากธุรกิจจะถูกสงตอไปยังผูรับผลประโยชน (Beneficiary) ซึ่ง

สวนใหญแลว คือ ภรรยา และลูก หรือกลุมตระกูลเจาของธุรกิจ 
• ปกปองผูรับผลประโยชน (Beneficiary) ใหไมตองรับผิดชอบในกรณีท่ีสมาชิกของตระกูลที่

ทําธุรกิจเสียหายหรือลมละลาย  
• เพื่อเปนชองทางที่ปลอดภัยในการสงทอดทรัพยสินของครอบครัวใหแกทายาทของตนเอง 
• ไดรับประโยชนจากการจายภาษีขั้นตํ่า เพื่อบริหารจัดการหรือหลีกเลี่ยงภาษี 
• หลีกเลี่ยงการแยงกองมรดกหรือเงินของตระกูลในกรณีท่ีมีการฟองรองเกิดขึ้น 

 
 



 

 
 
 
รูปแบบของกองทุนครอบครัว Family Trust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกประเทศ 
 
ในประเทศ 
 
 
 
 กองทุนครอบครัว Family Trust เริ่มตนจากเหตุผลเพื่อประโยชนทางธุรกิจในดานการ
บริหารจัดการภาษี ลดความเสี่ยงของการฝากเงินไวในท่ีเดียว การปกปองผลประโยชนของธุรกิจ
ครอบครัว มีขั้นตอนสรุปไดคือ เริ่มตนจากการจดทะเบียนเปดบัญชีนอกประเทศ Offshore 
Company เชน หมูเกาะบริติชเวอรจิ้น  เคยแมน  ไอรแลนด เปนตน  และจากนั้นผูจดทะเบียน    
กอตั้ง The Settlor ท่ีสวนใหญมักจะเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนที่จะไดรับประโยชนจากกองทุน 
และเพื่อเปนการปกปดเจาของที่แทจริงของกองทุน จะเปนผูเริ่มกระบวนการ โดยเมื่อผูจดทะเบียน
กอตั้งกองทุนครอบครัวไดจดทะเบียน   กอตั้งกับธนาคารแลว ผูจดทะเบียนกอตั้งกจ็ะลงนามรวมกบั
คณะกรรมการบริหาร Trustee   ในสารตราหรือรายละเอียดขอตกลงตางๆ หรือท่ีเรียกวา Trust 
Deed เม่ือเสร็จสิ้นแลวผูจดทะเบียนกอต้ังก็จะหมดภาระผูกพันกับกองทุนฯ และไมไดประโยชนอืน่ๆ
จากกองทุนอีกเลย   

  

 

Family Trust 
กองทุนครอบครวั 

Beneficiary 
ผูรับผลประโยชน 

The Settlor 
ผูจดทะเบียนกอตั้ง 

Trustee 
คณะกรรมการบริหาร

Side Letter 
หนังสือขอตกลง

Offshore Company 
บญัชีนอกประเทศ

Nominee 
ตัวแทน 

Asset 
เงินและทรัพยสิน

Account 
ชื่อบริษัท



 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือ Trustee ซึ่งมักจะเปนเจาของธุรกิจท่ีแทจริงของตระกูล เชน บิดา 
มารดา ลุง ปา นา อา.ที่มีอํานาจและเปนเจาของเงินและทรัพยสินท่ีแทจริง และในบางครั้งอาจ    
แตงตั้งนักกฎหมายใหรวมเปนคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือเปนกรรมการอิสระดวยเพื่อให   
ปรึกษาขอกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสารตรา Trust Deed                 
โดยคณะกรรมการฯนี้ มีอํานาจคอนขางกวางในการบริหารกองทุนฯ และเพื่อเปนการบริหารจัดการ
ภาษีเพื่อใหจายภาษีนอยที่สุด และเพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของครอบครัวตอความเสี่ยงใดๆ
ท่ีอาจเกิดขึ้น  ในการนี้ ทรัพยสินท่ีแทจริงสวนใหญจะถูกโอนไปสูผู รับผลประโยชน หรือ 
Beneficiary ซ่ึงสวนใหญก็คือ ลูก หลาน หรือผูรับประโยชนอื่นๆ ท่ีมีภาระภาษีที่ตองจายในอัตรา   
ท่ีต่ํา และจะไดรับการปกปองทรัพยสินนั้นในกรณีท่ีธุรกิจลมละลาย  

ผูรับผลประโยชน Beneficiary ที่เปนผูท่ีเจาของเงินหรือทรัพยสินตองการใหไดรับ 
สืบทอดเงินหรือทรัพยสินน้ันไวอยางปลอดภัย มักจะเปน ลูก หลาน ที่จะไดรับประโยชนจากการ
จายภาษีที่ต่ํามาก คือ เม่ือคณะกรรมการฯ ไดโอนเงินหรือทรัพยสินที่เปนกําไร รายไดจากธุรกิจ 
หรือมรดก ไปสูผูรับผลประโยชนไมเกิน 6,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 240,000 บาท/ป (อัตรา
ขั้นสูง Threshold) จะไดรับการยกเวนภาษีทั้งหมด ซ่ึงเปนแรงจูงใจใหคณะกรรมการฯ มักจะโอน
รายไดเหลานี้ไปสูผูรับผลประโยชนทุกๆป เพราะหากเก็บไวที่เงินกองกลางจะตองเสียภาษีในอัตรา
รอยละ 45 หรือในกรณีที่หากมีการโอนเงินใหในจํานวนมากๆสูงกวาอัตราขั้นสูงที่กําหนดไปสูผูรับ
ผลประโยชน ก็จะยังคงไดรับอัตราภาษีท่ีคอนขางต่ํากวาเก็บเงินไวท่ีกองกลาง และประเด็นท่ีสําคัญ
ท่ีสุดเปนอัตราภาษีท่ีตองจายนอยกวาในกรณีที่มีการฝากเงินไวในประเทศของตนเองดวย 
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารหน้ีในกองทุนครอบครัวดวยระบบนี้ดวย ซึ่งรายละเอียดจะไมได
กลาวไว ณ ที่น้ี 

  ทั้งนี้เพื่อใหเจาของเงินที่แทจริงสามารถเขาถึงเงินและทรัพยสินไดนั้น ผูรับผลประโยชน 
เชน ลูก หลาน มักจะทําหนังสือขอตกลงหรือที่เรียกวา Side Letter เพื่อใหเงินยอนกลับไปสูเจาของ
เงินและทรัพยสินที่แทจริงเชน บิดา มารดา อีกทอดหนึ่งดวย หมายความวาเงินเหลานี้ไมไดหายไป
ไหนจากเจาของที่แทจริงเลย เพียงแตผานกระบวนการที่ซับซอนภายนอกประเทศเทานั้นเอง 

 ดวยวิธีการจัดตั้งกองทุนครอบครัว Family Trust ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรหรือ
ประเทศสมาพันธรัฐสวิสในลักษณะดังกลาว กอใหเกิดชองทางที่นักธุรกิจและนักการเมืองที่ทุจริตใช
เปนชองทางในการกระทําการทุจริตไดอยางงายดาย อาทิเชน การหลบเลี่ยงภาษีจากเงินรายไดที่
เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจในประเทศไทยที่ควรตองจายภาษีใหแกรัฐเพื่อนําไปพัฒนาประเทศ        
การสรางบัญชีภายนอกประเทศเพื่อโอนเงินหรือทรัพยสินหนีออกนอกประเทศในกรณีฉุกเฉินเพื่อ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ  เปนการเปดบัญชีนอกประเทศเพื่อรับเงินหักเปอรเซ็นโครงการของรัฐ         
เงินสินบน 



 

 

หรือเงินที่ไดมาจากการทุจริตท่ีจายตรงเขาบัญชีดังกลาวโดยไมผานบัญชีในประเทศไทยเพื่อ     
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงาน ป.ป.ง. หรือที่เรียกวา       
“Kick Back”  และเปนการไมตองรับผิดชอบตอธุรกิจและผูถือหุนในกรณีที่ธุรกิจลมละลาย สงผลให
เกิดหน้ีเสียตอระบบการเงินและการธนาคารของประเทศ หรือท่ีเรียกวากันวา “ลมบนฟูก” นั่นเอง 
 
แนวทางการดําเนินงานของ ป.ป.ช. และขอสังเกต  

เนื่องจากในปจจุบันการบริหารกองทุนครอบครัวเพื่อบริหารจัดการภาษีดังกลาว ไดถูก
นําไปใชเปนชองทางการหลบเลี่ยงภาษีและการกระทําทุจริตอยางกวางขวาง สงผลเสียหายตอ
สถาบันการเงินและประเทศอยางรายแรง มาตรการตรวจสอบสามารถทําไดคอนขางยาก ไม
สามารถนํา     ผูกระทําผิดมาลงโทษ และสามารถยึดอายัดทรัพยสินกลับประเทศผูเสียหายได 

สํานักงาน ป.ป.ช. ควรเรงดําเนินการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหไดเรียนรูรูปแบบการทุจริต
ใหมๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  การศึกษาองคความรู แนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
รวมถึงยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพมาปรับใชกับงานขององคกรอยางจริงจัง  โดยมีหัวใจสําคัญคือ     
การนําเครื่องมือทางกฏหมายระหวางประเทศมาศึกษาใหละเอียดอยางถองแท เชน อนุสัญญา    
สหประชาชาติวาดวยการทุจริต อนุสญัญาวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ ขอแนะนํา 40+9 
ของคณะทํางานปฏิบัติการตอตานการฟอกเงิน FATF/APG และอื่นๆ เพื่อนํามาใชในการประสาน
คดีทุจริตระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เร่ืองที่ 2 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานเจาของสํานวน 
 
ขอเท็จจริง 

 เร่ืองนี้เปนเครื่องมือที่ทําอยางไรใหผูบังคับบัญชาสวนงานดานการปราบปรามการทุจริต   
จะสามารถเรงรัดงานสํานวนคดี ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผลงานของ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางแมนยํา ปราศจากขอครหา โดยเปนการจัดทําตัวชี้วัดที่สามารถวัดคาได
ครบทุกมิติไมวาสํานวน จะมีความยากซับซอนกวากันเทาใด โดยสํานักงาน CPIB ไดดําเนินการ
คิดคนและจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน มากวา 10 ป เพื่อหาระบบที่
เปนธรรมในการประเมินผลการดําเนินงาน ผลงาน และความรูความสามารถของเจาหนาที่ดาน
ปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนธรรม เปนที่ยอมรับในองคกร และเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมกับ
เรื่องการบริหารจัดการสํานวนของผูบริหารดวย 

ทั้งนี้ องคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัด   
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนคดี เพราะแตละสํานวนและคดีมีความยากงาย
ตางกัน มีความสลับซับซอนและขอจํากัดไมเหมือนกัน ทําอยางไรที่ผูบริหารจะสามารถมีเครื่องมือที่
ใชในการประเมิน เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเปนธรรม โดยปราศจากขอครหา
และขอโตแยงจากผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะเจาพนักงานที่ขาดความมุงม่ันและไมมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  แตมักจะสรางปญหาใหกับองคกรโดยอางถึงความไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชาอยู
เสมอ โดยแตละองคกรสามารถพัฒนาตัวชี้วัดไดตามความแตกตางของพื้นฐานระบบกฏหมายและ
ปจจัยตางๆในแตละประเทศ ซ่ึงสํานักงาน CPIB ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ไดพัฒนาตัวชี้วัด
มาอยางตอเน่ือง จนเปนที่ยอมรับของคนในองคกรและประสบความสําเร็จอยางมาก  

 หมายเหต ุสํานักงาน CPIB ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรใชกฎหมายระบบสืบสวนสอบสวน 

วิธีการ 

 วัตถุประสงคของการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานดานการปราบปราม     
การทุจริต 

•  เพื่อใหเกิดการประเมินผลการดําเนินงาน และผลงานของเจาพนักงานที่รับผิดชอบสํานวน
คดี อยางมีหลักการและมีระบบ Structured Approach  

 
 



 

 

• เพื่อการประเมินของผูบังคับบัญชาตอผูใตบังคับบัญชาในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง โดย
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติหนาที่ ดวยเคร่ืองมือที่เปนธรรม ลดการใชดุลยพินิจที่
อาจคลาดเคลื่อนได 

• เพื่อสรางระบบที่กอใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนความตื่นตัวของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สํานวน ใหเปนไปตามวิสัยทัศนขององคกร 

การจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนของ CPIB เปนการวาง 
ระบบการคํานวณประสิทธิภาพของการดําเนินงานเปนคะแนน ดวยระบบอัตโนมัติ ( CPIB ใชระบบ
ดังกลาวในรูปแบบของการคํานวณดวยบุคคล Manual และเพิ่งเปลี่ยนมาใชระบบคํานวณอัตโนมัติ 
โดยคอมพิวเตอร เม่ือ ป ค.ศ. 2000 ) โดยไดรับการยอมรับจากทุกๆคนในองคกรวามีความแมนยํา
และเปนธรรม สงเสริมการทํางานเปนทีม  โดยผูบังคับบัญชาใชเปนองคประกอบหลักในการประเมิน
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงผูใตบังคับบัญชา  ทั้งน้ี สวนงานปราบปรามการทุจริตของ CPIB แบงเปน 4 
กลุม กลุมละประมาณ 10 คน  มีผูชวยผูอํานวยการใหญเปนหัวหนาทีม 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนและคดี แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
หลัก คือ 

ข้ันตอนที่ 1 เพื่อใหทราบถึงความมุงม่ัน และความพยายามในกระบวนการสืบสวน 
สอบสวนคดีทุจริตของเจาพนักงานปราบปรามการทุจริต 

ข้ันตอนที่ 2 เพื่อใหทราบถึงความพยายามและการดําเนินงานของเจาพนักงาน ในชั้นที่ 
สํานวนคดีไปสูชั้นอัยการและศาล 

ข้ันตอนที่ 3   เพื่อใหทราบถึงความพยายามของเจาพนักงานฯ ในการเขียนสํานวนที่
สมบูรณ  

 

สําหรับตัวชี้วัดประกอบดวยปจจัยตางๆดังน้ี 

1. จํานวนสํานวนคดีที่เสร็จสิ้น ( No. Completed) 
2. ระยะเวลาในการจัดทําสํานวนใหเสร็จสิ้น (Clearance Rate) 
3. คะแนนคุณภาพของสํานวน (Value Added Score) 
4. คะแนนสําหรับ (Summary of Fact) 
5. คะแนนสําหรับการทํางานเปนทีม (Team Investigation Effort ) 

 
 
 



 

 
6. ความซับซอนของคดี ( จํานวนขอกลาวหาที่ฟองรอง/ คดี  จํานวนผูเกี่ยวของในคด ี จาํนวน

ผูสอบปากคํา......) 
7. คะแนนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา ตอเจาพนักงานเจาของสํานวนคดี  

1.  จํานวนคดีท่ีเสร็จสิ้น ( No. Completed) – เจาพนักงานเจาของสํานวน สามารถทําเสร็จมาก
ท่ีสุดในทีม ไดอันดับที่ 1  สามารถทําเสร็จมากที่ 2 ไดอันดับที่ 2 และตามลําดับลงไป 

2.  ระยะเวลาในการจัดทําสํานวนใหเสร็จสิ้น (Clearance Rate)  วัดคาโดยการวัดระยะเวลาการ
ทําสํานวนเสร็จ หารดวยจํานวนสํานวนที่ไดรับ 
                                                 จํานวนสํานวนที่เสร็จ   = รอยละ          (%)          

                                            จํานวนสํานวนที่ไดรับ 
การใหคะแนนตามลําดับ เจาพนักงานที่ไดรับ % สูงสุด ไดอันดับที่ 1    ไดรับ % สูงเปน    

ท่ี 2 ไดอันดับที่ 2  และตามลําดับลงไป 

3.  คะแนนคุณภาพของสํานวน (Value Added Score) 

เปนการใหคะแนนคุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางานของเจาพนักงานเจาของสํานวน
โดยผูชวยผูอํานวยการใหญที่เปนหัวหนากลุมงาน ยกตัวอยางเชนในกรณีที่ไดรับขอรองเรียนการ
ทุจริตมีปริมาณขอมูลใหมาเพียงเล็กนอย (ต่ํา) เกี่ยวกับการกระทําผิดฐานทุจริต แตเจาพนักงาน   
เจาของสํานวนสามารถที่จะหาขอมูล รวบรวมพยานหลักฐาน สอบพยาน รวมท้ังการดําเนินงาน
ตางๆ จนกระทั่งสามารถสงอัยการฟองศาล เอาผูกระทําความผิดมาลงโทษได ก็จะไดคะแนนมาก 
เชน 6 คะแนน  แตในกรณีถามีปริมาณขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตท่ีไดรับมาในการดําเนินคดีสูงหรือมี
รายละเอียดมาใหมาก (สูง) เชน มีรายละเอียดปรากฏอยางชัดเจนถึง ชื่อ ตําแหนง พฤติกรรมการ
กระทําความผิด ขอมูลตางๆ พยานหลักฐาน พยานบุคคล ซ่ึงเจาพนักงานเจาของสํานวน สามารถ
ดําเนินการสงอัยการฟองรองตอศาลจนกระทั่งศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดแลวก็ตาม ก็จะ
ไดคะแนนนอยกวาในกรณีแรก เชน 3 คะแนน เปนตน 

ภายในตารางคะแนนคุณภาพฯ แบงออกเปน 2 สวน หลักๆ คือ คะแนนที่ใหในสวนของคดี
ท่ีมีมูล พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินคดีอาญาตอผูถูกกลาวหาได  และ คะแนนที่ใหในสวนที่
คดีมีมูล พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการเอาผิดทางวินัยได 

 

 

 

 



 

 
 

คะแนนคุณภาพ ปริมาณขอมูลที่ไดรับมาในการดําเนินคดี 
 สูง กลาง ต่ํา 
ศาลมีคําสั่งหรือมีคําพิพากษา 0 3 6 
 0 3 6 
ตนสังกัดลงโทษทางวินัย 0 2 4 
วากลาว/ตักเตือน 0 2 4 
ไมพบวามีการทุจริต 0 3 6 
ไมมีขอสรุป/ขอมูลไมเพียงพอ 0 0 0 
ไมมีการทุจริต/ เปนการกระทําที่ถูกตอง 0 2 4 
    
 
4.  คะแนนการสรุปสํานวนเพื่อสงฟอง (Summary of Fact) 

เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานและสอบพยานจนครบถวนสมบูรณแลว ผูชวยผูอํานวยการใหญ
จะสั่งการใหเจาพนักงานเจาของสํานวนคดีดําเนินการสรุปสํานวนเตรียมสงอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง
ฟองโดยใหระยะเวลาภายใน 7 วัน หากเจาพนักงานเจาของสํานวนใชระยะเวลาเกิน 7 วัน           
ผูอํานวยการใหญ CPIB จะใหคะแนนความลาชาติดลบ 1 คะแนน/วัน โดยไมคํานึงถึงความซับซอน
หรือความยากงายของคดี  คะแนนติดลบที่เจาพนักงานฯ จะไดรับมากสุดคือ 7 คะแนน 

5.  คะแนนสําหรับการทํางานเปนทีม (Team Investigation Effort ) 
 
ช ว ง เวลาในการทํ า งานเปน ทีม  (รวม
ช ว ง เ ว ล า วั น ห ยุ ด สุ ด สั ป ด า ห  แ ล ะ
วันหยุดราชการ) 

คะแนนการทํางานเปนทีม 

< = 20 วัน 7 
< = 40 วัน 5 
< = 60 วัน 2 
< = 60 วัน 0 
 
 
 
 



 

 
 
คะแนนสําหรับการทํางานเปนทีม อาจไดรับคะแนนติดลบหากมีการตีกลับโดยผูอํานวยการใหญ
เนื่องจากคุณภาพและความสมบูรณของสํานวนตองมีการปรับปรุงแกไข หลังจากใชระยะเวลาการ
ทํางานเกินกวา 60 วันตามที่กําหนด  จะไดรับคะแนนติดลบ 2 คะแนน/ 30 วัน (คะแนนติดลบมาก
ท่ีสุด = 7 คะแนน) โดยคํานวณคะแนนดงัน้ี 
   คะแนนติดลบ = [( ชวงเวลาในการทํางานเปนทีม – 60 วัน)] 
       30 วัน * 2 
6.  ความซับซอนของคดี ( Complexity Effort Points) 
 
ระดับความซับซอน จํานวนฐานความผิด จํานวนผูเกี่ยวของ จํานวนขอกลาวหา 
ต่ํา ฐานความผิดเดียว 1 – 4 คน 1 – 10 ขอกลาวหา 
กลาง สองฐานความผิด 5 – 10 คน 11 –30 ขอกลาวหา 
สูง สามหรือมากกวาฐานฯ มากกวา 10 คน มากกวา 31 ขอกลาวหา 
 
 
 
ระดับความซับซอนของคดี สูง กลาง ต่ํา 
ศาลตัดสินลงโทษ (สํานวนหลัก) 10 7.5 5 
ศาลตัดสินลงโทษ (สํานวนผูรวมกระทําผิดในคดี
เดียวกันหรือสํานวนรอง) 

5 3.75 2.5 

ศาลตัดสินไมมีความผิด 5 3 2 
สามารถเอาผิดทางวินัยได (สํานวนหลัก) 5 3 2 
สามารถเอาผิดทางวินัยได (สํานวนผูรวมกระทํา
ผิดในคดีเดียวกันหรือสํานวนรอง)  

2.5 1.5 1 

คดีไมมีมูลเพียงพอ/ไมมีการดําเนินการ 3 2 1 
 
7.  คะแนนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา ตอเจาพนักงานเจาของสํานวนคดี 

คะแนนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาเปนชุดคะแนนเดียวท่ีใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาใน
การใหคะแนนเจาพนักงานเจาของสํานวน เพื่อใหเกิดความครอบคลุมครบทุกมิติของการทํางานของ
เจาพนักงานฯ เพราะบางกรณีไมสามารถระบุหรือมีสูตรคํานวณที่แนนอนได ซึ่งคะแนนชุดน้ีจะถูก
นําไปรวมกับคะแนนในดานอื่นๆ ขางตน โดยคะแนนดุลยพินิจนี้จะแบงเปน 5 สวน คือ   



 

 

 

การซักพยาน สอบปากคําพยาน  การคนตามหมายคน  การวางรูปคดี ยุทธวิธี เทคนิค ในการทํา
คดี  ความพยายามในการสอบพยานที่ไมใหความรวมมือ  และความรอบรู/การหาขอมูล 

 
 

ขอเท็จจริง/การดําเนินงาน เจาพนักงานเจาของสํานวน 
การซักพยาน สอบปากคําพยาน 7 
การคนตามหมายคน 7 
การวางรูปคดี ยุทธวิธี เทคนิค ในการทําคดี 7 
ความพยายามในการสอบพยานที่ไมใหความรวมมือ 7 
ความรอบรู และการหาขอมูล 7 

การรวมคะแนนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานเจาของสํานวนคดี 
 

เจาพนักงาน
เ จ า ข อ ง
สํานวน 

จํ า น ว น
ค ดี ที่
ไดรับ 

จํานวน
คดีที่ทํา
เ ส ร็ จ
สิ้น 

ระยะเวล
าในการ
จัดทําให
เสร็จสิ้น 

ระยะ เ
วลาใน
ก า ร
เ ส ร็ จ
ค ร บ  
ถ ว น
ข อ ง
คดี 

คะแนน
คุ ณ ภ า
พ 

ร ว ม ค ะ แ น น
ตามลําดับ 

การประเมินจากเพื่อน
รวมงาน 

คะแนน
ร ว ม
สุดทาย 

คะแนนการสรุปสํานวนและ
คดีเพ่ือฟอง 

       Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

    

นาย ก. 10 9(1) 90% (1) 92% 
(4.7) 

- 153 (1.00)      0.00 
 

3.69 
(1) 

0 1.44 

นาย ข. 8 7(3) 88% 
(1.2) 

100% 
(1) 

- 92(1.61)      0.00 5.49 
(2) 

0 1.29 

นาย ค. 9 7(3) 78% 
(2.2) 

100% 
(1) 

- 121 (1.32)      0.00 5.68 
(3) 

0 2.57 

นาย ง. 9 6(5) 67% 
(3.3) 

67% 
(7.3) 

- 78.5 (1.75)      0.00 10.25 
(4) 

0 2.00 

นาย ฉ. 4 3(8) 75% 
(2.5) 

100% 
(1) 

19 27 (2.26)      0.00 11.76 
(5) 

0 4.33 

นาย ช. 1 0(11) 0% (10) 100% 
(1) 

9 4.5 (2.49)      0.00 18.74 
(6) 

0 0.00 

 
หมายเหต ุ คะแนนในตารางเปนคะแนนจําลองผลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเจาของสํานวนคดี 



 

 
แนวทางการนํามาปรับใชกับสํานักงาน ป.ป.ช. และขอสังเกต 

ในอดีตสํานักงาน CPIB ไดเคยประสบปญหาหลักขององคกรปองกันและปราบปราม      
การทุจริต ในการที่จะเรงรัดการทํางาน และวัดประสิทธิภาพของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนคดี       
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากแตละสํานวนคดีมีความยากงายตางกัน มีความสลับซับซอนและ    
ขอจํากัดไมเหมือนกัน ทําอยางไรที่ผูบริหารจะสามารถหาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เลื่อนขั้น 
เลื่อนตําแหนง ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเปนธรรม โดยปราศจากขอครหาจากผูใตบังคับบัญชา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ท่ีขาดความมุงม่ันและไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน  แตมักจะสราง
ปญหาใหกับองคกรโดยอางถึงความไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชาอยูเสมอ  

ดังน้ีสํานักงาน CPIB จึงไดระดมสมองผูมีความเชี่ยวชาญภายในองคกรฯ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานและสรางตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ดานการปราบปรามการทุจริตขึ้น 
โดยใช   การใหคะแนนในดานตางๆ ครบทุกมิติ อยางเปนธรรมแกเจาหนาที่ได 

สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนงานดานการปราบปรามการทุจริต อาจนํา
กรณีศึกษาดังกลาว มาปรับใชและพัฒนาการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจาพนักงานปราบปราม   
การทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. เอง โดยคํานึงถึงระบบกฎหมาย ป.ป.ช. กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
และธรรมเนียมการปฏิบัติงานภายในองคกร เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการ
ปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว บนพื้นฐาน
ของ  ขอมูลที่ถูกตอง และสามารถใหความเปนธรรมในการประเมินเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ไดอยาง    
แมนยํา  

ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา CPIB ไดใชระยะเวลาในการพัฒนาตัวชี้วัดฯ มาควบคูกับการบริหาร   
จัดการสํานวน (บทที่ 3) เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกันของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
และการบริหารจัดการของผูบริหาร โดย CPIB ไดเริ่มคิดคนและทดลองใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 
โดยใชการคํานวณดวยมือในรูปแบบของตารางแบบฟอรม (Manual) และไดพัฒนาปรับปรุง        
จนสามารถที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอรคํานวณแบบอัตโนมัติไดในป 2549 โดยการสั่งงานและ      
การรายงานโดยระบบอินทราเน็ททั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เร่ืองที่ 3 

การบริหารจัดการสํานวนปราบปรามการทุจริต 
 
 
ขอเท็จจริง 

 เน่ืองดวยองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตในทุกๆประเทศ ไดประสบปญหาหลัก
แบบเดียวกันคือ มีจํานวนเรื่องรองเรียนและคดีการทุจริตเขาสูระบบมาก มีคดีที่อยูในระหวางการ
ดําเนินการ และมีคดีคางที่ยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น สงผลใหมีปริมาณงานที่มาก ทําใหการติดตาม 
ตรวจสอบ เรงรัดการดําเนินงาน ของผูบริหารสวนงานและผูบริหารองคกรสามารถทําไดชาและ
ติดขัดในปญหาทางเทคนิคมากมาย โดยมีสาระและรายละเอียดแตกตางกันไปในแตละองคกร ซ่ึง
ปญหาดังกลาวไมใชเปนเพียงแตปญหาภายในองคกร แตยังสงผลในทางลบตอภาพลักษณของ
องคกร ซึ่งอาจไมไดหมายความวาองคกรไมมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากขาดระบบการบริหาร
จัดการสํานวนที่ ดี จึงไมสามารถชี้แจงโดยมีรายงานหรือขอมูลท่ีเปนที่ เขาใจไดงายที่จะ
ประชาสัมพันธตอ  สาธารณชน 

 ทั้งนี้ ในแตละองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
สํานวนคดีแตกตางกันไปตามพื้นฐานของระบบกฏหมายและปจจัยตางๆในแตละประเทศ โดย
สํานักงาน CPIB ของประเทศสิงคโปร ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานวนและคดีปราบปรามการ
ทุจริตมาอยางตอเนื่อง จนเปนท่ียอมรับของคนในองคกรและประสบความสําเร็จอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
การสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสํานวนคดีที่ผูบรหิารองคกรและ ผูบริหารสวน
งานปราบปรามการทุจริต สามารถเรงรัดงาน ควบคุมคุณภาพของสํานวนคดี  รวมถึงทราบจุดออน      
ท่ีตองปรับปรุงแกไขไดเปนอยางดี และสรางภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชนได 

หมายเหต ุสํานักงาน CPIB สาธารณรัฐสิงคโปรใชกฎหมายระบบสืบสวนสอบสวน 

วิธีการ 

 วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการสํานวน คือ 
• เพื่อบริหาร การวางแผนงาน ตรวจสอบความคืบหนาของสํานวนคดีที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสวนงานปราบปรามการทุจริต  
• เพื่อทราบถึงสถานะความคืบหนาและกําหนดแผนงานในแตละสัปดาห 
• ติดตามงานและใหคําแนะนําสํานวนคดีที่อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
• เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานเสนอผูบริหารระดับสูงไดเม่ือตองการ 



 

 
สําหรับการตรวจสอบถึงสถานะความคืบหนาและกําหนดแผนงานในแตละสัปดาหท่ี     

ผูบริหารสวนงานสามารถไดประโยชนจากการบริหารจัดการสํานวน อาทิเชน ขั้นตอนการ
ดําเนินการลอซ้ือความคืบหนาในการสืบสวนสอบสวน และการสังเกตการณ การหาขาวในทางลับ 
(Intelligence) ผลของการใชเคร่ืองจับเท็จที่สามารถนํามาเปนพยานหลักฐาน การสืบสวนทาง
คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ ที่บรรจุขอมูลและอุปกรณอีเล็คทรอนิกสอื่นๆ ท่ีสามารถนํามาเปน
พยานหลักฐานประกอบไวในสํานวน การเก็บรายละเอียดของสํานวน เชน ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
ตามกระบนการของกฎหมาย เอกสารประสานงานหนวยงานตางๆ และความละเอียดรอบคอบ ซ่ึง
ทําใหผูบริหารสวนงานปราบปราม  การทุจริตสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองไดวาควรจะใชเวลา
อยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย ที่เปนผูใตบังคับบัญชาของตนเอง 
บริหารจัดการเวลา และบริหารจัดการตามความสําคัญของสํานวนและคดี โดยไมตองพึ่งการใชดุลย
พินิจและประสบการณแตเพียงอยางเดียว เพราะเนื่องจากในระยะเวลาที่จํากัดและจํานวนสํานวน
และคดีท่ีอยูในความรับผิดชอบมีจนมากเกินไป มักจะเกิดความสับสน ความไมมีประสิทธิภาพ 
ความลาชา และขาดความรอบคอบได 

 กระบวนการบริหารจัดการสํานวนคดีที่กลาวมานี้ ในระยะเริ่มแรก CPIB ไดจัดทําเปน      
ตารางบนกระดาษแบบฟอรมและไดทดลองใช พัฒนาปรับปรุงจนสมบูรณ ใชระยะเวลาอยูหลายป 
จนในปจจุบันน้ีสามารถดําเนินการผานทางระบบ Intranet ท้ังหมด โดยผูบริหารสูงสุดขององคกร  
จะเปดใชงานทางคอมพิวเตอรทุกวัน และผูบริหารสวนงานจะสั่งการ เรงรัดงาน และบริหารจัดการ
สํานวนคดีผานทางคอมพิวเตอรและระบบอินทราเน็ท ซ่ึงเจาหนาที่เจาของคดีมีหนาที่ท่ีจะตองลง   
ขอมูล รายงานการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ใชดําเนินการในแตละขั้นตอนเปนไปตามที่กําหนดหรอืไม   
หากเกินระยะเวลาที่กําหนดเพราะเหตุใด ปญหาและอุปสรรค รวมถึงการขออนุมัติดําเนินการใดๆ
ดวย  ทั้งน้ีในโปรแกรมจะคํานวนใหโดยอัตโนมัติวาเจาหนาที่เจาของสํานวน  หัวหนาทีม ผูบริหาร
สวนงาน รวมถึงผูบริหารสูงสุด วาใชระยะเวลาเทาไรในสํานวนน้ันๆ  สงผลใหเกิดความกระตอืรือรน
และสรางความรับผิดชอบใหเกิดแกกระบวนการทํางาน    

 ในสวนของการจัดทํารายงานความกาวหนาของสํานวนคดี นับเปนสวนสําคัญอยางยิ่งอีก
สวนหนึ่งของการบริหารจัดการสํานวน เนื่องจากเปนการนําขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลปรับใชใหอยูใน
รูปแบบที่สามารถใชประโยชนไดจริงในการบริหารจัดการของผูบริหาร เพื่อใหทราบถึงสถานะและ
ความไมหยุดน่ิงของสํานวน ตรวจสอบองคประกอบของสํานวน พยานทุกชนิด รวมถึงผูถูกกลาวหา  
หมายเรียกและหมายจับ ( ในกรณีดังกลาวตามกฎหมายเปนอํานาจของผูอํานวยการใหญ CPIB) 
เพื่อสั่งการแกไข เพิ่มเติมใหสํานวนเกิดความสมบูรณ ตรวจสอบสํานวนที่สงไปยังอัยการ ในกรณี   
ท่ีมีขอแนะนําจากอัยการเพื่อการดําเนินการเพิ่มเติมพยานหลักฐานใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
 



 

แนวทางการนํามาปรับใชกับสํานักงาน ป.ป.ช. และขอสังเกต 

 สํานักงาน ป.ป.ช. สามารถที่จะนําหลักการเดียวกันน้ี มาพัฒนาปรับปรุงตามพื้นฐานของ
ระบบกฎหมายของไทย คือ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม        
การทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยอาจตั้งเปนคณะทํางานเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สํานวนคดีขึ้น เพื่อระดมสมองในการสรางองคประกอบตางๆ ที่เปนขั้นตอนของการปฏิบัติงานของ
ฝายปราบปรามขึ้นใหครบทุกดาน เชน เพื่อใหทราบถึงสถานะและความไมหยุดนิ่งของงานขั้นตอน
การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน การสอบพยาน กระบวนการเปนไปตามขั้นตอนและเชื่อถือไดแลว
หรือยัง ตรงจุดไหนที่ยังไมไดดําเนินการ เพราะเหตุใด มีปญหาและอุปสรรค ทําใหเกิดความลาชา
หรือไม คุณภาพของสํานวนคดีเปนไปตามมาตรฐานหรือไม การดําเนินการใหสอดคลองกับ     
มาตรฐานของอัยการและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ  ทั้งน้ี ควรจัดทําในรูปแบบของกระดาษ
เปนแบบฟอรม พัฒนาและแกไขไปเร่ือยๆใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ไมควรนําระบบ        
อิเล็คทรอนิกสหรือไอทีเขามาจับในระยะเริ่มตน เพราะการบริหารจัดการสํานวนนี้เปนเรื่องของการ
บริหารจัดการองคความรูอยางหนึ่ง ที่จําเปนตองใชความรู และประสบการณที่สั่งสมอยูในบุคคล 
พัฒนาออกมาเปนระบบการทํางานและแกไขปรับปรุงไปเรื่อยๆจนกวาจะเปนที่ยอมรับซึ่งอาจใช
ระยะเวลาหลายป จึงจะมีความพรอมที่นําลงสูระบบไอทีเพื่อสะดวกตอการใชงานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ืองที่ 4 
การสรุปสํานวนคดีทุจริตในรูปแบบของแบบฟอรมเพื่อเสนอตอ               

ผูบริหารและอัยการ 
 

 
ขอเท็จจริง 
 
 ในอดีตการสรุปสํานวน ของสํานักงาน CPIB เพื่อเสนอตอผูบริหารและอัยการนั้น มักจะ
ประสบปญหาความยืดยาวของสํานวน และเจาพนักงานเจาของคดีมักจะมีแนวทางการทําสํานวนที่
แตกตางกันออกไป ในบางคร้ังสํานวนมีความยาวและมีรายละเอียดมาก สงผลใหผูบังคับบัญชาไม
สามารถที่จะตรวจทานและใหคําแนะนําใหสํานวนมีความรอบคอบสมบูรณยิ่งขึ้นได และเม่ือสง
อัยการเพื่อสั่งฟองก็จะประสบปญหาเดียวกัน  

 ดังนี้ เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกันและสะดวกรวดเร็วในการจับประเด็นสําคัญของ
สํานวน ผูบริหารสามารถตรวจทานและสงแกไขปรับปรุงไดงาย และเม่ือนําสงอัยการแลว อัยการ
ผูรับผิดชอบคดีสามารถใชระยะเวลาอันสั้นท่ีจะเขาใจเร่ืองราวและประเด็นสําคัญของสํานวนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  สํานักงาน CPIB จึงไดพัฒนาแบบฟอรมปะหนาสรุปสํานวนขึ้น 
 
หมายเหตุ  สํานักงาน CPIB สาธารณรัฐสิงคโปรใชกฎหมายระบบสืบสวนสอบสวน 
 
วิธีการ 
 
 การจัดทําสรุปสํานวนก็เพื่อเปนการทบทวนสํานวนของตัวเจาพนักงานเจาของสํานวนเอง 
และเพื่อความรวดเร็วของผูบริหารในการทําความเขาใจในประเด็นสําคัญของสํานวน รวมถึงจุดออน 
จุดแข็งของสํานวนดวย จึงไดเกิดมีแบบฟอรมสรุปสํานวน ตัวอยาง เชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
พยานหลักฐานท่ีระบุถึงการให/สัญญาวาจะใหสินบน พยานหลักฐานการรับ/พยายามที่จะรับสินบน 
ไดรับการยืนยันโดย 
 
ช่ือ นาย ก. ผูใหสินบน 
บรรทัดที่ ......... 
 
 
 
 
 
 
 
บรรทัดที่........ 
 
 
 
 
 
บรรทัดที่........ 
 
 
 
 
คําใหการของพยาน 
 
นาง ค ภริยาของนาย ข.  
บรรทัดที่......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําใหการและเหตุการณ 
 
 
นาย   ข .  ผูถูกกลาวหา 
บอกกับ นาย ก. ตัวแทน
บริษัท AAA วาจะให
คํ า แ น ะ นํ า กั บ
ผูบังคับบัญชาวาควรจะจา
งบริษัท AAA ใหไดรับการ
จางเปนผูรับจาง.... 
 
นาย  ข .  ผู ถู กกล าวหา  
บอกกับนาย ก. วาจะตอง
ใ ห เ งิ น จํ า น วน   5,000 
เหรียญ เมื่อเลือกบริษัท 
AAA ใหไดรับงาน 
 
เมื่อไดรับงานแลว  เ งิน
จํานวน 5,000 เหรียญ ได
สงมอบใหแกนาย ข. 
 
 
คําใหการและเหตุการณ 
 
นาง ค. ใหการวาสามีคือ
นาย ข. ไดเลาวาจะตอง
ใ ห เ งิ น จํ า น ว น  5,000 
เหรียญ ตอนาย ก. เพ่ือให
บริษัท AAA ไดรับงาน 
และแสดงตนข้ัวเช็คที่จาย
ใหนาย ก. 
เช็คที่จายใหนาย ก. ได
ถูกเขียนโดยนาง ค. ภริยา
ของนาย ก. 
 
 

คําสารภาพของผูถูก 
กลาวหา 
 
บรรทัดที่......... 
 
 
 
 
 
 
 
บรรทัดที่....... 
 
 
 
 
 
บรรทัดที่......... 
 
 
 
 
 

คําสารภาพและเหตุการณ 
 
 
ผูถูกกลาวหาบอกใหนาย ก. ซ่ึง
เปนตัวแทนของบริษัท AAA 
จายเงินจํานวน 5,000 เหรียญ 
เพ่ือบริษัท AAA จะไดรับเลือก
ใหเปนผูไดรับงาน 
 
 
 
เมื่อไดรับงาน นาย ก. ไดมอบ
เงินจํานวน 5,000 เหรียญ 
ใหแกนาย  เปนการตอบแทน 
 
 
 
นาย ข. นําเงินสินบนที่ไดรับไป
ชําระหนี้สินสวนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัตถุพยาน/ หลักฐานที่ไดจาก
การสืบสวนทางคอมพิวเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรทัดที่........ 

 
1) ใบเสร็จคาใชจายใน

การดําเนินการรับจาง
ออกโดยบริษัท AAA 

2) เช็คของบริษัท AAA 
ที่ จ า ย ใ ห แ ก ผู ถู ก  
กลาวหา 

3) ต น ขั้ ว ข อ ง เ ช็ ค
ธนาคารแสดง เงิ น
จํ า น ว น  5,000 
เหรียญ 

 
นาย  ก .  ได ตกลงที่ จ ะ
จ า ย เ งิ น จํ านวน  5,000 
เ ห รี ย ญ  ใ ห แ ก ผู ถู ก
กลาวหา  เพราะกลัววา
บริษัท AAA จะไมไดรับ
การจางงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพ 
นาย ข. ผูถูกกลาวหา ยอมรับ
สารภาพวาไดมีการตกลงและ
รับเงินสินบนดังกลาวจริง และ
เสียใจตอการกระทําของตนเอง
เปนอยางมาก 
 

• จุดออนของสํานวนคดี               (ไมมี) 
• ความนาเชื่อถือของคําใหการของพยานในคดี          (คําใหการของผูเกี่ยวของทั้งหมดมีความ

นาเชื่อถือ และสอดคลองไปในทางเดียวกัน และมีความนาเชื่อถือวาจะใหการในศาลตามที่ระบุไวใน
สํานวนนี้) 

• ขอมูลที่สําคัญอื่นๆ       (ผูถูกกลาวหาเคยถูกฟองในศาลในคดีลักทรัพย) 
                                   (ผูถูกกลาวหา บอกกับเจาหนาที่วาจะยอมรับสารภาพในคดีทุจริตดังกลาว) 
• คําแนะนํา                 ( สํานักงาน CPIB ไดพิจารณาสํานวนนี้แลวอยางรอบคอบ เห็นวา

พยานหลักฐานทั้งหมดสามารถดําเนินคดีเอาผิดตอผูถูกกลาวหาได ตาม กฎหมายวาดวยการ
ตอตานการทุจริต ม.241 ของสาธารณรัฐสิงคโปร 

• ตัวการรวม/จํานวนขอกลาวหาอื่นๆ  (ไมมี  ในคดีน้ีมีผูถูกกลาวหาคนเดียว และมีขอกลาวหา
เดียว) 

 
 
 

หมายเหตุ  เปนตัวอยางสรุปสํานวนคดีทุจริต จําลองจากเหตุการณจริง 
 
 



 

 
แนวทางการนํามาปรับใชกับสํานักงาน ป.ป.ช. และขอสังเกต 

 สํานักงาน CPIB เปนองคกรที่มีขนาดเล็กมีเจาหนาที่รวมผูบริหารทั้งหมดเพียงประมาณ   
80 คน มีสวนงานปราบปรามการทุจริต 4 หนวย เปนลักษณะของกลุมงาน หรือ Cluster ในขณะที่มี
ปริมาณเรื่องรองเรียนการทุจริตเขามามากเมื่อเทียบกับกําลังทรัพยากรที่มีอยู ดังนั้นเพื่อเปน       
การบริหารทรัพยากรมนุษยและเวลา จึงทําใหเกิดวิธีปฏิบัติงานและรูปแบบการทํางานตางๆ ที่จะ
ชวย         ลดปริมาณงานของผูบริหารและระยะเวลาการทํางานใหสั้นลง และเกิดประสิทธิภาพสูง 
ซึ่งตามสถิติของสํานวนที่สงอัยการฟองศาลน้ัน รอยละ 95 ศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด 

 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนงานดานการปราบปรามการทุจริต อาจนํา
กรณีศึกษาดังกลาว มาปรับใชและพัฒนาการจัดทําแบบฟอรมสรุปสํานวนคดีของเจาพนักงาน
ปราบปรามการทุจริตเปนของสํานักงาน ป.ป.ช. เอง โดยคํานึงถึงระบบกฎหมาย ป.ป.ช. กฏหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ และธรรมเนียมการปฏิบัติงานภายในองคกร เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
ดานการปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว บน
พื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง 

ทั้งน้ี มีขอสังเกตวา แบบฟอรมการสรุปสํานวนปะหนาตัวสํานวนคดีของ สํานักงาน CPIB นี้ 
จะใชสวนมากภายในระหวางเจาหนาที่และผูบริหาร รวมถึงการสงอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟองเปน
หลัก โดยในชั้นศาลนั้นไมจําเปนที่จะตองใชวิธีการดังกลาวแตอยางใด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนํา
แนวทางดังกลาวมาปรับใชนั้น ก็เพื่อประโยชนหลักของการทํางานภายในองคกร และกับอัยการ ให    
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


