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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2557 - 20 พฤษภาคม 2558 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. แผนงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้ 

 1.1 การให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. – 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

การอบรม/ให้ความรู้ ด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ผู้เข้าร่วม : คน) 

14,404 1,855 16,259 

  1. กรมราชทัณฑ ์ 7,038 1,855 8,839 
    1)  อบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
แผนปฏิบัติราชการคุ้มครองจริยธรรมฯ แผนปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 3 ปีของกรมราชทัณฑ์ 

7,035 1,855 8,835 

  2. ส านักงาน ป.ป.ส. 70 - 70 
    1 )  โครงการประชุมเ ชิงปฏิบั ติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน 
ป.ป.ส. เมื่อวันท่ี 1 - 2 ธ.ค. 57 

70 - 70 

  3. ส านักงาน ป.ป.ท. 7,296 - 7,296 

    1) โครงการเสริมสร้างการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นท่ี 1 - 9  

5,894 - 5,894 

    2) โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

527 - 527 

    3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ  

240 - 240 

  4) โครงการเสริมสรา้งความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (งบประมาณที่โอนเบิกแทนกันของกระทรวงยุติธรรม) 

635 - 635 

 

  1.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อกระตุ้นจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. - 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

1. จัดตั้งชมรมพลังคุณธรรม ยับยั้งทุจริต โดยมี
สมาชิกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
(ผู้สมัครสมาชิก : คน) 
* หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศปท.ยธ. 

 

510 - 510 
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การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. - 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

2. การรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้าน
การทุจริต โดยการสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ 
(ผู้สวมเสื้อฯ : คน) 

- 10,622 10,622 

    - กรมบังคับคดี    - 2,970  
(ร้อยละ 98.64) 

- 

    - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - 571  
(ร้อยละ 59) 

- 

    - กรมราชทัณฑ ์  450  
(ร้อยละ 75) 

 

    - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - 1,700  
(ร้อยละ 85) 

- 

    - กรมคุมประพฤติ - 2,115 
(ร้อยละ 97.91) 

 

    - ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและส านักรัฐมนตรี - 1,038 
(ร้อยละ 90) 

 

    - ส านักงาน ป.ป.ส. - 1,120  
(ร้อยละ 86.15) 

- 

    - ส านักงาน ป.ป.ง. - 254 
(ร้อยละ 68.8) 

- 

    - ส านักงาน ป.ป.ท.  - 404 
(ร้อยละ 96.88) 

- 

3. จัดกิจกรรม/โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และปลุกจิตส านึก (ผู้เข้าร่วม : คน) 

6,143 2,796 8,939 

  3.1 ศปท.ยธ. 185 - 185 

    1) กิจกรรม “ยุติธรรม รวมพลังปันน้ าใจเพื่อสังคม”  
ครั้งท่ี 2/2557 ณ ปุาชายเลนคลองโคน  
จ.สมุทรสงคราม 

50 - 50 

    2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน (เนื่องในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 57)  
ณ ไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย  

26 - 26 

    3) โครงการแสดงปาฐกถาธรรม “เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร” ครั้งท่ี 4/2557 (ครั้งท่ี 19) 

74 - 74 

    4) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม
ในองค์กรและเผยแพร่ประมวลจรยิธรรม  
เมื่อวันท่ี 16 - 17 ก.พ. 58 

35 - 35 

  3.2 กรมบังคับคดี 349 - 349 
    1) โครงการอบรมบังคับคดีระดับต้น เมื่อวันที่ 30 
ต.ค. - 14 พ.ย. 57 ณ กรมบังคับคดี 

77 - 77 

    2) โครงการอบรมการบังคับคดีล้มละลาย เมื่อวันที่ 
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 57 ณ กรมบังคับคดี 

40 - 40 
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การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. - 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

    3) โครงการ “คุณธรรมตามรอยพระบุคลบาท” 
เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 58 ณ กรมบังคับคดี 

120 - 120 

    4) ท าบุญตักบาตรเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ 
เมื่อวันท่ี 2 เม.ย. 58 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

9 - 9 

    5) กิจกรรมส่งเสรมิจิตสาธารณะปลูกต้นสนฉัตรและ
บัวขาวเนื่องในวันครบรอบสถาปนากระทรวงฯ 124 ปี 
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 2558 ณ กรมบังคับคดี 

30 - 30 

    6) โครงการให้ความรูด้้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจรติให้แกเ่ครือข่ายภาครัฐฯ เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 58 
ณ กรมบังคับคด ี

73 - 73 

  3.3 กรมคุมประพฤต ิ 71 - 71 
    1) โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
กรมคุมประพฤติ และการศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง    

71 - 71 

  3.4 กรมราชทัณฑ ์ 4,630 1,830 6,460 
    1) กิจกรรมท าบุญปฏิบัติธรรมประจ าเดือน 6 ครั้ง 450 - 450 
    2) ปฏิบัติธรรม “ราชธรรมราชทัณฑ์”  95 - 95 
    3) สัปดาห์รณรงคส์่งเสริมคณุธรรมฯ 200 - 200 
    4) ขับเคลื่อนคุณธรรมผู้บริหารข้าราชการ 300 - 300 
    5) อบรมปฏิบัติธรรมเจา้หน้าที่และผู้ต้องขัง 4 แห่ง 6 ครั้ง 3,585 - 3,585 
    6) อบรมปฏิบัติธรรม “เรือนจ า เรือนธรรม” ณ 
เรือนจ ากลางคลองไผ่ จ านวน 2 ครั้ง 

- 1,765 1,765 

    7) กิจกรรมท าบุญปฏิบัติธรรมประจ าเดือนเม.ย. 58 - 65 65 

  3.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 88 - 88 
    1) โครงการให้ความรู้ปลูกจติส านึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐตอ่ต้านการทจุรติ  

88 - 88 

  3.6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ - 900 900 
    1) กิจกรรมข้าราชการดีเอสไอไร้ทุจรติและดีเอสไอใส
สะอาด  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 ณ บริเวณลานหน้าหอ
พระพุทธวิชัยอภัยมารนริาศ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

- 900 900 

  3.7 ส านักงาน ป.ป.ส. 720 - 720 
    1) ท าบุญวันเกิด  50 - 50 
    2) ท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสหรือวันส าคัญ 600 - 600 
    3) โครงการใหค้วามรูป้ลกูจติส านึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐตอ่ต้านการทจุรติ 

70 - 70 

  3.8 ส านักงาน ปปง. 63 120 183 
    1) โครงการใหค้วามรูป้ลกูจติส านึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐตอ่ต้านการทจุรติ 

63 - 63 

    2) กิจกรรมท าบุญตักบาตร - 120 120 
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การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. - 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

  3.9 ส านักงาน ป.ป.ท. 100 - 100 
    1) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหติของบริษัทสามารถ  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) อาคารซอฟแวร์ปารค์  
เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 58  

100 - 100 

  3.10 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - 66 66 
    1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่
ระหว่างทดลองราชการ ส่วนที่ ๓ หลักสตูรการเป็น
ข้าราชการที่ดี ระหว่างวันท่ี ๒๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๘ 

- 66 66 

 
 

 1.3 การสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. – 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

เครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
(จ านวนเครือข่าย : คน) 

6,735 9 6,744 

  - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 88 - 88 
  - กรมบังคับคดี 70 - 70 
  - กรมราชทัณฑ์ 60 - 60 
  - ส านักงาน ป.ป.ส. 70 - 70 
  - ส านักงาน ป.ป.ท. 6,377 - 6,377 
  - ส านักงาน ปปง. 
    (โครงการสายลับ ปปง.) 

70 9 79 
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 1.4 การป้องปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล 
  ตามค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดมาตรการและกลไกการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกัน และสกัดกั้นการทุจริต   
ในการติดตาม เร่งรัด ผลการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ รวมทั้งท าหน้าที่ในการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการในภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.4.1 ก าหนดมาตรการปูองกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) 
1.4.2 การตรวจสอบกรณีการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell 
1.4.3 การตรวจสอบกรณีการทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัตติ ปี 2555) 
1.4.4 การตรวจสอบกรณีข้าวหายจากคลังสินค้า อ.ต.ก. จังหวัดปทุมธานี 
1.4.5 การตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว 
1.4.6 การตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.4.1 ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) 
    สืบเนื่องจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
(ชาวนา) โดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตรา 
ไร่ละ 1,000 บาท ในส่วนส านักงาน ป.ป.ท. ได้อาศัยอ านาจตามค าสั่งที่ 69/2557 สนธิก าลังร่วมกันระหว่าง   
5 หน่วยงานเข้าตรวจสอบ ประกอบกับด้วย ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (บก.ปปป.) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ผู้มีรายได้น้อย(ชาวนา) ตามมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
   ความคืบหน้า : ปัจจุบันโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด 14 
จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร พร้อมประชุมชี้แจงเกษตรกร (ชาวนา) และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจ่ายเงินจ านวนกว่า ๒,๐๐๐ คน พบการกระท าความผิด คือ  
   (1) พบเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินจากชาวนา เป็นค่ารับรองแบบรายงาน
ผลตามมาตรการฯ ใน ๒ พ้ืนที่ คือ ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว  
    (2) พบปัญหาการขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้อง และปัญหาความผิดพลาดของระบบข้อมูลของ 
ทางราชการ ได้แก่ การแจ้งขึ้นทะเบียนซ้ าซ้อนกับรายอ่ืน, ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่มาลงชื่อท าประชาคม, การแจ้ง 
ขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ใช่ผู้ท านาจริง , ข้อมูลชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของชาวนาจาก 
กรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ไม่ตรงกัน และ ธ.ก.ส. จ่ายเงินไม่ถูกต้อง เนื่องจากชาวนามีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
หลายแปลงคาบเกี่ยวใน 2 จังหวัด เป็นต้น 
    ข้อเสนอเชิงนโยบาย :     
   1) ให้ปรับปรุงและจัดท าฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรทั่วประเทศให้ถูกต้อง 
       2) ก าหนดมาตรการเพื่อควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ
ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูล  
เพ่ือลดช่องโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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  1.4.2 การตรวจสอบกรณีการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell 
   สืบเนื่องจากส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการว่า เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในเขตพ้ืนที่ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขู่เข็ญใจให้ด าเนินการเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการระบบไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์  
   จากการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีจังหวัดที่ด าเนินโครงการโซล่าเซลล์  ๑๓ จังหวัด  
รวม ๑๗๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔๘,๖๔๔,๐๐๐บาท ราคาในการจัดซื้อต่ าสุดอยู่ที่  ต้นละ ๕๒,๐๐๐ บาท  
ราคาจัดซื้อสูงสุด ต้นละ ๑๗๔,๐๐๐ บาท พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการร้องเรียน มีการจัดซื้อระบบไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ต้นละ  ๑๑๔,๐๐๐ บาท ในรายละเอียดของรายการวัสดุ อุปกรณ์ส่วนควบคุมอ่ืนๆ 
ประกอบการผลิต  มีความแตกต่างกับราคาในท้องตลาดทั่วไป ต้นละ ๖๒,๐๐๐ บาท   
   ความคืบหน้า : ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และส านักงาน ป.ป.ท.  
ได้ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจสอบการใช้งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอ านาจค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
พบว่า   
  ๑. พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด  
    (๑) นายช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เขียนโครงการไม่ด าเนินการสืบราคาจริงก่อนน าเสนอ
โครงการอาศัยเพียงใบเสนอราคาของผู้ประกอบการน ามาให้เพ่ือประกอบการเขียนโครงการจึงท าให้ไม่ได้ราคาที่แท้จริง 
ในการเสนอโครงการ 
    (๒) วิศวกรที่ตรวจสอบโครงการ มีหน้าที่ตรวจสอบโครงการให้ถูกต้องทั้งรูปแบบรายการและราคา
ตามค าสั่งจังหวัดและตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ แต่ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการ พบมีเพียงมีการลงนาม
ในเอกสารตรวจสอบว่า “ครบถ้วนถูกต้อง” บางโครงการไม่ได้แนบเอกสารประกอบมาแต่ปรากฏว่ามีการลงนามรับรอง 
        (๓) เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบในการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ได้เสนอให้มี
การตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางระดับอ าเภอ เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ไม่มีราคากลางงานก่อสร้าง 
    (๔) คณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่ด าเนินการสืบราคาฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างและได้น า
ราคาที่ได้รับในการจัดสรรงบประมาณมาท าราคากลางและไม่พบการจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการ  
สืบราคาและก าหนดราคา 
   2. จากการตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน ๕๔๘,๖๕๔,๐๐๐ บาท  
เมื่อพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๗๙๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบในข้อ ๕ ว่าโครงการที่ขอรับงบประมาณจังหวัดต้องรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบการพิจารณา แต่หนังสือแจ้งการจัดสรรที่กรมฯ แจ้งไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเอกสารค าของบประมาณ
น่าจะอยู่ที่กรมฯ ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงต้องทราบว่ามีโครงการใดเป็นโครงการที่ไม่ปรากฏ 
ราคากลางของทางราชการตั้งแต่ในขณะเวลานั้ นแล้ว และทราบว่าราคากลางที่ขอรับจัดสรรมีความเหมาะสม 
หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีวงเงินที่จัดสรรต่อจุดตั้งแต่ 
๗๐,๐๐๐ บาท   แต่ไม่ปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ใช้อ านาจหน้าที่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ประกอบกับกรณีไม่มีราคากลางนั้น   กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๔ ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การปูองกันการทุจริตเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ 
หากแต่กลับมีเพียงอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น ที่ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว 
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    ข้อเสนอเชิงนโยบาย : 
  1. ส านักงาน ป.ป.ท. เห็นควรรายงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีด าเนินการตรวจสอบ
โดยอาศัยอ านาจค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพ่ือรับเป็นข้อมูล
และโปรดพิจารณา 
   ๒. ด าเนินการตรวจสอบโครงการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวต่อไปโดยบูรณาการการท างานร่วมกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการพิจารณางบประมาณในภาพรวม 
      ๓. ก าหนดมาตรการเบื้องต้นเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการทุจริต โดยแยกเป็น 
            ๓.๑ ระดับกรม ในฐานะหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
เงินอุดหนุนให้ต้องมีส่วนในการพิจารณารายละเอียดของงบประมาณท่ีใช้ในแต่ละรายการ และให้ถือว่ามีความผิด
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด หากปรากฏการด าเนินการเป็นไปตามโครงการและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
            ๓.๒ ในระดับจังหวัด 
             (๑) ให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ผู้ที่มี
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและให้ท าความเห็นก่อน 
ลงลายมือชื่อตรวจสอบโครงการในทุกโครงการและหากเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
              (๒) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่มี
รายละเอียดเทคนิคเฉพาะด้านและการตรวจพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต้องตรวจสอบกับ  
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญในด้านนั้นๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยหากการ
พิจารณาไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต้องให้ความเห็นอย่างชัดเจนถึงการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
             (๓) หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการพิจารณาลั่นกรองไม่ด าเนินการตาม (๑) 
(๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญาแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
      ๔. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรก าหนดให้มีความชัดเจนในเรื่องของการได้มาซึ่งราคากลาง
และการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการมาในคราวที่มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้และให้ ก าหนดผู้ต้องรับผิด 
หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อสั่งการ ทั้งนี้  เพ่ือขจัดปัญหาหรือข้อขัดข้องในเรื่องของการได้มาซึ่งราคากลาง
หรือการไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบและเป็นการปูองกันการกระท าความผิดในระดับพื้นที่ 

  1.4.3 การตรวจสอบกรณีการทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัตติ ปี 2555) 
    สืบเนื่องจาก พล.อ. ไพบูลย์  คุ้มฉายา หัวหน้าฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งเรื่องให้ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการตรวจสอบการสร้างสนามฟุตซอลในพ้ืนที่
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา            
    ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้อาศัยอ านาจตามค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พบว่า งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างสนามฟุตซอล เป็นงบแปรญัตติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในการจัดสรรงบประมาณ จะมีผู้แทนนักการเมืองหรือเลขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ระดับพ้ืนที่ ก าหนดรายการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการในลักษณะ ก่อสร้าง/ปรับปรุง และรูปแบบการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พ้ืนสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์มีการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทที่เข้าประมูลมีการสมยอมกัน
หรือมีความสัมพันธ์กัน การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและราคาสูงกว่าปกติ งบประมาณที่เสียไปไม่คุ้มค่ากับ 
การใช้งาน ซึ่งปรากฏโรงเรียนเข้าข่ายรวม ๑๔๘ โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง ๑,๖๑๑ ราย  
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     ความคืบหน้า : คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติส่งส านวนให้ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และรายงาน
รัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการในการปูองกันการทุจริตในอนาคต 
    ข้อเสนอเชิงนโยบาย :  
  ๑. ก าหนดมาตรการของบประมาณเพ่ิมเติม (งบแปรญัตติ) โดยให้หน่วยงานที่มีความจ าเป็นและ
ขาดแคลนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามการขอในรูปของรายการโดยไม่สามารถท าการเปลี่ยนแปลงรายการได้ และ
ให้ส านักงบประมาณเข้ามามีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายการและราคาที่ใช้เพ่ือเสนอ
คณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและคุ้มค่า 
  ๒. มาตรการป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ผ่านการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ซึ่งหลักสูตรต้องสามารถท าให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิด พร้อมทั้งก าหนดมาตรการก่อนมีค าสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการต่าง ๆ ต้องปรากฏหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
หากผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการได้แสดงเหตุถึงความหย่อนความสามารถในการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ห้ามมิให้หัวหน้ามีค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและจัดให้มีการอบรมและหากผ่านการอบรมแล้วหรือได้จัดอบรม
แล้วไม่ผ่านให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้หย่อนความสามารถในการปฏิบัติราชการและประเมินผลงานให้เป็นไป
ตามระเบียบต่อไป 
   ๓. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างควรก าหนดสถานะให้มีผลผูกพันในทางอาญาและมีบทก าหนดโทษ
เป็นการเฉพาะ โดยยกสถานะตราเป็นพระราชบัญญัติและก าหนดวิธีการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดในทางวินัย และ
ทางอาญาเป็นการเฉพาะ 
  ๔. ควรมีการจัดท าบัญชีผู้ที่ถูกจับตามอง (Watch list) บริษัทเอกชน กรรมการผู้ถือหุ้น  

  1.4.4 การตรวจสอบกรณีข้าวหายจากคลังสินค้า อ.ต.ก. จังหวัดปทุมธานี 
    สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐตามค าสั่ง คสช.ที่ ๑๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และตามค าสั่งดังกล่าว ข้อ ๑ ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพข้าว ชุดที่ ๑ - ๑๐๐ โดยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงเป็นประธานคณะท างานในชุดดังกล่าว                   
    ข้อมูลเบื้องต้น : จากข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ องค์การคลังสินค้า 
(อคส.) มีปริมาณข้าวคงเหลือ ๑๔,๑๑๕,๔๒๘ ตัน และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.)  มีปริมาณข้าวคงเหลือ 
๔,๕๑๖,๒๒๗ ตัน รวมปริมาณข้าวคงเหลือท้ังสิ้น ๑๘,๖๓๑,๖๕๕ ตัน 
    ผลการตรวจสอบเบื้องต้น : ผลจากการตรวจนับปริมาณข้าวคงเหลือในคลังสินค้าคลาดเคลื่อน 
กว่ายอดคงเหลือตามบัญชีหน้าคลัง เกินกว่าร้อยละ ๕ รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คลัง แบ่งเป็นคู่สัญญากับองค์การ
คลังสินค้า ๑๓๖ คลัง และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ๔๐ คลัง ซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าว ได้แจ้งเรื่องให้
หัวหน้าคลังสินค้าด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีจ านวน ๓๓ คลัง และแจ้งความเป็นหลักฐาน ๘๗ คลัง องค์การ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) แจ้งยังมิได้แจ้งความด าเนินคดี เพียงแต่แจ้งความเป็นหลักฐาน ๔๐ คลัง รวมแจ้งให้
หัวหน้าคลัง จ านวน ๑๗๖ คลังไปแจ้งความเป็นการแจ้งความด าเนินคดี ๓๓ คลัง และแจ้งความเป็นหลักฐาน 
๑๒๗ คลัง เป็นข้อสังเกตและมีพิรุธหลายประการถึงการไม่ได้ด าเนินการแจ้งด าเนินคดีแต่อย่างไร และปล่อยให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ  
    ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดย
ส านักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน ปปง. และ สตง. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ คลังสินค้ากลาง
ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งปรากฏผลว่ามีข้าวสูญหายไปจากคลังกว่า ๙๐,๐๐๐ กระสอบ และมีการ
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น านั่งร้านเข้ามาตั้งแล้วใช้กระสอบข้าวล้อมรอบเพื่ออ าพรางการกระท าความผิด ซึ่งต่อมาได้น าข้อเท็จจริงเข้าบรรจุ
วาระการพิจารณาในที่ประชุม ศอตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเชิญรองผู้อ านวยการ 
อ.ต.ก. รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการ อ.ต.ก. มาชี้แจงข้อเท็จจริง ชี้แจงเบื้องต้นว่ากรณีข้าวหายไปจาก
คลังสินค้านั้น มีจ านวน ๓ ครั้ง โดยทั้ง ๓ ครั้ง ได้มีการแจ้งความด าเนินคดีแล้ว ซึ่งที่ประชุม ศอตช. ได้มีมติให้
ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝุายเลขานุการ ติดตามเรื่องนี้ และมีหนังสือถึง อ.ต.ก. เพ่ือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และ
รายละเอียดการด าเนินการเมื่อทราบว่ามีการสูญหาย นั้น 
   ความคืบหน้า : ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝุายเลขานุการ ศอตช. ได้ มีหนังสือเพ่ือขอทราบ
ข้อเท็จจริงไปยัง ๒ หน่วย ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต และ อ.ต.ก. โดยมีการแจ้งข้อเท็จจริงตอบกลับ 
สรุปได้ดังนี้    
   ๑. สถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก.  
รวม ๓ ครั้ง รับเป็นคดีอาญา 3 คดี  ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจได้สรุปความเห็นสั่งฟูองเป็นคดีอาญาแล้ว โดยตั้งข้อสังเกต
ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วย เพราะมีพิรุธ ๒ เรื่อง คือ   
    ๑.1 บริษัทฯ โดยนาย ก เคยยื่นสมัครเข้าเป็นคลังสินค้ากลางแต่ไม่ทราบผล ต่อมานาย ข ซึ่ง
เป็นเครือญาติของนาย ก. ได้เช่าช่วงคลังสินค้าสถานที่เดียวกัน และยื่นสมัครและได้รับคัดเลือก 
    1.2 ภายหลังการกระท าผิด มีการประมูลขายข้าวในคลังสินค้าทั้งคลังสินค้า ซึ่งรวมจ านวนข้าว 
ที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกลักไปรวมอยู่ด้วย โดยที่ อ.ต.ก. และกรมการค้าต่างประเทศไม่ตรวจสอบปริมาณ
ข้าวสารคงเหลือที่แท้จริงก่อนการประมูล 
   2. อ.ต.ก. ได้ชี้แจงว่าการพิจารณารับคลังสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามผลการพิจารณาและอนุมัติ
ของคณะท างานพิจารณาคัดเลือกโรงสีและโกดังกลาง ซึ่งจากการตรวจพบการสูญหายรวม ๓ ครั้ง โดยได้แจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต เพ่ือให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดแล้ว 
   โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการคัดแยกข้าวสาร เพ่ือตรวจนับจ านวนข้าวสาร
ที่สูญหายและคงเหลือที่แท้จริง และน าไปเก็บในคลังสินค้าที่ปลอดภัยต่อไป ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ 
ฝุายเลขานุการจะได้น าข้อเท็จจริงเข้าในที่ประชุม ศอตช. เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  1.4.5 การตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว 
   สืบเนื่องจาก กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) ได้มีการอภิปรายถึ ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายและนันทนาการ มีราคาสูงกว่า  
ความเป็นจริง จัดซื้อซ้ าซ้อนและติดตั้งในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งการติดตั้งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่มีการส ารวจ
ความต้องการจริงและการตรวจรับไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ตลอดจนอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้จริง  
    ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
นันทนาการและออกก าลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว ที่ด าเนินการจัดซื้อและจัดสรร
ให้กับโรงเรียนในหลายพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและ มีสื่อมวลชนจ านวนมากน าข้อมูลดังกล่าวไป เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ  
จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังได้ตรวจพบว่ามีการจัดซื้อ 
ที่ซ้ าซ้อนในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน ป.ป.ท. 
จึงได้อาศัยอ านาจตามค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ขอเอกสาร สัญญาจากกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว  
เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่มาของงบประมาณ วิธีการจัดซื้ออุปกณ์ การ
ก าหนดพ้ืนที่ส่งมอบ สถานที่ติดตั้ง นอกจากนี้ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมมือ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกันทั่วประเทศ โดย
เบื้องต้นทราบว่างบประมาณที่น ามาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นงบประมาณแปรญัตติที่ได้รับการจัดสรร
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เพ่ิมเติมจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามปกติ และการจัดซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ คือ ประมาณเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน ส่วนรายละเอียดเชิงลึกจะต้องตรวจสอบต่อไปว่า
มีทุจริตหรือประพฤติมิชอบในส่วนใด และใครบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว 
    ความคืบหน้า : ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝุายเลขา ศอตช. ได้ส่งเอกสารสัญญาและ
รายละเอียดของสัญญาให้กับส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๑ - ๙ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ ส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยเร็ว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบพิรุธและความผิดปกติหลายประการ ไม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ  
บริษัทคู่สัญญาบางบริษัท หรือ ราคาสินค้าบางรายการที่สูงเกินจริง หรือบุคคลในพ้ืนที่ที่เป็นผู้ด าเนินการ เป็นต้น
สามารถสรุป ได้ดังนี้ 
    ๑. ที่มาของงบประมาณ งบประมาณกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว น ามาจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องออกก าลังกายเหล่านี้ เป็นงบประมาณเพ่ิมเติม (แปรญัตติ) จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     ๑.1 กรมการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกก าลังกาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒ สัญญา จ านวนเงินที่จัดซื้อ ๗๑๕,๐๙๙,๕๐๐ บาท 
     1.๒ กรมพลศึกษา ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกก าลังกาย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔ สัญญา จ านวนเงินที่จัดซื้อ ๗๐๒,๘๕๓,๑๐๖ บาท 
    ๒. ในการจัดสรรอุปกรณ์และน าไปติดตั้งให้แต่ละพ้ืนที่ส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่จะไม่ทราบและไม่มี
การท าเรื่องขอรับการสนับสนุน แต่จะเป็นนักการเมืองหรือหัวคะแนนในพ้ืนที่จะเป็นผู้มาสอบถามและด าเนินการ
ให้ ส่วนคนในพ้ืนที่จะมีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อรับอุปกรณ์อย่างเดียว 
    ๓. ราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกก าลังกาย ของกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว 
ที่จัดซื้อมีราคาสูงกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัว เช่น ชุดปูอมปืนใหญ่สไลเดอร์ ที่จัดซื้อในราคาสูงถึง ๙๘๐,๐๐๐ บาท 
ในขณะที่หน่วยงานอ่ืนจัดซื้อในราคาเพียง ๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆ 
และท่ีส าคัญเหตุใดจึงจัดซื้อในราคาสูงขนาดนี้จะหายไปไหนและใครจะได้ประโยชน์ 
    ๔. การท าสัญญาส่วนใหญ่จะมีความเร่งรีบด าเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอเรื่องขออนุมัติ และ
จัดซื้อจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และบางสัญญามีการขอยกเว้นไม่ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) โดยอ้างว่าเป็นพัสดุที่ต้องจัดซื้อเร่งด่วน  
หากล่าช้าจะท าให้ราชการเสียหาย แต่กลั บท าสัญญาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกือบ ๓ เดือน และการจัดซื้อ 
เครื่องออกก าลังกายไม่ใช่ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว 
     ๕. พ้ืนที่ได้รับการจัดสรรไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ติดตั้งไว้ที่โรงเรียนแต่อุปกรณ์มีขนาดใหญ่
ไม่เหมาะสมกับเด็ก หรือติดตั้งในพ้ืนที่ของเอกชน หรือติดตั้งไว้ในบริเวณท่ีห่างไกลจากชุมชน เป็นต้น 

   1.4.6 การตรวจสอบการบริหารงานโดยทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารงาน
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวหาการด าเนินการของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) กองทุน 30 บาทรักษาทุกโรค ในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนผูกขาดจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ และน างบประมาณไปปรับเพ่ิมเงินเดือนจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 800 แห่ง ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินถึง 300 - 500แห่ง และอาจอยู่ในภาวะวิกฤต ที่ไม่สามารถ
ได้รับเงินสนับสนุนจ านวนประมาณ 105 แห่ง โดยสรุปประเด็นที่ตรวจสอบออกเป็น 6 กรณ ีดังนี้ 
    กรณีที่ ๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บางท่านมีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ในด้านต่างๆ และมีคณะกรรมการเป็น
ประธานหรืออนุกรรมการ ใช้กระบวนการออกระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้สามารถน าเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปใช้ด้านอ่ืน ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕  
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เช่น ให้กับมูลนิธิ ชมรม หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการบางท่านเป็นประธานมูลนิธิหรือคณะกรรมการมูลนิธิ เป็น
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     กรณีที่ ๒ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางแพทย์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ท าหน้าที่ในการดูแลประสานงานในภาพรวมของประเทศ และผูกขาดการพิจารณาในส่วนนี้ ท าให้มี
ผลประโยชน์ในส่วนนี้ค่อนข้างมาก โดยการจัดซื้อสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแล้ว ได้เงินตอบแทนจากการซื้อยา (เปอร์เซ็นต์จากการซื้อ)เอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเงินนั้นควรให้กับโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นสถานบริการสาธารณสุข 
                   กรณีที่ ๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้น าเงินไปใช้ส าหรับในโครงการต่างๆ                   
ของโรงพยาบาลเอกชน กรณีศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งรักษาผู้ปุวยโรคเฉพาะทาง เป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชน 
แทนที่จะสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
    กรณีท่ี ๔ มีลักษณะการกระท าเป็นการตกแต่งบัญชี เพ่ือให้หรืออาจท าให้เข้าใจว่าคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ  
    กรณีท่ี ๕ การปรับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือแม้แต่เลขาธิการคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ใช้ในอัตราสูงสุดที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยไม่ได้เป็นการปรับเพ่ิมขึ้น                
เป็นล าดับขั้น และยังพบอีกว่าค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการมีอัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
    กรณีท่ี ๖ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทนภาคเอกชน
และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๑๒ ต าแหน่ง มีการสรรหาที่ไม่โปร่งใส เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านเอกชนไม่น่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งในบุคคลคนเดียวกันได้ และกรรมการบางท่าน ไม่น่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านแพทย์แผน
ไทยได้ กลับได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทย 
  ความคืบหน้า : ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การจัดท ารายงานสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ต่อไป  

             1.4.7 การตรวจสอบความไม่โปร่งใสใน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) องค์การค้าของ สกสค. และคุรุสภา 
   จากกรณีที่ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)  ได้เข้ามา
ตรวจสอบความไม่โปร่งใสในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) และ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เข้าไป
ตรวจสอบปัญหาการทุจริต จากกรณี คณะกรรมการ สกสค. อนุมัติวงเงินจ านวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท น าเงินไปลงทุน
โครงการโรงงานไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี กับ บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ต กรุ๊ป 
จ ากัด นั้น ในเบื้องต้น ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝุายเลขานุการของ ศอตช. ได้ประสานข้อมูลรายละเอียดเอกสาร
ในการตรวจสอบของ คตร. และประสานกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก าหนดแนวทางการสอบสวนออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ 
   ๑) กระบวนการอนุมัติเงินของ คณะกรรมการ สกสค. ที่มีการน าเงินไปลงทุนในโครงการโรงงาน
ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ฯ นั้น มีข้ันตอนการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน หรือไม่ 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ได้รับอนุมัติเงินลงทุนมีสถานะอย่างไร เงินที่ได้รับจาก สกสค. น าไปใช้
ด าเนินการอะไรบ้างและมีการด าเนินการโครงการโรงงานไฟฟูาจริงหรือไม่  
               ความคืบหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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2. แผนงานด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 2.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. – 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 1,610 260 1,870 

 2.2 การไต่สวนข้อเท็จจริง 

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการพิจารณาเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ  

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปัจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) (21เม.ย. - 20พ.ค.58) (1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

การไต่สวนข้อเท็จจริง 401 91 492 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รอบเวลา เรื่องเข้า 
(เรื่อง) 

ผลการพิจารณา 

รับไว ้ ส่งคืน ส่ง ไม่รับไว ้ ถอนเรื่อง 
อื่นๆ 

ชี้มูล* 
ไต่สวน พนักงานสอบสวน ป.ป.ช. ไต่สวนฯ ตรวจสอบเพิ่ม ความผิด 

ยอดยกมา 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) 

1,446 401 27 409 494 115 - 80 

รอบปัจจุบัน 
(21 เม.ย. - 20 พ.ค.58) 

461 91 2 122 220 26 - 27 

สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

1,907 492 29 531 714 141 - 107 

 2.3 การชี้มูลความผิด 

รอบเวลา 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยชี้มูลความผิด 
ผลการ ชี้มูลความผิดอาญา ส่งกลับ ยุติเรื่อง ส่ง ไม่มีความผิด

ทางอาญาแต่
มีความผดิ
ทางวินัย 

ชี้มูล
ความผิด 

ส่งพนักงาน
อัยการ 

อยู่ระหว่าง 
ส่งอัยการ 

พนักงาน
สอบสวน 

ไม่มีมูล ป.ป.ช. 

ยอดยกมา 
(1 ต.ค.57 - 20 เม.ย.58) 

80 - 49 2 26 2 1 

รอบปัจจุบัน 
(21 เม.ย. - 20 พ.ค.58) 

27 - 14 4 4 1 4 

สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

107 - 63 6 30 3 5 
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3. แผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  3.1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่ 1/2558 (APEC 2015 First Senior Officials Meeting 
and Related Meeting : SOM1/2015)  
  เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ.2558 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสเอเปก ครั้งที่ 1/2558 (APEC 2015 First Senior Officials Meeting and Related Meeting 
: SOM1/2015) ในส่วนของคณะท างานด้านการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส (Anti-
Corruption and Transparency Working Group : ACT) ณ เมือง Clark Freeport Zone สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ โดยเนื้อหาในที่ประชุม เป็นการน าเสนอของประเทศสมาชิกในด้านที่ดีและด้านไม่ดีที่ประเทศต่างๆ  
เคยพบเจอมา แล้วน าสิ่งเหล่านั้นมาเรียนรู้เพ่ือการท างานร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้
มุ่งเน้นที่จะผลักดันสภาพเศรษฐกิจและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต เพราะมีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโต การจ้างงาน และการลดความยากจน สุดท้ายสิ่งที่มีความจ าเป็นที่สุดของคนในภูมิภาคนั่นก็คือ  
การสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ 
  3.2 การหารือข้อราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและงานด้านราชทัณฑ์ 
ตามค าเชิญของนางหวู เอย อ่ิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   วันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวร่วมในระดับนานาชาติ 
ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
ร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่ผ่านมานั้นส านักงาน ป.ป.ท. ยังไม่เคยมีการหารือหรือ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเลย  
  3.3 การหารือข้อราชการของคณะผู้แทนจาก International Affairs Division, National Personnel 
Authority ประเทศญี่ปุ่น  
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. Ms. Satoko MAEDA, Chief International Affairs 
Officer, และ Ms. Ashuri MATSUHASHI, International Affairs Officer, International Affairs Division, 
National Personnel Authority ประเทศญี่ปุุน (ท าหน้าที่คล้ายกับส านักงาน ก.พ. ของประเทศไทย) เข้าพบ 
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือหารือข้อ
ราชการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส านักงาน ป.ป.ท. โดยหัวข้อการหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพรวมและ
กิจกรรมต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงเรื่องคดีที่ตรวจสอบและการด าเนินคดีฟูองร้อง โดยส านักงาน ป.ป.ท. 
และส านักงาน ป.ป.ช.  
  3.4 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 
(13th UN Crime Congress) ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 
   วันที่ 10-14 เมษายน 2558 นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมเป็น 
คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการปูองกันอาชญากรรมและ  
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 (13th UN Crime Congress) ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2558  
ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นเวทีของสหประชาชาติที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดทิศทาง
นโยบายและการผลักดันมาตรฐานและบรรทัดฐานด้านการปูองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาคมโลกในการจัดการกับปัญหาและสิ่งท้าทายเหล่านี้ อีกทั้ง  
ยังเป็นเวทีทางวิชาการท่ีนักวิจัย ผู้ปฏิบัติ สมาคมวิชาชีพ รวมทั้ง NGOs ที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายของประชาคมด้านความยุติธรรมทางอาญาของโลก
ได้เป็นอย่างด ี
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 3.5 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6 “อนาคตที่ปราศจากการทุจริต - หนึ่งวิสัยทัศน์ , หลายกลยุทธ์”  
(The 6th ICAC Symposium; A Future Without Corruption – One Vision , Multiple Strategies) 
ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2558 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  การประชุมของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต ICAC เป็นการประชุมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตระดับนานาชาติและเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เป็นอย่างมาก โดยเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ เป็นการน าเสนอผลของความส าเร็จของหน่วยงานปราบปราม  
การทุจริตนานาชาติ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงประเด็นการป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
ภาคเอกชนกระท าการทุจริต 
  ทางด้านผู้อ านวยการสถาบัน ICAC กล่าวถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ใช้เวลาอย่างน้อย 40 ปี ในการสร้าง
พ้ืนฐานให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตที่เกิดขึ้น และทั้งนี้ฮ่องกงมีกฎหมายที่จะสามารถท าการ
สืบสวนสอบสวนภาคเอกชนที่กระท าการทุจริตต่อรัฐ  
  ในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าหารือแบบทวิภาคีกับผู้อ านวยการสถาบัน
ต่อต้านการทุจริตฮ่องกง (Independent Commission Against Corruption : ICAC) เพ่ือขอรับการสนับสนุน
ด้านวิชาการและส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปหารือข้อราชการ เพ่ือศึกษาแนวทางการปราบปราม การป้องกัน และ 
เฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตในวงราชการและภาคเอกชน ทั้งนี้ หน่วยงาน ICAC ตอบรับและพร้อมให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดี โดยขอให้ฝ่ายไทยแจ้งมายังสถาบัน ICAC เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่อไป 
 
 


