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ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตในภำครัฐ

ด้ำนกำรป้องกัน

เรื่องที่	๑	 สร้ำงภำคีเครือข่ำยข้ำรำชกำรทั่วประเทศ	ภำยใต้โครงกำร	“ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต”
 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จัดท�าโครงการ	 “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”	 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตส�านึกและค่านิยมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต	และร่วมกันเป็นเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต	ตลอดจนเป็นกลไกเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในภาครัฐขึ้น		

	 v	ผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานภายใต้โครงการฯ	คือ		
	 	 ๑)	จัดท�าหลักสูตร	 คู่มือ	 และแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต	 โดยการมีส่วนร่วมจาก 
ผู้แทนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	จ�านวน	๓๕	ศูนย์	
	 	 ๒)	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู ้บริหารหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้าง
วิทยากรตัวคูณ	จ�านวน	๕	รุ่น	โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	จ�านวน	๕๑๘	คน	จาก	๒๖๒	หน่วยงาน	ทั้งนี้	ผู้แทนส่วนราชการที่
เข้าร่วมโครงการ	ซึ่งประกอบด้วย	กระทรวง	กรม	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	มหาวิทยาลัย	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ได้ด�าเนินการขยายผลสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต	ขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง	กระทั่งมีเจ้า
หน้าที่ภาครัฐเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้วจ�านวนทั้งสิ้น	๑๗,๐๐๕	คน				
	 	 ๓)	สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ	 Social	 Netwok	 เช่น	 เว็บไซต์	 เฟซบุ๊ก	 อินสตราแกรม	 และ	
แอปพลิเคชัน	ส�าหรับสมาร์ทโฟน	ที่ใช้ระบบ	ไอโฟน	เป็นต้น

	 v	แนวทางการพัฒนาและขยายผลในระยะต่อไป	คือ
	 	 ๑)	จัดท�าระบบฐานข้อมูลเครือข่าย	 โดยก�าหนดให้มีรหัสสมาชิกระดับหน่วยงาน	และระดับบุคคล	รวมทั้ง
จัดท�ากิจกรรมเพื่อรักษาและพัฒนาเครือข่าย	ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง	
	 	 ๒)	สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม	 เช่น	 ภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 และภาคส่ือมวลชน 
ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
	 	 ๓)	บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารกับเครือข่ายอย่างเป็นระบบในการส่ือสารสองทางรวมถึงการแจ้ง
ข้อมูลการทุจริตในทางลับ
														 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู	 รวมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน 
การทุจริตนั้น	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 (พลเอกไพบูลย์	 คุ้มฉายา) 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตให้แก่ส่วนราชการที่เข้า
ร่วมโครงการ	“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”		ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล																																																																			
เรื่องที่	๒	 กำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
	 	 กำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ	
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ	 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย	 ส�านักงานปลัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เมื่อวันที่	 ๒๖	
กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	 เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ	 โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 เข้าร่วมสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัดให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ	
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ด้ำนกำรปรำบปรำมในภำรกิจของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ภำยใต้ศูนย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตแห่งชำติ	(ศอตช.) (ระหว่ำงวันที่	๑๒	กันยำยน	๒๕๕๗	–	ปัจจุบัน)

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เพื่อด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ	 แนวทาง	 และ 

เป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ	ระยะท่ี	๒	(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)	อนัสอดคล้อง 

กับค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เมื่อวันศุกร์ที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗	ซึ่งก�าหนดให้การ

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ	และ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 เป็นนโยบายส�าคัญในการบริหารของรัฐบาล	 ประกอบกับคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	มีค�าสั่งที่	๖๙/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๕๗		ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ	 เป็นกลไกการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาการทุจริต	 โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว	 	 ต่อมาฯพณฯนายกรัฐมนตรี	

ได้มีค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรี	 ท่ี	 ๒๒๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	 ๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 ให้จัดต้ังศูนย์อ�านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	 ท�าหน้าที่เป็นองค์กรอ�านวยการระดับชาติ	 ภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการ

ทุจริตแห่งชาติ	ซึ่งมีองค์ประกอบจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	

เพื่อประสานความร่วมมือในเชิงบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวมของประเทศ		

กระทั่งบัดนี้	 ศอตช.	 ในฐานะกลไกหลักของฝ่ายบริหาร	 (รัฐบาล)	 และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้เร่งรัด

ด�าเนินงานในภารกิจส�าคัญประทั่งปรากฏผลสัมฤทธิ์	ดังนี้

ก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	(ชาวนา)

	 	 ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	 และส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด	

	 ล�ำดับที่	 ผลงำนที่ส�ำคัญ	 ควำมคืบหน้ำ	
ข้อเสนอ

	 ประเด็นข้อเสนอ	
หน่วย	

    
เชิงนโยบำย

  
ผิดชอบ

    

มี	 ไม่มี

  

๖๐

1 
 

 
ผลการด าเนินงาน : ด้านการปราบปรามในภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ภายใต้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 
 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ แนวทาง และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒(พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) อันสอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายส าคัญในการบริหาร
ของรัฐบาล ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เป็นกลไกการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน
อย่างยั่งยืนโดยเร็ว  ต่อมาฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ท าหน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการระดับชาติ ภายใต้คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อประสานความร่วมมือในเชิงบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวมของประเทศ  
กระทั่งบัดน้ี ศอตช. ในฐานะกลไกหลักของฝา่ยบรหิาร (รัฐบาล) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งรัดด าเนินงานในภารกิจส าคัญประทั่งปรากฏผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี ผลงานท่ีส าคัญ ความคืบหน้า 

ข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย ประเด็นข้อเสนอ หน่วย 

ผิดชอบ ม ี ไม่ม ี
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ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทจุริตใน
โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูม้ีรายได้
น้อย (ชาวนา) 

 

 
       ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด ๑๔ จังหวัด 
ได้แก่ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ศรีษะเกษ นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร พร้อมประชุมช้ีแจง
เกษตรกร (ชาวนา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรและจา่ยเงินกว่า ๒,๐๐๐ คน พบการกระท าความผิด คือ 
  (๑) พบเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงิน
ชาวนา เป็นค่ารับรองแบบรายงานผลตามมาตรการใน ๒ พื้นที่ 
คือ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว  
  (๒) พบปัญหาการข้ึนทะเบียนไม่ถูกต้อง และปัญหาความ
ผิดพลาดของระบบข้อมูลของทางราชการ ได้แก่  การแจ้งข้ึน
ทะเบียนซ้ าซ้อนกับรายอื่น ,  ผู้ขอข้ึนทะเบียนไม่ลง ช่ือท า
ประชาคม , ผู้แจ้งข้ึนทะเบียนไม่ใช่ผู้ท านาจริง ,ข้อมูลช่ือ -
นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของชาวนาจากกรมส่งเสริม
การเกษตรและธ.ก.ส. ไม่ตรงกัน และธ.ก.ส. จ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากชาวนามีพื้นที่ปลูกข้าวหลายแปลงคาบเกี่ยวใน ๒ 
จังหวัด เป็นต้น 

 
√ 

  
    ๑) ให้ปรับปรุงและจัดท าฐานข้อมูลการข้ึน
ทะเบียนของเกษตรกรทั่วประเทศให้ถูกต้อง 
    ๒) ก าหนดมาตรการเพื่อควบคุม ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้
โครงการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อสกัดกั้นและปิด
ช่องโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
ศอตช. 
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ผลการด าเนินงาน : ด้านการปราบปรามในภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ภายใต้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 
 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ แนวทาง และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒(พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) อันสอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายส าคัญในการบริหาร
ของรัฐบาล ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เป็นกลไกการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน
อย่างยั่งยืนโดยเร็ว  ต่อมาฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ท าหน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการระดับชาติ ภายใต้คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อประสานความร่วมมือในเชิงบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวมของประเทศ  
กระทั่งบัดน้ี ศอตช. ในฐานะกลไกหลักของฝา่ยบรหิาร (รัฐบาล) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งรัดด าเนินงานในภารกิจส าคัญประทั่งปรากฏผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี ผลงานท่ีส าคัญ ความคืบหน้า 

ข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย ประเด็นข้อเสนอ หน่วย 

ผิดชอบ ม ี ไม่ม ี
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ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทจุริตใน
โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูม้ีรายได้
น้อย (ชาวนา) 

 

 
       ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด ๑๔ จังหวัด 
ได้แก่ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ศรีษะเกษ นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร พร้อมประชุมช้ีแจง
เกษตรกร (ชาวนา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรและจา่ยเงินกว่า ๒,๐๐๐ คน พบการกระท าความผิด คือ 
  (๑) พบเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงิน
ชาวนา เป็นค่ารับรองแบบรายงานผลตามมาตรการใน ๒ พื้นที่ 
คือ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว  
  (๒) พบปัญหาการข้ึนทะเบียนไม่ถูกต้อง และปัญหาความ
ผิดพลาดของระบบข้อมูลของทางราชการ ได้แก่  การแจ้งข้ึน
ทะเบียนซ้ าซ้อนกับรายอื่น ,  ผู้ขอข้ึนทะเบียนไม่ลง ช่ือท า
ประชาคม , ผู้แจ้งข้ึนทะเบียนไม่ใช่ผู้ท านาจริง ,ข้อมูลช่ือ -
นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของชาวนาจากกรมส่งเสริม
การเกษตรและธ.ก.ส. ไม่ตรงกัน และธ.ก.ส. จ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากชาวนามีพื้นที่ปลูกข้าวหลายแปลงคาบเกี่ยวใน ๒ 
จังหวัด เป็นต้น 

 
√ 

  
    ๑) ให้ปรับปรุงและจัดท าฐานข้อมูลการข้ึน
ทะเบียนของเกษตรกรทั่วประเทศให้ถูกต้อง 
    ๒) ก าหนดมาตรการเพื่อควบคุม ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้
โครงการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อสกัดกั้นและปิด
ช่องโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
ศอตช. 
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ล าดับ
ท่ี ผลงานท่ีส าคัญ ความคืบหน้า 

ข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย ประเด็นข้อเสนอ หน่วย 

ผิดชอบ ม ี ไม่ม ี
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การตรวจสอบกรณี
การทุจริต ก่อสร้ าง
สนามกีฬาฟุตซอล 
(งบแปรญัตติ ปี 
๒๕๕๕) 

 

 
       ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ส านักงาน ป.ป.ท.  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างสนามกีฬา 
ฟุตซอล  พบว่า  

๑)การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ในส่วนของ ส านักงาน
คณะกรร มก าร กา ร ศึ กษา ข้ึนพื้ นฐ าน  ให้ ตั้ ง เ พิ่ ม ข้ึน ถึ ง 
๔,๖๐๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็นรายการค่าก่อสร้างปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุด 
ทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้าน
บาท งบประมาณ ๓,๙๔๗,๒๗๘,๐๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อย 
สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผลการ
ตรวจสอบพบเอกสารการจัดสรรวงเงินที่มีลักษณะแบ่งปันเป็น
โควต้ารูปแบบตา่งๆ                  
     ๒) มีการน าไปใช้ก่อสร้างสนามฟุตซอล ๒ รูปแบบคือ 
รูปแบบการก่อสร้าง/ปรบัปรุง งบประมาณที่ใช้ ๔๖๖,๗๔๗,๑๘๐ 
บาท และรูปแบบการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอล พร้อม
อุปกรณ์ งบประมาณที่ใช้ ๓๐๑,๑๖๐,๓๕๔ บาท 
      ทั้งนี้  ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า กรณีดังกล่าวเป็นการ
กระท าร่ วมกันโดยมุ่ ง เ น้นการบริหารผลประโยชน์จาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ ( ง บ แ ป ร ญั ต ติ )  ที่ จั ด ส ร ร ใ ห้ ต า ม พื้ น ที่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่เป็นกรรมาธิการแปรญัตติ โดยได้
ก าหนดข้ันตอน วิธีการและวางแผนมาแล้วแต่ต้น ในส่วนของ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่มี
ความเกี่ยวข้องกันและผู้ ถือหุ้นหรือเป็นเครือญาติที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือกรรมาธิการที่แปรญัตติดังกล่าว  
ซึ่งท าให้การของบประมาณและการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และไม่เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อรัฐ  จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการด าเนินงานในลักษณะความ
ร่วมมือระหว่างภาคการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเอกชน
เข้ามาเป็นตัวกลางในการกระท าผิดดังกล่าว  
      ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จึงประชุมพิจารณาและมีมติ (ในการประชุมครั้งที่ ๕๙/
๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ) ว่าเป็นกรณีมีมูลความผิดเกี่ยวกับ
การสมยอมราคาในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงให้ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
√ 

  
    ๑. ควรก าหนดมาตรการควบคุมในการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม (งบแปรญัตติ) โดยเสนอให้
หน่วยงานที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามการของบประมาณใน
รูป ขอ ง ร ายก า ร โ ดย ไม่ ส าม า ร ถท า ก า ร
เปลี่ ยนแปลง ร ายก า ร ได้  แล ะ ให้ ส า นั ก
งบประมาณมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาให้
ความเห็นเป็นรายการและราคาที่ใช้ เพื่อเสนอ
คณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
และคุ้มค่า 
  ๒. มาตรการป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ ทุ กส่ วน ราชก าร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว าม รู้ ใ น
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรใน
สังกัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ คุณภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้มีผล
ต่อการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบั ติราชการประจ าปีของบุคลากร
ดังกล่าวด้วย  
 ๓. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างควรก าหนด
สถานะให้มีผลผูกพันในทางอาญาและ 
    มีบทก าหนดโทษเป็นการเฉพาะ โดยยก
สถานะตราเป็นพระราชบัญญัติและก าหนด
วิธีการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดในทางวินัย 
และทางอาญาเป็นการเฉพาะ 
 ๔. ควรมีการจัดท าบัญชีผู้ที่ ถูกจับตามอง 
(Watch list) ส าหรับผู้ประกอบกิจการบริษัท/
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมถึง กรรมการและผู้ถือหุ้น
ด้วย ในกรณีที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบข้ึน  
 

 
ศอตช. 

 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจสอบการใช้
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ระบบส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar cell) 

 
       ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการใช้งบประมาณ
อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอ านาจค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบว่า     
    ๑. พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด  
      (๑) นายช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้เขียนโครงการไม่
ด าเนินการสืบราคาจริงก่อนน าเสนอโครงการอาศัยเพียงใบเสนอ
ราคาของผู้ประกอบการน ามาให้เพื่อประกอบโครงการจึงท าให้ไม่ได้
ราคาที่แท้จริง 
      (๒) วิศวกรที่ตรวจสอบโครงการ มีหน้าที่ตรวจสอบโครงการให้
ถูกต้องทั้งรูปแบบรายการและราคาตามค าสั่งจังหวัดและตามหนังสือ
สั่งการของกรมส่งเสริมฯ แต่ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการพบมี
เพียงมีการลงนามในเอกสารตรวจสอบว่า “ครบถ้วนถูกต้อง ” 
บางโครงการไม่มีเอกสารประกอบมาแต่ปรากฏว่ามีการลงนามรับรอง 
      (๓) เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบในการประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางระดับอ าเภอ เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีราคากลางงานก่อสร้าง 
 

 
√ 

  
๑.  ก าหนดมาตรการเบื้องต้นเพื่อป้องกัน   
มิให้เกิดการทุจริตโดยแยกเป็น 
    ๑) ระดับกรม  
       ในฐานะหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนให้ต้อง
มี ส่ วน ในก ารพิ จ าร ณารายละ เอี ยดขอ ง
งบประมาณที่ใช้ในแต่ละรายการ และให้ถือว่า
มีความผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด 
หากปรากฏการด าเนินการเป็นไปตามโครงการ
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   ๒)  ระดับจังหวัด 
           (๑)   ให้ มี คณะกรรมการพิ จารณา
กลั่นกรองที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ผู้ที่มี
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและให้
ท าความเห็นก่อนลงลายมือช่ือตรวจสอบโครงการ
ในทุกโครงการและหากเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองระดับจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป         

 
ศอตช. 
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รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

	 ล�ำดับที่	 ผลงำนที่ส�ำคัญ	 ควำมคืบหน้ำ	
ข้อเสนอ

	 ประเด็นข้อเสนอ	
หน่วย	

    
เชิงนโยบำย

  
ผิดชอบ

    

มี	 ไม่มี

  

๖๑

2 
 

ล าดับ
ท่ี ผลงานท่ีส าคัญ ความคืบหน้า 

ข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย ประเด็นข้อเสนอ หน่วย 

ผิดชอบ ม ี ไม่ม ี
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจสอบกรณี
การทุจริต ก่อสร้ าง
สนามกีฬาฟุตซอล 
(งบแปรญัตติ ปี 
๒๕๕๕) 

 

 
       ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ส านักงาน ป.ป.ท.  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างสนามกีฬา 
ฟุตซอล  พบว่า  

๑)การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ในส่วนของ ส านักงาน
คณะกรร มก าร กา ร ศึ กษา ข้ึนพื้ นฐ าน  ให้ ตั้ ง เ พิ่ ม ข้ึน ถึ ง 
๔,๖๐๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็นรายการค่าก่อสร้างปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุด 
ทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้าน
บาท งบประมาณ ๓,๙๔๗,๒๗๘,๐๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อย 
สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผลการ
ตรวจสอบพบเอกสารการจัดสรรวงเงินที่มีลักษณะแบ่งปันเป็น
โควต้ารูปแบบตา่งๆ                  
     ๒) มีการน าไปใช้ก่อสร้างสนามฟุตซอล ๒ รูปแบบคือ 
รูปแบบการก่อสร้าง/ปรบัปรุง งบประมาณที่ใช้ ๔๖๖,๗๔๗,๑๘๐ 
บาท และรูปแบบการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอล พร้อม
อุปกรณ์ งบประมาณที่ใช้ ๓๐๑,๑๖๐,๓๕๔ บาท 
      ทั้งนี้  ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า กรณีดังกล่าวเป็นการ
กระท าร่ วมกันโดยมุ่ ง เ น้นการบริหารผลประโยชน์จาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ ( ง บ แ ป ร ญั ต ติ )  ที่ จั ด ส ร ร ใ ห้ ต า ม พื้ น ที่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่เป็นกรรมาธิการแปรญัตติ โดยได้
ก าหนดข้ันตอน วิธีการและวางแผนมาแล้วแต่ต้น ในส่วนของ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่มี
ความเกี่ยวข้องกันและผู้ ถือหุ้นหรือเป็นเครือญาติที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือกรรมาธิการที่แปรญัตติดังกล่าว  
ซึ่งท าให้การของบประมาณและการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และไม่เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อรัฐ  จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการด าเนินงานในลักษณะความ
ร่วมมือระหว่างภาคการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเอกชน
เข้ามาเป็นตัวกลางในการกระท าผิดดังกล่าว  
      ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จึงประชุมพิจารณาและมีมติ (ในการประชุมครั้งที่ ๕๙/
๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ) ว่าเป็นกรณีมีมูลความผิดเกี่ยวกับ
การสมยอมราคาในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงให้ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
√ 

  
    ๑. ควรก าหนดมาตรการควบคุมในการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม (งบแปรญัตติ) โดยเสนอให้
หน่วยงานที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามการของบประมาณใน
รูป ขอ ง ร ายก า ร โ ดย ไม่ ส าม า ร ถท า ก า ร
เปลี่ ยนแปลง ร ายก า ร ได้  แล ะ ให้ ส า นั ก
งบประมาณมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาให้
ความเห็นเป็นรายการและราคาที่ใช้ เพื่อเสนอ
คณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
และคุ้มค่า 
  ๒. มาตรการป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ ทุ กส่ วน ราชก าร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว าม รู้ ใ น
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรใน
สังกัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ คุณภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้มีผล
ต่อการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร
ดังกล่าวด้วย  
 ๓. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างควรก าหนด
สถานะให้มีผลผูกพันในทางอาญาและ 
    มีบทก าหนดโทษเป็นการเฉพาะ โดยยก
สถานะตราเป็นพระราชบัญญัติและก าหนด
วิธีการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดในทางวินัย 
และทางอาญาเป็นการเฉพาะ 
 ๔. ควรมีการจัดท าบัญชีผู้ที่ ถูกจับตามอง 
(Watch list) ส าหรับผู้ประกอบกิจการบริษัท/
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมถึง กรรมการและผู้ถือหุ้น
ด้วย ในกรณีที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบข้ึน  
 

 
ศอตช. 

 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจสอบการใช้
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ระบบส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar cell) 

 
       ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการใช้งบประมาณ
อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอ านาจค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบว่า     
    ๑. พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด  
      (๑) นายช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้เขียนโครงการไม่
ด าเนินการสืบราคาจริงก่อนน าเสนอโครงการอาศัยเพียงใบเสนอ
ราคาของผู้ประกอบการน ามาให้เพื่อประกอบโครงการจึงท าให้ไม่ได้
ราคาที่แท้จริง 
      (๒) วิศวกรที่ตรวจสอบโครงการ มีหน้าที่ตรวจสอบโครงการให้
ถูกต้องทั้งรูปแบบรายการและราคาตามค าสั่งจังหวัดและตามหนังสือ
สั่งการของกรมส่งเสริมฯ แต่ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการพบมี
เพียงมีการลงนามในเอกสารตรวจสอบว่า “ครบถ้วนถูกต้อง ” 
บางโครงการไม่มีเอกสารประกอบมาแต่ปรากฏว่ามีการลงนามรับรอง 
      (๓) เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบในการประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางระดับอ าเภอ เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีราคากลางงานก่อสร้าง 
 

 
√ 

  
๑.  ก าหนดมาตรการเบื้องต้นเพื่อป้องกัน   
มิให้เกิดการทุจริตโดยแยกเป็น 
    ๑) ระดับกรม  
       ในฐานะหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนให้ต้อง
มี ส่ วน ในก ารพิ จ าร ณารายละ เอี ยดขอ ง
งบประมาณที่ใช้ในแต่ละรายการ และให้ถือว่า
มีความผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด 
หากปรากฏการด าเนินการเป็นไปตามโครงการ
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   ๒)  ระดับจังหวัด 
           (๑)   ให้ มี คณะกรรมการพิ จารณา
กลั่นกรองที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ผู้ที่มี
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและให้
ท าความเห็นก่อนลงลายมือช่ือตรวจสอบโครงการ
ในทุกโครงการและหากเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองระดับจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป         

 
ศอตช. 

 
 
 



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

	 ล�ำดับที่	 ผลงำนที่ส�ำคัญ	 ควำมคืบหน้ำ	
ข้อเสนอ

	 ประเด็นข้อเสนอ	
หน่วย	

    
เชิงนโยบำย

  
ผิดชอบ

    

มี	 ไม่มี
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(๔) คณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่ด าเนินการสืบราคาฯ ใน
การจัดซื้อจัดจ้างและได้น าราคาที่ได้รับในการจัดสรรงบประมาณ
มาท าราคากลางและไม่พบการจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสืบราคาและก าหนดราคา 
    ๒.  การตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส าหรับพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ อง ถ่ิ นกรณี เร่ งด่ วน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
๕๔๘,๖๕๔,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๗๙๒ ลงวันที่ ๒๐  
มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเร่งด่วน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบในข้อ ๕  ว่าโครงการที่ขอรับ
งบประมาณจังหวัดต้องรวบรวมส่ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบการพิจารณา  แต่หนังสือ
แจ้งการจัดสรรที่กรมฯ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับ
การจัดสรร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเอกสาร
ค าของบประมาณน่าจะอยู่ที่กรมฯ ทั้ งหมดแล้วตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงต้องทราบว่ามีโครงการใดเป็นโครงการที่ไม่
ปรากฏราคากลางของทางราชการตั้งแต่ในขณะเวลานั้นแล้ว  และ
ทราบว่าราคากลางที่ขอรับจัดสรรมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งมีวงเงินที่จัดสรรต่อจุดตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ บาท   แต่ไม่ปรากฏว่ากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ใช้อ านาจหน้าที่ด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ประกอบกับกรณีไม่มีราคากลางนั้น   กระทรวงมหาดไทย 
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ หากแต่กลับมีเพียง
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น ที่ด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว  

    
        (๒) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขอ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการที่มีรายละเอียด
เทคนิคเฉพาะด้านและการตรวจพิจารณาให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต้องตรวจสอบ
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความ
ช านาญในด้านนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาโดยหากการพิจารณาไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ปรากฏคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ต้องให้ความเห็นอย่างชัดเจนถึงการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 
        (๓) ทั้งนี้หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่า
คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองไม่ด าเนินการ
ตาม (๑) (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือ
อาญาแล้วแต่กรณี  โดยให้ผูบ้ังคับบัญชา
ด าเนินการทางวินัยทันท ี
    ๒.  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรก าหนดให้
มีความชัดเจนในเรื่องของการได้มาซึ่งราคากลาง
และการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการมาในคราวที่มี
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้และให้ก าหนด
ผู้ต้องรับผิดหากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อ
สั่งการ ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาหรือข้อขัดข้องในเรื่อง 
ของการได้มาซึ่งราคากลางหรือการไม่ทราบแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบและเป็นการป้องกัน
การกระท าความผิดในระดับพื้นที่ 
 

 
 
 

 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตรวจสอบการ
บริหารงานโดยทุจริต
ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

ประเด็นที่ตรวจสอบ กรณีที่  ๑ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ บางท่านมีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน             
โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อใช้ในด้านต่าง ๆ และมีคณะกรรมการเป็นประธานหรือ
อนุกรรมการ ใช้กระบวนการออกระเบียบท่ีเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงิน เพื่อให้สามารถน าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ไปใช้ด้ านอื่น  ซึ่ ง ไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่น ให้กับมูลนิธิ ชมรม หรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการบางท่านเป็นประธาน หรือกรรมการ
มูลนิธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

กรณีที่  ๒ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางแพทย์ คณะ
กรรมการฯ ท าหน้าที่ในการดูแลประสานงานในภาพรวมของ
ประเทศ และผูกขาดการพิจารณาในส่วนนี้ ท าให้มีผลประโยชน์
ค่อนข้างมาก โดยการจัดซื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯแล้ว จะได้ เ งินตอบแทนจากการซื้ อยา 
(เปอร์เซ็นต์)เอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเงินน้ันควรให้กับโรงพยาบาลใน
ฐานะที่เป็นสถานบริการสาธารณสุข 

กรณีที่ ๓ คณะกรรมการฯ  ได้น าเงินไปใช้ส าหรับในโครงการต่างๆ 
ของโรงพยาบาลเอกชน กรณีศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งรักษาผู้ป่วยโรค
เฉพาะทาง เป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชน แทนที่จะ
สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

กรณีที่ ๔ มีลักษณะการกระท าเป็นการตกแต่งบัญชี เพื่อให้หรือ
อาจท าให้เข้าใจว่า คณะกรรมการฯสามารถบริหารงบประมาณที่
ไดร้ับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ                                 

  
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
√ 

 
(อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเทจ็จริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเทจ็จริง) 

 
ศอตช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศอตช. 
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(๔) คณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่ด าเนินการสืบราคาฯ ใน
การจัดซื้อจัดจ้างและได้น าราคาที่ได้รับในการจัดสรรงบประมาณ
มาท าราคากลางและไม่พบการจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสืบราคาและก าหนดราคา 
    ๒.  การตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส าหรับพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ อง ถ่ิ นกรณี เร่ งด่ วน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
๕๔๘,๖๕๔,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๗๙๒ ลงวันที่ ๒๐  
มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเร่งด่วน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบในข้อ ๕  ว่าโครงการที่ขอรับ
งบประมาณจังหวัดต้องรวบรวมส่ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบการพิจารณา  แต่หนังสือ
แจ้งการจัดสรรที่กรมฯ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับ
การจัดสรร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเอกสาร
ค าของบประมาณน่าจะอยู่ที่กรมฯ ทั้ งหมดแล้วตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงต้องทราบว่ามีโครงการใดเป็นโครงการที่ไม่
ปรากฏราคากลางของทางราชการตั้งแต่ในขณะเวลานั้นแล้ว  และ
ทราบว่าราคากลางที่ขอรับจัดสรรมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งมีวงเงินที่จัดสรรต่อจุดตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ บาท   แต่ไม่ปรากฏว่ากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ใช้อ านาจหน้าที่ด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ประกอบกับกรณีไม่มีราคากลางนั้น   กระทรวงมหาดไทย 
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ หากแต่กลับมีเพียง
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น ที่ด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว  

    
        (๒) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขอ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการที่มีรายละเอียด
เทคนิคเฉพาะด้านและการตรวจพิจารณาให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต้องตรวจสอบ
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความ
ช านาญในด้านนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาโดยหากการพิจารณาไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ปรากฏคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ต้องให้ความเห็นอย่างชัดเจนถึงการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 
        (๓) ทั้งนี้หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่า
คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองไม่ด าเนินการ
ตาม (๑) (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือ
อาญาแล้วแต่กรณี  โดยให้ผูบ้ังคับบัญชา
ด าเนินการทางวินัยทันท ี
    ๒.  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรก าหนดให้
มีความชัดเจนในเรื่องของการได้มาซึ่งราคากลาง
และการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการมาในคราวที่มี
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้และให้ก าหนด
ผู้ต้องรับผิดหากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อ
สั่งการ ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาหรือข้อขัดข้องในเรื่อง 
ของการได้มาซึ่งราคากลางหรือการไม่ทราบแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบและเป็นการป้องกัน
การกระท าความผิดในระดับพื้นที่ 
 

 
 
 

 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตรวจสอบการ
บริหารงานโดยทุจริต
ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

ประเด็นที่ตรวจสอบ กรณีที่  ๑ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ บางท่านมีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน             
โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อใช้ในด้านต่าง ๆ และมีคณะกรรมการเป็นประธานหรือ
อนุกรรมการ ใช้กระบวนการออกระเบียบท่ีเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงิน เพื่อให้สามารถน าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ไปใช้ด้ านอื่น  ซึ่ ง ไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่น ให้กับมูลนิธิ ชมรม หรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการบางท่านเป็นประธาน หรือกรรมการ
มูลนิธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

กรณีที่  ๒ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางแพทย์ คณะ
กรรมการฯ ท าหน้าที่ในการดูแลประสานงานในภาพรวมของ
ประเทศ และผูกขาดการพิจารณาในส่วนนี้ ท าให้มีผลประโยชน์
ค่อนข้างมาก โดยการจัดซื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯแล้ว จะได้ เ งินตอบแทนจากการซื้ อยา 
(เปอร์เซ็นต์)เอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเงินน้ันควรให้กับโรงพยาบาลใน
ฐานะที่เป็นสถานบริการสาธารณสุข 

กรณีที่ ๓ คณะกรรมการฯ  ได้น าเงินไปใช้ส าหรับในโครงการต่างๆ 
ของโรงพยาบาลเอกชน กรณีศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งรักษาผู้ป่วยโรค
เฉพาะทาง เป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชน แทนที่จะ
สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

กรณีที่ ๔ มีลักษณะการกระท าเป็นการตกแต่งบัญชี เพื่อให้หรือ
อาจท าให้เข้าใจว่า คณะกรรมการฯสามารถบริหารงบประมาณที่
ไดร้ับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ                                 

  
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
√ 

 
(อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเทจ็จริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเทจ็จริง) 

 
ศอตช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศอตช. 

 



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

	 ล�ำดับที่	 ผลงำนที่ส�ำคัญ	 ควำมคืบหน้ำ	
ข้อเสนอ

	 ประเด็นข้อเสนอ	
หน่วย	

    
เชิงนโยบำย

  
ผิดชอบ

    

มี	 ไม่มี

  

๖๓
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กรณีที่ ๕ การปรับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการฯ พบว่า ใช้ในอัตราสู งสุดที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยไม่ได้เป็นการปรับเพข้ึนเป็นล าดับข้ัน 
และยังพบอีกว่าค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการมี
อัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

กรณีที่ ๖ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ในส่วนของผู้แทน
ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๑๒ คน มีการสรรหาที่ไม่
โปร่งใส ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านเอกชน ไม่ควรเป็นบุคคล
เดียวกันได้ 

    
 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจสอบกรณี
การจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกายของ 
กรมพลศึกษาและ
กรมการท่องเที่ยว 

 
การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเล่นนันทนาการและเครื่องออกก าลังกายของกรมพลศึกษา 
และกรมการท่องเที่ยวนั้น ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) โดยส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขา 
ศอตช.ได้ส่งเอกสารสัญญาและรายละเอยีดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้กับส านักงาน ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานผลให้ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลางทราบโดยเร็ว โดย
ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อพิรุธและ
ความผิดปกติหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับบริษัท
คู่สัญญาบางราย รวมทั้งราคาสินค้าบางรายการที่สูงเกินความ
จริง เป็นต้น จึงสามารถสรุป ได้ดังนี้ 
     ๑. ที่มาของงบประมาณ งบประมาณกรมพลศึกษาและ
กรมการท่องเทีย่ว มาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายน้ีเป็นงบ
เพิ่มเติม(แปรญัตติ)จากสสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) กรมการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเล่นนันทนาการและออกก าลังกายต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง 
๒๕๕๗ จ านวน ๑๒ สัญญา จ านวนเงินที่จัดซื้อ ๗๑๕,๐๙๙,๕๐๐ 
บาท 
        (๒) กรมพลศึกษา ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
นันทนาการและออกก าลังกายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑๔ สัญญา จ านวนเงินที่จัดซื้อ ๗๐๒,๘๕๓,๑๐๖ บาท 

  
√ 

 
- เบื้องต้นขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวม

พยานหลักฐานแต่เพ่ือเป็นมาตรการเร่งด่วน 
ควร ก า ชับ ส่ วน ร าชก า ร ใน เ รื่ อ ง ก า ร ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะงบแปรญัตติ 
ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม จ าเป็น และ
ความคุ้มค่าในการใช้งานของพื้นที่ ตลอดจน
หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง การตรวจรับ
อุปกรณ์ตามสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ 
      ส่วนข้อเสนอในเชิงลึกจะได้น าเสนอภาย
หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมพยานหลักฐานจากส านักงาน ป.ป.ท. เขต 
พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 

 
ศอตช. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
     ๒. ในการจัดสรรอุปกรณ์และน าไปติดตั้งให้แต่ละพื้นที่ส่วน
ใหญ่คนในพื้นที่จะไม่ทราบและไม่มีการท าเรื่องขอรับการ
สนับสนุน แต่นักการเมืองหรือหัวคะแนนในพื้นที่จะเป็นผู้มา
ด าเนินการให้ ส่วนคนในพื้นที่จะมีหน้าที่ เพียงลงช่ือรับมอบ
อุปกรณ์เท่านั้น 
     ๓. ราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและเครื่องออกก าลัง
กาย ของกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว ที่จัดซื้อมีราคาสูง
กว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัว เช่น ชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ ที่
จัดซื้อในราคาสูงถึง ๙๘๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆ
จัดซื้อได้ในราคาเพียง ๘๕,๐๐๐ บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้า
ไปเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
       ๔. การท าสัญญาส่วนใหญ่จะมีความเร่งรีบด าเนินการ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการเสนอเรื่องขออนุมัติ และจัดซื้อจะเกิดข้ึนในช่วง
สิ้นปีงบประมาณ และบางสัญญามีการขอยกเว้นไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) โดยอ้างว่าเป็น
พัสดุที่ต้องจัดซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าจะท าให้ราชการเสียหาย แต่
กลับท าสัญญาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกือบ ๓ เดือน ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายไม่ใช่
ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว    

    
 

 

สถิติผลการด าเนินคดีทุจริตประพฤติมชิอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่อง ฯ 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณา 

การด าเนินพิจารณา 
ชี้มูลความผิด รับไว้ไต่สวน 

ส่ง ป.ป.ช. ส่งพนักงาน
สอบสวนฯ ไม่รับฯ ตรวจสอบ

เพิ่มเติม อื่นๆ ตั้งอนุฯ มอบหมาย 

ยกมา ๑๖,๒๒๐ 
๑๗,๙๙๐ 

๗,๕๗๘ ๘๙๙ ๑๖ ๓,๔๙๐ ๓๘๔ ๒,๔๔๒ ๓๐๗ ๔๐ ๑๑๑ 

รับปี ๕๘= ๑,๗๗๐ ๗๑๙ ๒๓๓ - ๑๗๗ ๑๔ ๒๖๒ ๓๓ - ๓๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๐ ๘,๒๙๗ ๑,๑๓๒ ๑๖ ๓,๖๖๗ ๓๙๘ ๒,๗๐๔ ๓๔๐ ๔๐ ๑๔๙ 
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กรณีที่ ๕ การปรับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการฯ พบว่า ใช้ในอัตราสู งสุดที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยไม่ได้เป็นการปรับเพข้ึนเป็นล าดับข้ัน 
และยังพบอีกว่าค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการมี
อัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

กรณีที่ ๖ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ในส่วนของผู้แทน
ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๑๒ คน มีการสรรหาที่ไม่
โปร่งใส ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านเอกชน ไม่ควรเป็นบุคคล
เดียวกันได ้

    
 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจสอบกรณี
การจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกายของ 
กรมพลศึกษาและ
กรมการทอ่งเที่ยว 

 
การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเล่นนันทนาการและเครื่องออกก าลังกายของกรมพลศึกษา 
และกรมการท่องเที่ยวนั้น ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) โดยส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขา 
ศอตช.ได้ส่งเอกสารสัญญาและรายละเอยีดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้กับส านักงาน ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานผลให้ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลางทราบโดยเร็ว โดย
ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อพิรุธและ
ความผิดปกติหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับบริษัท
คู่สัญญาบางราย รวมทั้งราคาสินค้าบางรายการที่สูงเกินความ
จริง เป็นต้น จึงสามารถสรุป ได้ดังนี้ 
     ๑. ที่มาของงบประมาณ งบประมาณกรมพลศึกษาและ
กรมการท่องเทีย่ว มาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายน้ีเป็นงบ
เพิ่มเติม(แปรญัตติ)จากสสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) กรมการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเล่นนันทนาการและออกก าลังกายต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง 
๒๕๕๗ จ านวน ๑๒ สัญญา จ านวนเงินที่จัดซื้อ ๗๑๕,๐๙๙,๕๐๐ 
บาท 
        (๒) กรมพลศึกษา ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
นันทนาการและออกก าลังกายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑๔ สัญญา จ านวนเงินที่จัดซื้อ ๗๐๒,๘๕๓,๑๐๖ บาท 

  
√ 

 
- เบื้องต้นขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวม

พยานหลักฐานแต่เพ่ือเป็นมาตรการเร่งด่วน 
ควร ก า ชับ ส่ วน ร าชก า ร ใน เ รื่ อ ง ก า ร ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะงบแปรญัตติ 
ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม จ าเป็น และ
ความคุ้มค่าในการใช้งานของพื้นที่ ตลอดจน
หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง การตรวจรับ
อุปกรณ์ตามสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ 
      ส่วนข้อเสนอในเชิงลึกจะได้น าเสนอภาย
หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมพยานหลักฐานจากส านักงาน ป.ป.ท. เขต 
พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 

 
ศอตช. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
     ๒. ในการจัดสรรอุปกรณ์และน าไปติดตั้งให้แต่ละพื้นที่ส่วน
ใหญ่คนในพื้นที่จะไม่ทราบและไม่มีการท าเรื่องขอรับการ
สนับสนุน แต่นักการเมืองหรือหัวคะแนนในพื้นที่จะเป็นผู้มา
ด าเนินการให้ ส่วนคนในพื้นที่จะมีหน้าที่ เพียงลงช่ือรับมอบ
อุปกรณ์เท่านั้น 
     ๓. ราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและเครื่องออกก าลัง
กาย ของกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว ที่จัดซื้อมีราคาสูง
กว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัว เช่น ชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ ที่
จัดซื้อในราคาสูงถึง ๙๘๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆ
จัดซื้อได้ในราคาเพียง ๘๕,๐๐๐ บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้า
ไปเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
       ๔. การท าสัญญาส่วนใหญ่จะมีความเร่งรีบด าเนินการ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการเสนอเรื่องขออนุมัติ และจัดซื้อจะเกิดข้ึนในช่วง
สิ้นปีงบประมาณ และบางสัญญามีการขอยกเว้นไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) โดยอ้างว่าเป็น
พัสดุที่ต้องจัดซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าจะท าให้ราชการเสียหาย แต่
กลับท าสัญญาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกือบ ๓ เดือน ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายไม่ใช่
ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว    

    
 

 

สถิติผลการด าเนินคดีทุจริตประพฤติมชิอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่อง ฯ 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณา 

การด าเนินพิจารณา 
ชี้มูลความผิด รับไว้ไต่สวน 

ส่ง ป.ป.ช. ส่งพนักงาน
สอบสวนฯ ไม่รับฯ ตรวจสอบ

เพิ่มเติม อื่นๆ ตั้งอนุฯ มอบหมาย 

ยกมา ๑๖,๒๒๐ 
๑๗,๙๙๐ 

๗,๕๗๘ ๘๙๙ ๑๖ ๓,๔๙๐ ๓๘๔ ๒,๔๔๒ ๓๐๗ ๔๐ ๑๑๑ 

รับปี ๕๘= ๑,๗๗๐ ๗๑๙ ๒๓๓ - ๑๗๗ ๑๔ ๒๖๒ ๓๓ - ๓๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๐ ๘,๒๙๗ ๑,๑๓๒ ๑๖ ๓,๖๖๗ ๓๙๘ ๒,๗๐๔ ๓๔๐ ๔๐ ๑๔๙ 



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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สถิติผลการด าเนินคดีทุจริตประพฤติมชิอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่อง ฯ 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณา 

การด าเนินพิจารณา 
ชี้มูลความผิด รับไว้ไต่สวน 

ส่ง ป.ป.ช. ส่งพนักงาน
สอบสวนฯ ไม่รับฯ ตรวจสอบ

เพิ่มเติม อื่นๆ ตั้งอนุฯ มอบหมาย 

ยกมา ๑๖,๒๒๐ 
๑๗,๙๙๐ 

๗,๕๗๘ ๘๙๙ ๑๖ ๓,๔๙๐ ๓๘๔ ๒,๔๔๒ ๓๐๗ ๔๐ ๑๑๑ 

รับปี ๕๘= ๑,๗๗๐ ๗๑๙ ๒๓๓ - ๑๗๗ ๑๔ ๒๖๒ ๓๓ - ๓๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๐ ๘,๒๙๗ ๑,๑๓๒ ๑๖ ๓,๖๖๗ ๓๙๘ ๒,๗๐๔ ๓๔๐ ๔๐ ๑๔๙ 

สถิติผลกำรด�ำเนินคดีทุจริตประพฤติมิชอบ
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	(ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.)

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘

กำรด�ำเนินพิจำรณำ
เรื่องร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่อง	ฯ

คณะกรรมกำร
ป.ป.ท.	พิจำรณำ

ตรวจสอบ
เพิ่มเติม

รับไว้ไต่สวน ส่งพนักงำน ชี้มูลควำมผิด
ตั้งอนุฯ มอบหมำย

ส่ง	ป.ป.ช. ไม่รับฯ อื่นๆ
สอบสวนฯ

vvvvvvvv
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