
หลกัเกณฑ์การวเิคราะห์วงจรชีวติและพฤตกิรรม
เจ้าพนักงานของรัฐ (สัจจะธรรมของชีวติ) 

นายมีชยั  โอน้
เจา้พนกังานตรวจสอบทรพัยส์ินช านาญการพิเศษ รกัษาการในต าแหนง่ ผอ.กลุม่สง่เสรมิและบรูณาการ

การมีสว่นรว่ม

ส านกัสง่เสรมิและบรูณาการการมีสว่นรว่มตา้นทจุรติ

ส านกังาน ป.ป.ช.
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กระดาษ ๑ ใบ
เขา้ใจชีวิต

➢ ใบเกิด ๑ ใบ เริ่มตน้ชีวิต
➢ ปรญิญาบตัร ๑ ใบ ตอ่สูด้ิน้รน       ทัง้ชีวิต

➢ ใบสมรส ๑ ใบ ขาดอิสระ         ทัง้ชีวิต

➢ บตัรขา้ราชการ ๑ ใบ แก่งแยง่ชิงดี      ทัง้ชีวิต

➢ ค าสั่งแตง่ตัง้ ๑ ใบ ว่ิงเตน้วุน่วาย    ทัง้ชีวิต

➢ ธนบตัร ๑ ใบ ล าบาก ทัง้ชีวิต
➢ ประกาศเกรยีติบตัร ๑ ใบ หลงตวัเอง        ทัง้ชีวิต

➢ มรณะบตัร ๑ ใบ สิน้สดุชีวิต

วุฒภิาวะ ได้มาจากประสบการณ์ ไม่ใช่อายุ
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หลกัการวิเคราะห์ เจา้พนกังานของรัฐ
➢ ขอ้มลูสว่นบคุคล
➢ ขอ้มลูฐานะทางการเงินสว่นบคุคล
➢ ความเสี่ยงในการทจุรติ
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วงจรชีวติของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย

➢เกิด/สถานที่เกิด/เพศ/อายุ
➢สถานภาพ/โสด/สมรส/บตุร
➢พ่ีนอ้ง/อาชีพของพี่นอ้ง /ครอบครวัการประกอบอาชีพ
➢การศกึษา/สถานที่ศกึษา
➢การประกอบอาชีพ/สถานที่ตัง้/นายจา้ง/อตัราคา่ตอบแทน
➢วยัเกษียณ/เงินออม/เงินลงทนุหลงัออกจากงาน/เลีย้งหลาน
➢ตาย/สถานที่ตาย
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Source: http://www.buzzle.com

Maslow's Hierarchy of 
Needs Theory 5



ข้อมูลฐานะทางการเงนิส่วนบุคคล

➢ พฤติกรรมในชีวิต
➢ ทรัพยสิ์น
➢ หน้ีสิน
➢ รายได/้รายรับ/แหล่งท่ีมาของเงินได้
➢ รายจ่าย
➢ การออม
➢ การลงทุน
➢ ความร ่ ารวย
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ความสัมพนัธ์ระหว่างวงจรชีวติ และความมั่งคัง่ Source: TSI
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ข้อมลูทางการเงินส่วนบคุคล

บญัชีแสดงรายการทรพัยสิ์น
และหน้ีสิน ป.ป.ช. 

“…ขอ้เทจ็จรงิทางทรพัยส์นิ สทิธิ
เรยีกรอ้ง และหนี้

ทีอ่าจค านวณเป็นราคาเงนิได้ …”

ประวตับิุคคล ประวตักิารท างาน รายรบัและรายจ่าย ทรพัยส์นิและหน้ีสนิ เอกสารหลกัฐาน

สรปุข้อเทจ็จริง

ฐานะทางการเงิน
ของบคุคล

กระแสเงินสด
ของบคุคล
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ความสัมพนัธ์อย่างง่ายในงบการเงนิส่วนบุคคล

กระแสเงินสด
ของบคุคล

ฐานะทางการเงิน
ของบคุคล

ความมัง่คัง่สทุธิ
(Net Worth)

Source: TSI
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ความเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสทุธิ

ค่าเพ่ิมทรพัยสิ์นสทุธิ
(Net Worth Increasing) ฐานะทางเศรษฐกจิ

ความสามารถในการจ่าย
(Ability to Pay)

ทรพัยส์นิ รายได้ รายจ่าย

Net Worth
Liabilities

Asset

Savings & 
Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

Value 
Added/Specific 
Business Tax

Net Worth
Liabilities

Asset

Savings & 
Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

Value 
Added/Specific 
Business Tax

Net Worth
Liabilities

Asset

Savings & 
Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

Value 
Added/Specific 
Business Tax

ความเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นสทุธิ (Net Worth Increasing)

T1 เข้ารับต าแหน่ง T2 พ้นจากต าแหน่ง T3 พ้นฯ ครบ 1 ปี



เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) – (8)

เงนิไดเ้น่ืองจากหน้าทีง่านทีท่ า
(มาตรา 40 (1) และ (2))

เงินไดเ้น่ืองจากทรัพยสิ์น
(มาตรา 40 (3) และ (4))

เงนิไดเ้น่ืองจากกจิการทีท่ า 
(มาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8))

รายได้

รายไดป้ระจ า

รายไดจ้ากทรพัยส์นิ

รายไดจ้ากการรบัให/้จ าหน่ายทรพัยส์นิ

รายไดอ้ื่นๆ

รายจ่าย

รายจา่ยประจ า

รายจา่ยอื่นๆ *
หน้ีสิน

เงินเบิกเกินบญัชี
เงนิกูจ้ากธนาคารและ
สถาบนัการเงนิอื่น

หน้ีสนิทีม่หีลกัฐานเป็น
หนงัสอื

หนี้สนิอื่น

Savings

ทรพัยสิ์น

เงินสด
เงินฝาก
เงนิลงทุน

เงนิใหกู้ย้มื

ทีด่นิ

โรงเรอืน/สิง่ปลูกสรา้ง

ยานพาหนะ

สทิธแิละสมัปทาน

ทรพัยส์นิอื่น

Savings
Investments

Capital Gain
Capital Loss

Net Worth
(ทรพัยสิ์นสทุธิ)

Net Worth

Liabilities

Asset

Savings & 
Investment

Expense

Personal 
Income

Personal 
Income Tax

ยกเว้นเงินได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย

แหล่งท่ีมาของรายได้
(Source of Income)

3
2

1
Cross Section

Flow Variable

Investments

ประวติับคุคล/ประวติัการท างาน

Personal Income

Expense

LiabilitiesAsset

Flow Variable

Personal 
Income 

Tax
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การออกรายงานผู้ตรวจสอบ

➢ รายงานข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าพนักงานของรัฐ)
ช่ือ  สกลุ / อาย/ุ ท่ีอยูอ่าศยั /สถานภาพ /บุตร /พี่นอ้ง/ อาชีพ /ประวติัการประกอบอาชีพในอดีต

➢ รายงานฐานะทางการเงนิส่วนบุคคล(เจ้าพนักงานของรัฐ)
ขอ้มูล ประวติัการช าระภาษีเงินบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ขอ้มูล ทรัพยสิ์น/หน้ีสิน/ความมัง่คัง่/รายได/้ค่าใชจ่้าย
ขอ้มูล การออม/การลงทุน

➢ วเิคราะห์ และให้ความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา ว่า
เป็นปกติ

ผดิปกติ
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ค าถาม

เป้าหมายคุณ คือ ?

คุณไล่ล่า หาอะไร ? 
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