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สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ขอมูล ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2557 - 20 มิถุนายน 2558 

นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1. แผนงานดานการปองกันการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้ 

 1.1 การใหความรูแกภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

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

การอบรม/ใหความรู ด านการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ผูเขารวม : คน) 

16,259   

  1. กรมราชทัณฑ 8,839   
    1) อบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
แผนปฏิบัติราชการคุมครองจริยธรรมฯ แผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 3 ปของกรมราชทัณฑ 

8,835   

  2. สํานักงาน ป.ป.ส. 70 -  

    1)  โครงการประชุมเ ชิงปฏิ บัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงาน 
ป.ป.ส. เมื่อวันท่ี 1 - 2 ธ.ค. 57 

70 -  

  3. สํานักงาน ป.ป.ท. 7,296 -  

    1) โครงการเสริมสรางการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี 1 - 9  

5,894 -  

    2) โครงการรวมพลังสรางเครือขายดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

527 -  

    3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ  

240 904 1,144 

  4) โครงการเสริมสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  (งบประมาณที่โอนเบิกแทนกันของกระทรวงยุติธรรม) 

635 -  

 

  1.2 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือกระตุนจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) (21พ.ค. - 20 มิ.ย.58) (1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

1. จัดตั้งชมรมพลังคุณธรรม ยับย้ังทุจริต โดยมี
สมาชิกจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
(ผูสมัครสมาชิก : คน) 
* หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศปท.ยธ. 

 

510 - 510 
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การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) (21พ.ค. - 20 มิ.ย.58) (1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

2. การรณรงคและสรางภูมิคุมกันในการตอตาน

การทุจริต โดยการสวมเส้ือสีขาวทุกวันพุธ 

(ผูสวมเสื้อฯ : คน)  

- 8,723 - 

    - กรมบังคับคดี   
 

- 2,963 
(รอยละ 98.87) 

- 

    - กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ - 240  
(รอยละ 96.00)  

เฉพาะสวนกลาง 

- 

    - กรมราชทัณฑ - ยังไมไดรับรายงาน 
 

- 

    - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - ยังไมไดรับรายงาน 
 

- 

    - กรมคุมประพฤต ิ - 2,115 
(รอยละ 97.91) 

- 

    - สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสํานักรัฐมนตร ี - 1,063 
(รอยละ 95.76) 

- 

    - สํานักงานกิจการยุติธรรม - 113 
(รอยละ 100) 

- 

    - สถาบันนิติวิทยาศาสตร - 225 
 

- 

    - สํานักงาน ป.ป.ส. - 1,610  
(รอยละ 89.94) 

- 

    - สํานักงาน ป.ป.ง. - 286 
 (รอยละ 77.51) 

- 

    - สํานักงาน ป.ป.ท.  
      (เฉพาะคนท่ีมาปฏิบัติงานจริง) 

- 108 
(รอยละ 100) 

- 

3. จัดกิจกรรม/โครงการดานคุณธรรม จริยธรรม 
และปลุกจิตสํานึก (ผูเขารวม : คน) 

9,122 1,366 10,491 

  3.1 ศปท.ยธ. 185 - 185 

    1) กิจกรรม “ยุติธรรม รวมพลังปนนํ้าใจเพ่ือสังคม”  
ครั้งท่ี 2/2557 ณ ปาชายเลนคลองโคน  
จ.สมุทรสงคราม 

50 - 50 

    2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เน่ืองในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 57)  
ณ ไรเชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย  

26 - 26 

    3) โครงการแสดงปาฐกถาธรรม “เสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรมในองคกร” ครั้งท่ี 4/2557 (ครั้งท่ี 19) 

74 - 74 

    4) โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคณุธรรมจรยิธรรม
ในองคกรและเผยแพรประมวลจรยิธรรม  

35 - 35 
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การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) (21พ.ค. - 20 มิ.ย.58) (1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

เมื่อวันท่ี 16 - 17 ก.พ. 58 
  3.2 กรมบังคับคดี 349 1,301 1,650 
    1) โครงการอบรมบังคับคดีระดับตน เมื่อวันท่ี 30 
ต.ค. - 14 พ.ย. 57 ณ กรมบังคับคด ี

77 - 77 

    2) โครงการอบรมการบังคับคดีลมละลาย เมื่อวันท่ี 
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 57 ณ กรมบังคับคด ี

40 - 40 

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

120 - 120 

    4) ทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ 
เมื่อวันท่ี 2 เม.ย. 58 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

9 - 9 

    5) กิจกรรมสงเสรมิจิตสาธารณะปลูกตนสนฉัตรและ
บัวขาวเน่ืองในวันครบรอบสถาปนากระทรวงฯ 124 ป 
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 2558 ณ กรมบังคับคดี 

30 - 30 

    6) โครงการใหความรูดานการปองกันและปราบปราม
การทุจรติใหแกเครือขายภาครัฐฯ เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 58 
ณ กรมบังคับคด ี

73 - 73 

    7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนา
องคกรสูประสิทธิภาพสูงสุด” เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย. 2558 
ณ หองประชุมช้ัน 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยในคํากลาว
เปดการอบรมไดมีการย้ําเตือนใหผูเขารวมอบรมปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตอดทน เสียสละ เพ่ือ
ประโยชนของราชการและเจาหนาท่ีเอง 

- 46 46 

    8) จัดเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมวันธรรมสวนะ เขาวัด
วัดปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 2558 

- 10 10 

    9) ผูบริหารและเจาหนาท่ีรวมสวมเสื้อขาวเพ่ือเปนการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณในการตอตานการทุจรติทุก
รูปแบบ เมื่อวันท่ี ๒7 พ.ค. ๒๕๕๘ 

- - - 

    10) นางสาวรื่นวด ีสุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี 
และนายประภัสสร มาลากาญจน รองผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาท่ี 
กรมบังคับคด ีไดรวมกันทําบุญใสบาตรพระสงฆ เมื่อวันท่ี 
27 พ.ค. 2558 ณ ลําพวา อัมพวารีสอรท เพ่ือเปนการ
ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีและใหมจีริยธรรมในการปฏิบัตหินาท่ี
ราชการตอไป  

- 70 70 

    11) จดักิจกรรมเน่ืองในวันตนไมประจําปของชาติ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือเปนการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหเกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนการสบื
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเปน
การสรางสาธารณะประโยชนเฉลมิพระเกียรตฯิดวย โดยมี
เจาหนาท่ีเขารวมท้ังสวนกลางและสวนภมูิภาค จํานวน 

- 1,175 1,175 
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การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) (21พ.ค. - 20 มิ.ย.58) (1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

1,175 คน ปลูกตนไม จํานวน 2,202 ตน ดังน้ี 
     1. วันท่ี 17 พฤษภาคม 2558 จดั ณ กรมบังคับคด ี
     2. วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 จดั ณ บรเิวณ
สํานักงานพุทธมณฑล 

  3.3 กรมคุมประพฤติ 71 - 71 
    1) โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร 
กรมคุมประพฤติ และการศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง    

71 - 71 

  3.4 กรมราชทัณฑ 6,460 - 6,460 
    1) กิจกรรมทําบุญปฏิบัติธรรมประจําเดือน 6 ครั้ง 450 - 450 

    2) ปฏิบัติธรรม “ราชธรรมราชทัณฑ”  95 - 95 

    3) สัปดาหรณรงคสงเสริมคณุธรรมฯ 200 - 200 

    4) ขับเคลื่อนคุณธรรมผูบริหารขาราชการ 300 - 300 

    5) อบรมปฏิบัติธรรมเจาหนาท่ีและผูตองขัง 4 แหง 6 ครั้ง 3,585 - 3,585 

    6) อบรมปฏิบัติธรรม “เรือนจาํ เรือนธรรม” ณ 
เรือนจํากลางคลองไผ จํานวน 2 ครั้ง 

1,765 - 1,765 

    7) กิจกรรมทําบุญปฏิบัติธรรมประจําเดือนเม.ย. 58 65 - 65 

  3.5 กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ 88 68 156 

    1) โครงการใหความรูปลูกจติสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการทุจรติ 
วันท่ี 19 ก.พ. 2557 ณ หองประชุมไชยานุกิจ ช้ัน 3 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

88 - 88 

    2) จัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการกระทํา
ผิดวินัย เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2558 

- 68 68 

  3.6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 900 - 900 

    1) กิจกรรมขาราชการดีเอสไอไรทุจรติและดีเอสไอใส
สะอาด  เมื่อวันท่ี 18 พ.ค. 58 ณ บริเวณลานหนาหอ
พระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

900 - 900 

  3.7 สํานักงาน ป.ป.ส. 720 - 720 

    1) ทําบุญวันเกิด  50 - 50 
    2) ทําบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสหรือวันสําคัญ 600 - 600 
    3) โครงการใหความรูปลกูจติสาํนึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการทุจรติ 

70 - 70 

  3.8 สํานักงาน ปปง. 183 - 183 
    1) โครงการใหความรูปลกูจติสาํนึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการทุจรติ 

63 - 63 
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การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ยอดยกมา รอบปจจุบัน สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) (21พ.ค. - 20 มิ.ย.58) (1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

    2) กิจกรรมทําบุญตักบาตร 120 - 120 

  3.9 สํานักงาน ป.ป.ท. 100 - 100 
    1) รวมกิจกรรมบริจาคโลหติของบริษัทสามารถ  
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) อาคารซอฟแวรปารค  
เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 58  

100 - 100 

  3.10 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 66 - 66 
    1) โครงการฝกอบรมพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยู
ระหวางทดลองราชการ สวนท่ี ๓ หลักสตูรการเปน
ขาราชการท่ีดี ระหวางวันท่ี ๒๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๘ 

66 - 66 

 
 

 1.3 การสรางภาคีเครือขายเฝาระวังในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

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

เครือขายเฝาระวังในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

(จํานวนเครือขาย : คน) 

6,744 227 6,971 

  - กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 88 - 88 
  - กรมบังคับคด ี 70 - 70 

  - กรมราชทัณฑ 60 - 60 

  - สํานักงาน ป.ป.ส. 70 - 70 

  - สํานักงาน ป.ป.ท. 6,377 221 6,598 

  - สํานักงาน ปปง. 
    (โครงการสายลับ ปปง.) 

79 6 85 
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 1.4 การปองปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล 
  ตามคําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดมาตรการและกลไกการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และสกัดก้ันการทุจริต  
ในการติดตาม เรงรัด ผลการดําเนินงานของสวนราชการหรือหนวยงานรัฐ รวมท้ังทําหนาท่ีในการแสวงหา 
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดดําเนินการในภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.4.1 กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย (ชาวนา) 
1.4.2 การตรวจสอบกรณีการใชงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบสองสวางพลังงานแสงอาทิตย Solar cell 
1.4.3 การตรวจสอบกรณีการทุจริตกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัตติ ป 2555) 
1.4.4 การตรวจสอบกรณีขาวหายจากคลังสินคา อ.ต.ก. จังหวัดปทุมธานี 
1.4.5 การตรวจสอบกรณีการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการทองเท่ียว 
1.4.6 การตรวจสอบการใชงบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

1.4.7   การตรวจสอบความไมโปรงใสใน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) องคการคาของ สกสค. และคุรุสภา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.4.1 กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย (ชาวนา) 
    สืบเนื่องจากมติ ครม.เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอย 
(ชาวนา) โดยใหจายเงินชวยเหลือแกชาวนาท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรในอัตรา 
ไรละ 1,000 บาท ในสวนสํานักงาน ป.ป.ท. ไดอาศัยอํานาจตามคําสั่งท่ี 69/2557 สนธิกําลังรวมกันระหวาง  
5 หนวยงานเขาตรวจสอบ ประกอบกับดวย สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานตํารวจแหงชาติ (บก.ปปป.) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ การจายเงินชวยเหลือ 
ผูมีรายไดนอย(ชาวนา) ตามมาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอย 
   ความคืบหนา : ปจจุบันโครงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย (ชาวนา) ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
โดยศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) และสํานักงาน ป.ป.ท. ไดลงพ้ืนท่ีสุมตรวจสอบท้ังหมด 14 
จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร เพชรบูรณ พิจิตร เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีษะเกษ นครสวรรค และกรุงเทพมหานคร พรอมประชุมชี้แจงเกษตรกร (ชาวนา) และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและจายเงินจํานวนกวา ๒,๐๐๐ คน พบการกระทําความผิด คือ  
   (1) พบเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนเก่ียวของในการเรียกรับเงินจากชาวนา เปนคารับรองแบบรายงาน
ผลตามมาตรการฯ ใน ๒ พ้ืนท่ี คือ ตําบลวังตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไวไตสวนขอเท็จจริงแลว  
    (2) พบปญหาการข้ึนทะเบียนไมถูกตอง และปญหาความผิดพลาดของระบบขอมูลของ 
ทางราชการ ไดแก การแจงข้ึนทะเบียนซํ้าซอนกับรายอ่ืน, ผูขอข้ึนทะเบียนไมมาลงชื่อทําประชาคม, การแจง 
ข้ึนทะเบียนไมถูกตอง เนื่องจากไมใชผูทํานาจริง, ขอมูลชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของชาวนาจาก 
กรมสงเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ไมตรงกัน และ ธ.ก.ส. จายเงินไมถูกตอง เนื่องจากชาวนามีพ้ืนท่ีปลูกขาว 
หลายแปลงคาบเก่ียวใน 2 จังหวัด เปนตน 
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    ขอเสนอเชิงนโยบาย :     
   1) ใหปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนของเกษตรกรท่ัวประเทศใหถูกตอง 
       2) กําหนดมาตรการเพ่ือควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีภายใตโครงการ
ดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานขอมูล  
เพ่ือลดชองโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  1.4.2 การตรวจสอบกรณีการใชงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบสองสวางพลังงานแสงอาทิตย Solar cell 
   สืบเนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ท. ไดรับการรองเรียนจากขาราชการวา เจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในเขตพ้ืนท่ี อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ขูเข็ญใจใหดําเนินการเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการระบบไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยโซลาเซลล  
   จากการไดตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนมีจังหวัดท่ีดําเนินโครงการโซลาเซลล ๑๓ จังหวัด  
รวม ๑๗๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔๘,๖๔๔,๐๐๐บาท ราคาในการจัดซ้ือต่ําสุดอยูท่ี ตนละ ๕๒,๐๐๐ บาท  
ราคาจัดซ้ือสูงสุด ตนละ ๑๗๔,๐๐๐ บาท พ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมยท่ีมีการรองเรียน มีการจัดซ้ือระบบไฟฟาสองสวาง
พลังงานแสงอาทิตยโซลาเซลล ตนละ  ๑๑๔,๐๐๐ บาท ในรายละเอียดของรายการวัสดุ อุปกรณสวนควบคุมอ่ืนๆ 
ประกอบการผลิต  มีความแตกตางกับราคาในทองตลาดท่ัวไป ตนละ ๖๒,๐๐๐ บาท   
   ความคืบหนา : ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) และสํานักงาน ป.ป.ท.  
ไดลงพ้ืนท่ีสุมตรวจสอบการใชงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอํานาจคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
พบวา   
  ๑. พฤติการณแหงการกระทําความผิด  
    (๑) นายชางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูเขียนโครงการไมดําเนินการสืบราคาจริงกอนนําเสนอ
โครงการอาศัยเพียงใบเสนอราคาของผูประกอบการนํามาใหเพ่ือประกอบการเขียนโครงการจึงทําใหไมไดราคาท่ีแทจริง 
ในการเสนอโครงการ 
    (๒) วิศวกรท่ีตรวจสอบโครงการ มีหนาท่ีตรวจสอบโครงการใหถูกตองท้ังรูปแบบรายการและราคา
ตามคําสั่งจังหวัดและตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯ แตไมไดดําเนินการตรวจสอบโครงการ พบมีเพียงมีการลงนาม
ในเอกสารตรวจสอบวา “ครบถวนถูกตอง” บางโครงการไมไดแนบเอกสารประกอบมาแตปรากฏวามีการลงนามรับรอง 
        (๓) เจาหนาท่ีพัสดุ ผูรับผิดชอบในการประกาศจัดซ้ือ จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ไดเสนอใหมี
การตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางระดับอําเภอ เนื่องจากโครงการกอสรางระบบไฟฟาสองสวางพลังงาน
แสงอาทิตย ไมมีราคากลางงานกอสราง 
    (๔) คณะกรรมการกําหนดราคากลางไมดําเนินการสืบราคาฯ ในการจัดซ้ือจัดจางและไดนํา
ราคาท่ีไดรับในการจัดสรรงบประมาณมาทําราคากลางและไมพบการจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการ 
สืบราคาและกําหนดราคา 
   2. จากการตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินกรณีเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๕๔๘,๖๕๔,๐๐๐ บาท  
เม่ือพิจารณาตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๑.๒/ว ๗๙๒ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเรงดวน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบในขอ ๕ วาโครงการท่ีขอรับงบประมาณจังหวัดตองรวบรวมสงกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบการพิจารณา แตหนังสือแจงการจัดสรรท่ีกรมฯ แจงไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดสรร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงเอกสารคําของบประมาณ
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นาจะอยูท่ีกรมฯ ท้ังหมดแลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงตองทราบวามีโครงการใดเปนโครงการท่ีไมปรากฏ 
ราคากลางของทางราชการตั้งแตในขณะเวลานั้นแลว และทราบวาราคากลางท่ีขอรับจัดสรรมีความเหมาะสม 
หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงมีวงเงินท่ีจัดสรรตอจุดตั้งแต 
๗๐,๐๐๐ บาท   แตไมปรากฏวากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดใชอํานาจหนาท่ีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  
ประกอบกับกรณีไมมีราคากลางนั้น   กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๔ ลงวันท่ี ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การปองกันการทุจริตเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติได 
หากแตกลับมีเพียงอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เทานั้น ท่ีดําเนินการตามแนวทางดังกลาว 
    ขอเสนอเชิงนโยบาย : 
  1. สํานักงาน ป.ป.ท. เห็นควรรายงานคณะรักษาความสงบแหงชาติ กรณีดําเนินการตรวจสอบ
โดยอาศัยอํานาจคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพ่ือรับเปนขอมูล
และโปรดพิจารณา 
   ๒. ดําเนินการตรวจสอบโครงการท่ีใชงบประมาณดังกลาวตอไปโดยบูรณาการการทํางานรวมกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือให
ปรากฏขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการพิจารณางบประมาณในภาพรวม 
      ๓. กําหนดมาตรการเบื้องตนเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริต โดยแยกเปน 
            ๓.๑ ระดับกรม ในฐานะหนวยงานท่ีเ ก่ียวของกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
เงินอุดหนุนใหตองมีสวนในการพิจารณารายละเอียดของงบประมาณท่ีใชในแตละรายการ และใหถือวามีความผิด
รวมกับเจาหนาท่ีในระดับจังหวัด หากปรากฏการดําเนินการเปนไปตามโครงการและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
            ๓.๒ ในระดับจังหวัด 
             (๑) ใหมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองท่ีมีความรูความสามารถ ไดแก ผู ท่ี มี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทําหนาท่ีใหถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพและใหทําความเห็นกอน 
ลงลายมือชื่อตรวจสอบโครงการในทุกโครงการและหากเห็นวามีความไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกทางราชการใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับจังหวัดเพ่ือดําเนินการตอไป 
              (๒) เ ม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขอจัดสรรงบประมาณตามโครงการท่ีมี
รายละเอียดเทคนิคเฉพาะดานและการตรวจพิจารณาใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตองตรวจสอบกับ 
สวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีความรูความชํานาญในดานนั้นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาโดยหากการ
พิจารณาไมสอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฏคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตองใหความเห็นอยางชัดเจนถึงการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
             (๓) หากปรากฏขอเท็จจริงวา คณะกรรมการพิจารณาลั่นกรองไมดําเนินการตาม (๑) 
(๒) ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยหรืออาญาแลวแตกรณี โดยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
      ๔. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางควรกําหนดใหมีความชัดเจนในเรื่องของการไดมาซ่ึงราคากลาง
และการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการมาในคราวท่ีมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหและใหกําหนดผูตองรับผิด 
หากการดําเนินการไมเปนไปตามขอสั่งการ ท้ังนี้ เพ่ือขจัดปญหาหรือขอขัดของในเรื่องของการไดมาซ่ึงราคากลาง
หรือการไมทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบและเปนการปองกันการกระทําความผิดในระดับพ้ืนท่ี 

  1.4.3 การตรวจสอบกรณีการทุจริตกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัตติ ป 2555) 
    สืบเนื่องจาก พล.อ. ไพบูลย  คุมฉายา หัวหนาฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
คณะรักษาความสงบแหงชาติ สงเรื่องใหสํานักงาน ป.ป.ท. ดําเนินการตรวจสอบการสรางสนามฟุตซอลในพ้ืนท่ี
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา            
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    สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดอาศัยอํานาจตามคําสั่ง คสช.ท่ี 69/2557 ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
พบวา งบประมาณท่ีใชกอสรางสนามฟุตซอล เปนงบแปรญัตติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในการจัดสรรงบประมาณ จะมีผูแทนนักการเมืองหรือเลขาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ระดับพ้ืนท่ี กําหนดรายการใหเจาหนาท่ีดําเนินโครงการในลักษณะ กอสราง/ปรับปรุง และรูปแบบการจัดซ้ือ
ครุภัณฑพ้ืนสนามฟุตซอลพรอมอุปกรณมีการแขงขันราคาท่ีไมเปนธรรม โดยบริษัทท่ีเขาประมูลมีการสมยอมกัน
หรือมีความสัมพันธกัน การกอสรางไมไดมาตรฐานและราคาสูงกวาปกติ งบประมาณท่ีเสียไปไมคุมคากับ 
การใชงาน ซ่ึงปรากฏโรงเรียนเขาขายรวม ๑๔๘ โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาเขาไปเก่ียวของ ๑,๖๑๑ ราย  
     ความคืบหนา : คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสงสํานวนให ป.ป.ช. ดําเนินการตามหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และรายงาน
รัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตในอนาคต 
    ขอเสนอเชิงนโยบาย :  
  ๑. กําหนดมาตรการของบประมาณเพ่ิมเติม (งบแปรญัตติ) โดยใหหนวยงานท่ีมีความจําเปนและ

ขาดแคลนตองดําเนินการใหเปนไปตามการขอในรูปของรายการโดยไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงรายการได และ

ใหสํานักงบประมาณเขามามีหนาท่ีโดยตรงในการพิจารณาใหความเห็นเปนรายการและราคาท่ีใชเพ่ือเสนอ

คณะกรรมาธิการ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความรอบคอบและคุมคา 

  ๒. มาตรการปองกันปญหาการจัดซ้ือจัดจาง ใหบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตอง

ผานการอบรมการจัดซ้ือจัดจางโดยตรง ซ่ึงหลักสูตรตองสามารถทําใหบุคลากรเขาใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจางได

อยางถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจหนาท่ีและความรับผิด พรอมท้ังกําหนดมาตรการกอนมีคําสั่งแตงตั้งเปน

คณะกรรมการตาง ๆ ตองปรากฏหลักฐานแสดงความรูความสามารถในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

หากผูไดรับเสนอชื่อเปนคณะกรรมการไดแสดงเหตุถึงความหยอนความสามารถในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

หามมิใหหัวหนามีคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการและจัดใหมีการอบรมและหากผานการอบรมแลวหรือไดจัดอบรม

แลวไมผานใหถือวาขาราชการผูนั้นเปนผูหยอนความสามารถในการปฏิบัติราชการและประเมินผลงานใหเปนไป

ตามระเบียบตอไป 

   ๓. ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางควรกําหนดสถานะใหมีผลผูกพันในทางอาญาและมีบทกําหนดโทษ

เปนการเฉพาะ โดยยกสถานะตราเปนพระราชบัญญัติและกําหนดวิธีการ อํานาจหนาท่ีความรับผิดในทางวินัย และ

ทางอาญาเปนการเฉพาะ 

  ๔. ควรมีการจัดทําบัญชีผูท่ีถูกจับตามอง (Watch list) บริษัทเอกชน กรรมการผูถือหุน  

  1.4.4 การตรวจสอบกรณขีาวหายจากคลังสินคา อ.ต.ก. จังหวัดปทุมธานี 
    สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพขาวคงเหลือของรัฐตามคําสั่ง คสช.ท่ี ๑๗๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงมีปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และตามคําสั่งดังกลาว ขอ ๑ ไดแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพขาว ชุดท่ี ๑ - ๑๐๐ โดยแตงตั้งผูตรวจราชการทุกกระทรวงเปนประธานคณะทํางานในชุดดังกลาว                   
    ขอมูลเบ้ืองตน : จากขอมูลปริมาณขาวคงเหลือ ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ องคการคลังสินคา 
(อคส.) มีปริมาณขาวคงเหลือ ๑๔,๑๑๕,๔๒๘ ตัน และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.)  มีปริมาณขาวคงเหลือ 
๔,๕๑๖,๒๒๗ ตัน รวมปริมาณขาวคงเหลือท้ังสิ้น ๑๘,๖๓๑,๖๕๕ ตัน 
    ผลการตรวจสอบเบ้ืองตน : ผลจากการตรวจนับปริมาณขาวคงเหลือในคลังสินคาคลาดเคลื่อน 
กวายอดคงเหลือตามบัญชีหนาคลัง เกินกวารอยละ ๕ รวมท้ังสิ้น ๑๗๖ คลัง แบงเปนคูสัญญากับองคการ
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คลังสินคา ๑๓๖ คลัง และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ๔๐ คลัง ซ่ึงจากการตรวจสอบดังกลาว ไดแจงเรื่องให
หัวหนาคลังสินคาดําเนินการแจงความดําเนินคดีจํานวน ๓๓ คลัง และแจงความเปนหลักฐาน ๘๗ คลัง องคการ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) แจงยังมิไดแจงความดําเนินคดี เพียงแตแจงความเปนหลักฐาน ๔๐ คลัง รวมแจงให
หัวหนาคลัง จํานวน ๑๗๖ คลังไปแจงความเปนการแจงความดําเนินคดี ๓๓ คลัง และแจงความเปนหลักฐาน 
๑๒๗ คลัง เปนขอสังเกตและมีพิรุธหลายประการถึงการไมไดดําเนินการแจงดําเนินคดีแตอยางไร และปลอยใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสินของรัฐ  
    ประกอบกับเม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ โดย
สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ปปง. และ สตง. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง ณ คลังสินคากลาง
ของบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงปรากฏผลวามีขาวสูญหายไปจากคลังกวา ๙๐,๐๐๐ กระสอบ และมีการ
นํานั่งรานเขามาตั้งแลวใชกระสอบขาวลอมรอบเพ่ืออําพรางการกระทําความผิด ซ่ึงตอมาไดนําขอเท็จจริงเขาบรรจุ
วาระการพิจารณาในท่ีประชุม ศอตช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเชิญรองผูอํานวยการ 
อ.ต.ก. รักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการ อ.ต.ก. มาชี้แจงขอเท็จจริง ชี้แจงเบื้องตนวากรณีขาวหายไปจาก
คลังสินคานั้น มีจํานวน ๓ ครั้ง โดยท้ัง ๓ ครั้ง ไดมีการแจงความดําเนินคดีแลว ซ่ึงท่ีประชุม ศอตช. ไดมีมติให
สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการ ติดตามเรื่องนี้ และมีหนังสือถึง อ.ต.ก. เพ่ือใหชี้แจงขอเท็จจริง และ
รายละเอียดการดําเนินการเม่ือทราบวามีการสูญหาย นั้น 
   ความคืบหนา : สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการ ศอตช. ได มีหนังสือเพ่ือขอทราบ
ขอเท็จจริงไปยัง ๒ หนวย ไดแก สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต และ อ.ต.ก. โดยมีการแจงขอเท็จจริงตอบกลับ 
สรุปไดดังนี้    
   ๑. สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต ไดรับการแจงความรองทุกขจากเจาหนาท่ี อ.ต.ก.  
รวม ๓ ครั้ง รับเปนคดีอาญา 3 คดี  ซ่ึงเจาหนาท่ีตํารวจไดสรุปความเห็นสั่งฟองเปนคดีอาญาแลว โดยตั้งขอสังเกต
วามีเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของดวย เพราะมีพิรุธ ๒ เรื่อง คือ   
    ๑.1 บริษัทฯ โดยนาย ก เคยยื่นสมัครเขาเปนคลังสินคากลางแตไมทราบผล ตอมานาย ข ซ่ึง
เปนเครือญาติของนาย ก. ไดเชาชวงคลังสินคาสถานท่ีเดียวกัน และยื่นสมัครและไดรับคัดเลือก 
    1.2 ภายหลังการกระทําผิด มีการประมูลขายขาวในคลังสินคาท้ังคลังสินคา ซ่ึงรวมจํานวนขาว 
ท่ีมีการแจงความรองทุกขวาถูกลักไปรวมอยูดวย โดยท่ี อ.ต.ก. และกรมการคาตางประเทศไมตรวจสอบปริมาณ
ขาวสารคงเหลือท่ีแทจริงกอนการประมูล 
   2. อ.ต.ก. ไดชี้แจงวาการพิจารณารับคลังสินคาดังกลาวเปนไปตามผลการพิจารณาและอนุมัติ
ของคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกโรงสีและโกดังกลาง ซ่ึงจากการตรวจพบการสูญหายรวม ๓ ครั้ง โดยไดแจงความ
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต เพ่ือใหดําเนินคดีกับผูกระทําผิดแลว 
   โดยปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดหาผูประกอบการคัดแยกขาวสาร เพ่ือตรวจนับจํานวนขาวสาร
ท่ีสูญหายและคงเหลือท่ีแทจริง และนําไปเก็บในคลังสินคาท่ีปลอดภัยตอไป ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ 
ฝายเลขานุการจะไดนําขอเท็จจริงเขาในท่ีประชุม ศอตช. เพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

  1.4.5 การตรวจสอบกรณกีารจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการทองเท่ียว 
   สืบเนื่องจาก กรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ) ไดมีการอภิปรายถึง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายและนันทนาการ มีราคาสูงกวา 
ความเปนจริง จัดซ้ือซํ้าซอนและติดตั้งในพ้ืนท่ีเดียวกัน ซ่ึงการติดตั้งไมเปนไปตามวัตถุประสงค ไมมีการสํารวจ
ความตองการจริงและการตรวจรับไมถูกตองตามเง่ือนไข ตลอดจนอุปกรณบางอยางไมสามารถใชงานไดจริง  
    สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงในการจัดซ้ืออุปกรณเครื่องเลน
นันทนาการและออกกําลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการทองเท่ียวดังกลาว ท่ีดําเนินการจัดซ้ือและจัดสรร
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ใหกับโรงเรียนในหลายพ้ืนท่ี เชน ในพ้ืนท่ีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและ มีสื่อมวลชนจํานวนมากนําขอมูลดังกลาวไป เผยแพรใหประชาชนรับทราบ  
จึงเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของประชาชนและผูท่ีเก่ียวของอยูในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังไดตรวจพบวามีการจัดซ้ือ 
ท่ีซํ้าซอนในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงและขยายผลถึงผูท่ีเก่ียวของ สํานักงาน ป.ป.ท. 
จึงไดอาศัยอํานาจตามคําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 ขอเอกสาร สัญญาจากกรมพลศึกษาและกรมการทองเท่ียว  
เพ่ือจะไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในสวนท่ีเก่ียวของ เชน ท่ีมาของงบประมาณ วิธีการจัดซ้ืออุปกณ การ
กําหนดพ้ืนท่ีสงมอบ สถานท่ีติดตั้ง นอกจากนี้ ในการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ท. ไดรวมมือ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนท่ี รวมกันตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมกันท่ัวประเทศ โดย
เบื้องตนทราบวางบประมาณท่ีนํามาใชในการจัดซ้ืออุปกรณดังกลาวเปนงบประมาณแปรญัตติท่ีไดรับการจัดสรร
เพ่ิมเติมจากสภาผูแทนราษฎรไมใชงบประมาณท่ีไดตั้งงบประมาณไวตามปกติ และการจัดซ้ือสวนใหญจะอยูในชวง
ใกลสิ้นปงบประมาณ คือ ประมาณเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน สวนรายละเอียดเชิงลึกจะตองตรวจสอบตอไปวา
มีทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสวนใด และใครบางท่ีไดรับผลประโยชนจากการจัดซ้ืออุปกรณดังกลาว 
    ความคืบหนา : ปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขา ศอตช. ไดดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเสร็จสิ้น และจะไดนําเสนอขอมูลใหท่ีประชุม ศอตช. พิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังนี้ จากการ
ตรวจสอบเบื้องตนพบพิรุธและความผิดปกติหลายประการ ไมจะเปนเรื่องเก่ียวกับบริษัทคูสัญญาบางบริษัท หรือ 
ราคาสินคาบางรายการท่ีสูงเกินจริง หรือบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีเปนผูดําเนินการ เปนตนสามารถสรุป ไดดังนี้ 
    ๑. ท่ีมาของงบประมาณ งบประมาณกรมพลศึกษาและกรมการทองเท่ียว นํามาจัดซ้ืออุปกรณ
เครื่องออกกําลังกายเหลานี้ เปนงบประมาณเพ่ิมเติม (แปรญัตติ) จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
     ๑.1 กรมการทองเท่ียว ไดดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณเครื่องเลนนันทนาการและออกกําลังกาย
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗ จํานวน ๑๒ สัญญา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือ ๗๑๕,๐๙๙,๕๐๐ บาท 
     1.๒ กรมพลศึกษา ไดดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณเครื่องเลนนันทนาการและออกกําลังกาย 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ จํานวน ๑๔ สัญญา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือ ๗๐๒,๘๕๓,๑๐๖ บาท 
    ๒. ในการจัดสรรอุปกรณและนําไปติดตั้งใหแตละพ้ืนท่ีสวนใหญคนในพ้ืนท่ีจะไมทราบและไมมี
การทําเรื่องขอรับการสนับสนุน แตจะเปนนักการเมืองหรือหัวคะแนนในพ้ืนท่ีจะเปนผูมาสอบถามและดําเนินการ
ให สวนคนในพ้ืนท่ีจะมีหนาท่ีเพียงเซ็นชื่อรับอุปกรณอยางเดียว 
    ๓. ราคาอุปกรณเครื่องเลนนันทนาการและออกกําลังกาย ของกรมพลศึกษา และกรมการทองเท่ียว 
ท่ีจัดซ้ือมีราคาสูงกวาความเปนจริงหลายเทาตัว เชน ชุดปอมปนใหญสไลเดอร ท่ีจัดซ้ือในราคาสูงถึง ๙๘๐,๐๐๐ บาท 
ในขณะท่ีหนวยงานอ่ืนจัดซ้ือในราคาเพียง ๘๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเก่ียวของในกระบวนการตางๆ 
และท่ีสําคัญเหตุใดจึงจัดซ้ือในราคาสูงขนาดนี้จะหายไปไหนและใครจะไดประโยชน 
    ๔. การทําสัญญาสวนใหญจะมีความเรงรีบดําเนินการ ตั้งแตข้ันตอนการเสนอเรื่องขออนุมัติ และ
จัดซ้ือจะเกิดข้ึนในชวงสิ้นปงบประมาณ และบางสัญญามีการขอยกเวนไมดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) โดยอางวาเปนพัสดุท่ีตองจัดซ้ือเรงดวน  
หากลาชาจะทําใหราชการเสียหาย แตกลับทําสัญญาเม่ือเวลาผานไปแลวเกือบ ๓ เดือน และการจัดซ้ือ 
เครื่องออกกําลังกายไมใชภารกิจของกรมการทองเท่ียว 
     ๕. พ้ืนท่ีไดรับการจัดสรรไมเหมาะสมกับการใชงาน เชน ติดตั้งไวท่ีโรงเรียนแตอุปกรณมีขนาดใหญ
ไมเหมาะสมกับเด็ก หรือติดตั้งในพ้ืนท่ีของเอกชน หรือติดตั้งไวในบริเวณท่ีหางไกลจากชุมชน เปนตน 

   1.4.6 การตรวจสอบการบริหารงานโดยทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติและการบริหารงาน

ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 



- 12 - 
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดสงเรียนรองเรียนกลาวหา กรณี รองเรียนกลาวหาเจาหนาท่ี 

สปสช. ปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตในการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติและเงินบริหารสปสช. ทําใหเกิด

ความเสียหายแกประชาชนเปนจํานวนมากและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมไดดําเนินการตามคําสั่ง 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  การดําเนินงาน 

   สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการศูนย อํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ                 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานท้ังในสวนของผูกลาวหาและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในแตละประเด็น                      

มีการประสานขอเอกสารท่ีจําเปนตอการพิสูจนเอกสารของฝายผูกลาวหาเปนลําดับแรก เพ่ือใชพิสูจนมูลกรณีท่ีมี

การรองเรียนกลาวหาจํานวน ๖ ประเด็น 

  ประเด็นท่ี ๑ ประโยชนทับซอน  

   ๑. มีการจายเงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหกับองคกรมูลนิธิ และ

บุคคล ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีมิไดเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนไว

ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แทนท่ีจะเปนงบประมาณในสวนของการบริหารสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เชน มีการจายเงินใหกับ มูลนิธิแพทยชนบท มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค มูลนิธิเพ่ือการประเมินเทคโนโลยี

และนโยบายดานสุขภาพ เปนตน 

  ๒. กรณีประโยชนทับซอนกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติบางทาน ไดลงนามเปนคูสัญญาเปน

ผูดําเนินงานในฐานะประธานมูลนิธิ กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขาขายเปนลักษณะประโยชนทับซอน 

  ดังนั้น การท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนงบประมาณ ใหกับองคกรมูลนิธิ 

และบุคคล ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใชเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงเปน

การดําเนินการท่ีไมเปนไปตามกฎหมายกําหนด และเปนลักษณะประโยชนทับซอนตามท่ีมีการรองเรียนกลาวหา   

  ประเด็นท่ี ๒ การจัดซ้ือยา เวชภัณฑ เครื่องมือทางแพทย  

  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มิใชหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ                   

ตามกฎหมายท่ีสามารถจัดซ้ือยา เวชภัณฑ ทางการแพทยได ซ่ึงประเด็นอํานาจในการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ เครื่องมือ

ทางแพทย ยังไมมีขอยุติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยสอบสวนขอเท็จจริง และมีความเห็นในเบื้องตนวาการ

จัดซ้ือยา วัสดุวิทยาศาสตรใหกับหนวยบริการ การจัดซ้ือวัคซีน เพ่ือนําไปใชในแผนการควบคุมโรคท่ีปองกันไดดวย

วัคซีนแหงชาติ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ี กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกท้ังกรณีเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐท่ีไดจากการซ้ือยา

ท่ีเกิดจากการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ เครื่องมือทางแพทย (เงินตอบแทนท่ีไดจากการซ้ือยากับองคการเภสัชกรรม) 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นําเงินไปใชไมถูกตองและใชจายไมเหมาะสม โดยมีขอมูลวาสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพไดรับเงิน ในป ๒๕๕๓ จํานวน ๖๗ ลานบาท , ป ๒๕๕๔ จํานวน ๗๖ ลานบาท , ป ๒๕๕๕ 

จํานวน ๘๐ ลานบาท และป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐๓ ลานบาท 
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   ดังนั้น กรณีการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ เครื่องมือทางแพทย จึงเห็นวาสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ดําเนินการโดยไมมีอํานาจ และไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ผลประโยชนตอบแทนท่ีไดจากการซ้ือยา 

เวชภัณฑ เครื่องมือทางแพทย (เงินสนับสนุนกิจการภาครัฐ) ก็นํามาใชโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

  ประเด็นท่ี ๓ นําเงินไปใชสําหรับในโครงการตางๆ ของโรงพยาบาลเอกชน   

   โรงพยาบาลเอกชนถือไดวาเปนหนวยบริการท่ีสามารถรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติได เพียงแตมีประเด็นท่ีตองพิจารณาวา โครงการตางๆ เชน โครงการโรคหัวใจ โครงการสลายนิ่ว โครงการโรคไต 

และโครงการโรคตอกระจก การดําเนินการของโครงการมีการกระทําทุจริตหรือไม อยางไร ซ่ึงในสวนนี้ตองตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานเปนรายกรณี โดยขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย ไมเฉพาะแตกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ และผูบริหารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท้ังนี้ จําเปนตองมีการตรวจสอบเปนรายกรณี

และมีเหตุอันควรเชื่อวาอาจมีการทุจริตในการดําเนินการตามโครงการตางๆ ได ในชั้นนี้จึงเห็นควรใหมีการ

ตรวจสอบตอไป  

 

  ประเด็นท่ี ๔ มีลักษณะการกระทําเปนการตกแตงบัญชี 

   การโอนเงินไปยังโรงพยาบาลตางๆ ตามท่ีมีการรองเรียนกลาวหามิไดเปนการโอนเงิน                

เพ่ือใชสําหรับการรักษาในปงบประมาณท่ีไดทําการโอนเงินแตอยางใด และอาจทําใหการตรวจสอบงบดุลในชวง

ปลายปงบประมาณ ไมสามารถทราบตัวเลขท่ีแทจริงไดโดยเห็นแตเพียงเงินเหลือในบัญชีเพียงบางสวน ซ่ึงอาจ

สงผลตอความเขาใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของบประมาณท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชไปในแตละ

ปงบประมาณ อีกท้ังอาจสงผลตอระบบการตรวจสอบทางบัญชีดวยเชนกัน ซ่ึงในสวนนี้ตองใหผูมีความเชี่ยวชาญ 

ท่ีเก่ียวของกับงบประมาณและการรายงานการใชจายงบประมาณ ตรวจสอบใหความเห็นประกอบดวย 

เพราะงบประมาณท่ีถูกตั้งไวในลักษณะนี้ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  มีจํานวนเงินท่ีสูงมาก  

ปละกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนลานบาท)  

  ประเด็นท่ี ๕ การปรับอัตราเงินเดือนคาตอบแทนของเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พบวาจากสัญญาจางมีกําหนด ๔ ป แตภายใน ๑ ป ก็ไดรับการประเมินใหไดรับเงินเดือนในอันตราท่ี

สูงสุดในอัตราสูงสุดตามคณะรัฐมนตรี ทําใหเปนการปรับเพ่ิมข้ึนท่ีไมเปนลําดับข้ันแตท้ังนี้ตามคณะรัฐมนตรี มิได

กําหนดความรับผิดและการเลื่อนท่ีชัดเจนไว จึงเปนเพียงความเหมาะสมหรือไมในการเลื่อนเงินเดือนเลขาธิการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพในอัตราสูงสุด กรณีนี้เห็นไดวา แมในปท่ี ๓ และ ๔ การประเมินจะเปนเชนไรก็ไมมี

ผลหรือสงผลตอคาตอบแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติได เพราะรับในอัตราสูงสุดแลว จึง

เปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

  ประเด็นท่ี ๖ การคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในสวนของผูแทนภาคเอกชน

และผูทรงคุณวุฒิ สรรหาท่ีไมโปรงใส โดยจากขอเท็จจริงปรากฏวา พบวาระเบียบฯ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

วิธีการคัดเลือกไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนในเรื่องของขอหามสําหรับบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนดาน

ผูทรงคุณวุฒิจึงเปนการใชชองวางของระเบียบฯเพ่ือเอ้ือประโยชนใหตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

  ความคืบหนา : สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการฯ ศอตช. ไดดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว และอยูระหวางนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาของ ศอตช. ดําเนินการเพ่ือระงับยับยั้ง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและผูบริหารสํานักงานหลักประกัน
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สุขภาพแหงชาติ ท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการใชจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย
และสอไปในทางท่ีอาจเกิดความเสียหายตอไป 

          1.4.7 การตรวจสอบความไมโปรงใสใน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) องคการคาของ สกสค. และคุรุสภา 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการศูนยอํานวยการตอตานการทุจริต

แหงชาติ สงเรื่องกรณี หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติอนุมัติ ตามรายงานการตรวจสอบ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะกรณีการทําธุรกรรมทางการเงิน

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากับบริษัท  

บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุป จํากัด โดย พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตนประธาน คตร. เสนอเพ่ือเปนการยุติ 

ความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนกับกองทุนและดําเนินการหาผูรับผิดชอบชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังทางอาญาและ 

ทางแพงตอผูบริหารกองทุนฯ และบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุป จํากัด 

  ใหหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีภายใตศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) 

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ประกอบดวย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงมูลคาความเสียหายและการกระทําอาจเขาขาย

เปนคดีพิเศษ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณียึดอายัดทรัพยสินซ่ึงอาจเกิดจากกรณีการรวมกัน

ฉอโกง ซ่ึงยังผลความเสียหายรายแรง 

               ความคืบหนา : สํานักงาน ป.ป.ท. ไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว พบวากองทุนเงิน
สนับสนุนพิเศษและสงเสริมความม่ันคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. ซ่ึงเปนขอตกลงระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุป 
จํากัด มีมูลคาความเสียหายเปนจํานวนมากและอาจเขาขายเปนการฉอโกง และมีการกระทําทุจริต ซ่ึงอาจมีบุคคล
ท่ีมีสวนสมรูรวมกันกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนฯ โดยปจจุบันไดมีการเรงรัดการดําเนินการในสวนของ
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหสามารถยึดอายัดทรัพยสินเพ่ือยับยั้งความเสียหายตอไปแลว 
 

2. แผนงานดานการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 2.1 การตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

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

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน 1,870 399 2,269 

 2.2 การไตสวนขอเท็จจริง 

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการพิจารณาเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

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

การไตสวนขอเท็จจริง 492 195 687 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รอบเวลา เรื่องเขา 
(เรื่อง) 

ผลการพิจารณา 

รับไว สงคืน สง ไมรับไว ถอนเรื่อง 
อ่ืนๆ 

ชี้มูล* 
ไตสวน พนักงานสอบสวน ป.ป.ช. ไตสวนฯ ตรวจสอบเพิ่ม ความผิด 

ยอดยกมา 
(1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

1,907 492 29 531 714 141 - 107 

รอบปจจุบัน 
(21 พ.ค. - 20 มิ.ย.58) 

632 195 12 187 201 37 - 19 

สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

2,539 687 41 718 915 178 - 126 

 

 

 

 2.3 การช้ีมูลความผิด 

รอบเวลา 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยช้ีมูลความผิด 

ผลการ ชี้มูลความผิดอาญา สงกลับ ยุติเรื่อง สง 
ไมมีความผิด
ทางอาญาแต
มีความผดิ
ทางวินัย 

ชี้มูล
ความผิด 

สงพนักงาน
อัยการ 

อยูระหวาง 
สงอัยการ 

พนักงาน
สอบสวน 

ไมมีมูล ป.ป.ช. 

ยอดยกมา 
((1 ต.ค.57 - 20 พ.ค.58) 

107 - 63 6 30 3 5 

รอบปจจุบัน 
(21 พ.ค. - 20 มิ.ย.58) 

19 - 7 - 10 1 1 

สะสม 
(1 ต.ค.57 - 20 มิ.ย.58) 

126 - 70 6 40 4 6 

3. แผนงานดานความรวมมือระหวางประเทศ  
  3.1 2การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสเอเปกครั้งท่ี 1/2558 (APEC 2015 First Senior Officials Meeting 
and Related Meeting : SOM1/2015)  
  2เม่ือวันท่ี 25-28 มกราคม 0 พ.ศ.2558 3สํานักงาน 0 ป.ป.ท. 0 ไดเดินทางไปเขารวมการประชุมเจาหนาท่ี
อาวุโสเอเปก ครั้งท่ี 1/2558 (APEC 2015 First Senior Officials Meeting and Related Meeting 
: SOM1/2015) ในสวนของคณะทํางานดานการตอตานการทุจริตและการปฏิบัติงานอยางโปรงใส (Anti-
Corruption and Transparency Working Group : ACT) ณ เมือง 0 Clark Freeport Zone สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส โดยเนื้อหาในท่ีประชุม เปนการนําเสนอของประเทศสมาชิกในดานท่ีดีและดานไมดีท่ีประเทศตางๆ  
เคยพบเจอมา แลวนําสิ่งเหลานั้นมาเรียนรูเพ่ือการทํางานรวมกันขององคกรระหวางประเทศ ซ่ึงการประชุมครั้งนี้
มุงเนนท่ีจะผลักดันสภาพเศรษฐกิจและเห็นความสําคัญของการตอตานการทุจริต เพราะมีผลตออัตราการ
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เจริญเติบโต การจางงาน และการลดความยากจน สุดทายสิ่งท่ีมีความจําเปนท่ีสุดของคนในภูมิภาคนั่นก็คือ  
การสรางความเจริญรุงเรืองใหกับประเทศ 
  3.2 การหารือขอราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและงานดานราชทัณฑ 

ตามคําเชิญของนางหวู เอย อ่ิง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   วันท่ี ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ไดเดินทางเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ท. ไดมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธและแสวงหาแนวรวมในระดับนานาชาติ 

ของหนวยงานของรัฐในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนเพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการ

รวมมือกับนานาชาติในการแกไขปญหาการทุจริต ท่ีผานมานั้นสํานักงาน ป.ป.ท. ยังไมเคยมีการหารือหรือ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติเลย  

  3.3 การหารือขอราชการของคณะผูแทนจาก 4International Affairs Division, National Personnel 

Authority ประเทศญ่ีปุน  

  เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 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 ประเทศญี่ปุน (ทําหนาท่ีคลายกับสํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย) เขาพบ 
นายประยงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผูบริหารของสํานักงาน ป.ป.ท. เพ่ือหารือขอ
ราชการ ณ หองประชุม 2 ชั้น 28 สํานักงาน ป.ป.ท. โดยหัวขอการหารือในครั้งนี้ ประกอบดวยภาพรวมและ
กิจกรรมตางๆ ของสํานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงเรื่องคดีท่ีตรวจสอบและการดําเนินคดีฟองรอง โดยสํานักงาน ป.ป.ท. 
และสํานักงาน ป.ป.ช.  
  3.4 การประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 13 
(13th UN Crime Congress) ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร 
   วันท่ี 10-14 เมษายน 2558 นายประยงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดรวมเปน 
คณะผูแทนจากกระทรวงยุติธรรมเขารวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและ 
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 13 (13th UN Crime Congress) ระหวางวันท่ี 10-14 เมษายน 2558  
ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเปนเวทีของสหประชาชาติท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดทิศทาง
นโยบายและการผลักดันมาตรฐานและบรรทัดฐานดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และ
เปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองของประชาคมโลกในการจัดการกับปญหาและสิ่งทาทายเหลานี้ อีกท้ัง 
ยังเปนเวทีทางวิชาการท่ีนักวิจัย ผูปฏิบัติ สมาคมวิชาชีพ รวมท้ัง NGOs ท่ีเก่ียวของ ไดมารวมนําเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน สงผลใหเกิดการพัฒนาเครือขายของประชาคมดานความยุติธรรมทางอาญาของโลก
ไดเปนอยางดี 
 3.5 การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 6 “อนาคตท่ีปราศจากการทุจริต - หนึ่งวิสัยทัศน , หลายกลยุทธ”  
(The 6th ICAC Symposium; A Future Without Corruption – One Vision , Multiple Strategies) 
ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2558 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  การประชุมของหนวยงานตอตานการทุจริต ICAC เปนการประชุมท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน

ตอตานการทุจริตระดับนานาชาติและเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปนอยางมาก โดยเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลของความสําเร็จของหนวยงานปราบปราม 

การทุจริตนานาชาติ ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญเปนการพูดถึงประเด็นการปองกันและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีรัฐ หรือ

ภาคเอกชนกระทําการทุจริต 
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  ทางดานผูอํานวยการสถาบัน ICAC กลาวถึงเขตบริหารพิเศษฮองกง ใชเวลาอยางนอย 40 ป ในการสราง

พ้ืนฐานใหประชาชนไดตระหนักถึงภัยของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน และท้ังนี้ฮองกงมีกฎหมายท่ีจะสามารถทําการ

สืบสวนสอบสวนภาคเอกชนท่ีกระทําการทุจริตตอรัฐ  

  ในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดเขาหารือแบบทวิภาคีกับผูอํานวยการสถาบัน

ตอตานการทุจริตฮองกง (Independent Commission Against Corruption : ICAC) เพ่ือขอรับการสนับสนุน

ดานวิชาการและสงเจาหนาท่ีฝายไทยไปหารือขอราชการ เพ่ือศึกษาแนวทางการปราบปราม การปองกัน และ 

เฝาระวังมิใหเกิดการทุจริตในวงราชการและภาคเอกชน ท้ังนี้ หนวยงาน ICAC ตอบรับและพรอมใหการสนับสนุน

เปนอยางดี โดยขอใหฝายไทยแจงมายังสถาบัน ICAC เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความรวมมือตอไป 

  3.6 การประชุมคณะทํางานทบทวนกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การทุจริต ครั้งท่ี 6 (The 6th Session of the Implementation Review Group – IRG) ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2558 
     ดวยกระทรวงการตางประเทศ ไดรับหนังสือจากสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม 

แหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ขอเชิญผูแทนรัฐบาลไทย  

ในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention against 

Corruption – UNCAC) เขารวมการประชุม Implementation Review Group (IRG) ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลไทย และไดสงคณะผูแทนเขารวมการประชุมมาโดยตลอด   

ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ท. อยูในคณะทํางานทบทวนกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต โดยการประชุมคณะทํางานทบทวนกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ครั้งท่ี 6 (The 6th Session of the Implementation Review Group – IRG) ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ท. ไดสงผูแทนเขารวม
การประชุม จํานวน 3 ราย คือ พ.ต.ท.วันนพ  สมจินตนากุล  ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 
นางสาวณพัสตร  ศรีสมเกียรติ  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ กองการตางประเทศ และนางสาวณัฐธญาน   
กวินโพธิวัฒน  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กองการตางประเทศ 

ซ่ึงเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมเพ่ือทบทวน ติดตาม แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของ
สมาชิกรัฐภาคี วาไดปฏิบัติตามสนธิสัญญาหรือไม และในกรณีไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาจะมีแนวทางการปฏิบัติ
อยางไร และจะเกิดผลกระทบอยางไรกับสมาชิกรัฐภาคี กรณีประเทศไทยไดมีหนวยงานของ UNODC มาตรวจการ
ทํางานและติดตามความคืบหนาของหนวยงานทุจริตในประเทศไทย วาไดปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ หรือไม และ 
ยังไดรับคําแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานดานการทุจริตอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 


