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กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดกิจกรรม Knowledge Plus ในหัวข้อ “มาตรการป้องกัน  
การทุจริตเชิงนโยบาย”ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญของการจัดกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย ผู้บริหาร สบน. สมาชิกเครือข่าย กตส. (กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และบุคลากรจากส านัก ศูนย์ กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 55 คน โดยมี
วิทยากรรับเชิญ คือ นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจยัสังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ เพ่ือให้บุคลากร สบน. เกิดความเข้าใจหลักการ
เบื้องต้นของมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

3. สาระส าคัญของกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 ความหมายการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Corruption Policy) หมายถึง การตัดสินใจด าเนินโครงการหรือ
สร้างนโยบายซึ่งจะส่งผลหรือเอ้ือประโยชน์ใหแก่ตนเอง กลุ่มบุคคล หรือแสวงหาผลประโยชน์ของตนและพวกพอง 
โดยอาศัยอ านาจเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) หมายถึง เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ส่วนตน 
และได้ใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไปเอ้ือให้กับผลประโยชน์ส่วนตน  

3.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 
  1) ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้ความประพฤติอันเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

หลักกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับจากสาธารณะชน  
  2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดหลักทางสายกลาง 

ได้แก่ (1) พอประมาณ : การพอเพียงในการกระท าความดี ขจัดโลภ โกรธ หลง การพอเพียงในค าพูดจริง เป็นประโยชน์ 
อ่อนหวาน ไม่ส่อเสียด การพอเพียงในความคิด ใช้หลักเหตุผล สติ สัมปชัญญะ (2) มีเหตุผล : รอบคอบ แยกแยะ 
ไตร่ตรอง ประหยัด คุ้มค่า และ (3) มีภูมิคุ้มกัน : เตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ค านึงถึงอนาคต 

3.3 หน่วยงานและอ านาจหน้าทีใ่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ 
1) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นส่วนราชการที่เป็น

หน่วยงานอิสระ มีอ านาจหน้าที่ไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ระดับ 8 ขึ้นไป กรณีทุจริตต่อหน้าที่ ร่ ารวย
ผิดปกติ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีอ านาจถอดถอน อ านาจในการฟ้องคดีเอง ไต่สวนแล้วส่งให้อัยการ 
อัยการสูงสุด ส่งฟ้องศาลที่มีเขตอ านาจ 2 ศาล คือ (1) ศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (ศาลเดียวตัดสิน
ชี้ขาด) และ (2) ศาลยุติธรรมทั่วไป ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา โดยส านวนของ ป.ป.ช. ให้ถือว่ามี
ความผิดทางวินัย และหน่วยงานต้นสังกัดต้องลงโทษทางวินัยทันที 

2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
เป็นส่วนราชการมีฐานะระดับกรม ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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มีอ านาจหน้าทีไ่ต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงไป เฉพาะคดทีุจริตต่อหน้าที่ โดยไต่สวนแล้วส่งให้อัยการ 
ซ่ึงอัยการสูงสุดจะส่งฟ้องศาลที่มีเขตอ านาจ คือ ศาลยุติธรรม ส าหรับศาลอาญาไม่มีอ านาจในการฟ้องคดีเอง และ
ส านวนของ ป.ป.ท. ให้ถือว่ามีความผิดทางวินัย หน่วยงานต้นสังกัดต้องลงโทษทางวินัยทันที 

3) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและมีความเป็นกลาง 

มีอ านาจหน้าที่ไต่สวนเรื่องเงินแผ่นดิน และมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เป็นผู้ก าหนดนโยบายเท่านั้น 
ส าหรับการตรวจสอบและไต่สวนเพ่ือส่งฟ้องศาลอาญาทั่วไปเป็นอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และกรณทีี่
พบการกระท าความผิดด้านการทุจริตจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ด าเนินการไต่สวนต่อไป  

4) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับ
บัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม มีอ านาจหน้าทีใ่นการรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ คดีของผู้กระท าความผิด 
ยึด อายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยคดีของ 
ป.ป.ง. ไม่มีอายุความ และไม่ต้องมีการชี้มูลความผิดก็สามารถยึดอายัดทรัพย์ได้ 

5) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอ านาจในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
ตามค าร้องเรียนการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยท าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และส่งผลการตรวจพบให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เนื่องจากไม่มีอ านาจด าเนินการใดๆ ในเรื่อง 
การทุจริตต่อหน้าที่ 

ทั้งนี้ เนื่องจากท่ีผ่านมา หน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องการทุจริตมีหลายหน่วยงาน 
รัฐบาลจึงมีนโยบายในการจัดตั้ง Clearing House เพ่ือบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยจะ
ด าเนินการจัดท าเป็น MOU เพ่ือให้สามารถส่งผ่านข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ส าหรับในระยะต่อไปอาจ
พิจารณาก าหนดให้เป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้การท างานมีฐานะและอ านาจทางกฎหมายรองรับ 

4. กรณีศึกษาและประเด็นถามตอบโดยสังเขป 
4.1 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ต. คลองด่าน ของกรมควบคุมมลพิษ 

โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ต. คลองด่าน จ. สมุทรปราการ พบว่า มีการทุจริต
จัดซื้อท่ีดินเพ่ือด าเนินโครงการ ซ่ึงมีมูลค่าสูงเกินจริงและมีนักการเมืองท้องถิ่นเก่ียวข้อง โดยในปี 2546 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระงับโครงการเนื่องจากมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยขณะนั้น
โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 94% และได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 90%  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตั้ง
อนุกรรมการสอบไต่สวนผู้เกี่ยวข้องและชี้มูลความผิดนักการเมืองกรณีจัดซื้อที่ดินโดยมิชอบ และศาลพิพากษา    
ว่ามีความผิดและสั่งจ าคุก ในปี 2554 เอกชนคู่สัญญาของโครงการดังกล่าวได้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา   
ของอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย แต่กรมควบคุมมลพิษได้โต้แย้งว่าสัญญา
อนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ เนื่องจากส าคัญผิดในคู่กรณีและทรัพย์สิน ต่อมาศาลปกครองกลางและศาลปกครอง
สูงสุดตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี ให้แก่เอกชนคู่สัญญา รวมมูลค่า
ความเสียหายของภาครัฐเป็นจ านวน 23,000 ล้านบาท 

4.2 การให้สัมปทานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
การให้สัมปทานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) ศาลตัดสินให้นักการเมืองมีความผิดจากการขยายอายุสัญญาสัมปทานให้แก่บริษัทซึ่งตนเองมีหุ้นอยู่     
โดยรัฐได้รับส่วนแบ่งรายไดไ้ม่เป็นไปตามข้อตกลงและเกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ สัญญา
สัมปทานก าหนดให้เอกชนต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้รัฐตั้งแต่ลงนามสัญญา โดยปัจจุบันพบว่า ยังไม่ได้ส่งมอบ
เสาซึ่งเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ และยังเป็นข้อพิพาทอยู่ 
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4.3 ท าไมค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการถึงท าให้รัฐเสียประโยชน์ 

อนุญาโตตุลาการ เป็นหลักการสากลที่ก าหนดให้มีข้ึนเพ่ือตัดสินข้อพิพาทของสัญญา
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เมื่อมีข้อพิพาทก าหนดให้มี
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสิน โดยคณะอนุญาโตตุลาการจะแต่งตั้งตัวแทนจาก 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 1 คน 
และศาลจะแต่งตั้งตัวแทนบุคคลที่ 3 เป็นประธานอนุญาโตตุลาการเพื่อเป็นผู้ชี้ขาด 

5. การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
กตส. ได้ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 5 โดยใช้แบบ

ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ส านัก ศูนย์ กลุ่ม เสนอความคิดเห็นส าหรับ
น าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 แบบประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ มี 8 หัวข้อ โดยก าหนดระดับ

คะแนนเป็นระดับ 1 - 5 โดยระดับ 1 คะแนน แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และระดับ 5 คะแนน แสดงถึง
ความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเลข

คณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินผลตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 

4.1 ขึ้นไป 81 - 100 พึงพอใจมากที่สุด 
3.1 – 4.0 61 – 80 พึงพอใจมาก 
2.1 - 3.0 41 - 60 พึงพอใจ 
1.1 2.0 21 - 40 พึงพอใจน้อย 
0 – 1.0 0 - 20 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

5.3 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.4 สรุปผลการประเมิน 

การประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม มีผู้แบบแบบประเมินจ านวน 35 ชุด 
จากทั้งหมด 55 ชุด หรือร้อยละ 63.63 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
การอ านวยความสะดวกและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม และความเหมาะสมและความพร้อมของ
สถานที่ สื่อ และเอกสารประกอบการบรรยาย โดยได้รับความพึงพอใจมากที่สุดที่ร้อยละ 95.43 ประเด็นที่
ได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 
92.57 ส าหรับภาพรวมของการประเมินผลทุกประเด็นอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ   
ในทุกหัวข้อมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม KM Networking ครั้งที่ 5 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เห็นควรให้มีการจัด
กิจกรรมในหัวข้อดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการท างานราชการ โดยเห็นควรให้ยกกรณีตัวอย่างที่ 
รัฐเสียประโยชน์ และเป็นที่สนใจของประชาชนในขณะนั้น 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

22 กรกฎาคม 2559 
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หน่วยงานต่างๆ 
ปปช. 
ปปท. 
สตง. 
กกต. 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ปปง. กรมใน 
DSI 
 
DSI องค์กรท าคดีพิเศษ คือ พนักงานสอบสวน 
 
อ านาจอธิปไตร 3 อัน คือ 1 นิติบัญญัติ 2 ตุลาการ 3 บริหาร (รัฐมนตรีที่ก ากับกระทรวง ทบวง กรม ถ้ากรมใดอยู่
กับกระทรวงมีอ านาจบริหารหมด อย่างเช่น ปปท. ไปขึ้นกับนายก อิสระจาก 3 ฝ่าย) 
องค์กรอิสระ คืออิสระจาก 3 ฝ่าย อ านาจนิติบัญญัติ ตุลาการ บริหาร 
ในรัฐมนตรี50 – ปัจจุบัน องค์กรอิสระ ปปช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน สตง. 
ปปง. กรมในกระทรวงยุติธรรม อยู่ฝ่ายบริหาร ต้องแยก ปปท. กับ ปปง. 
DSI กรมในกระทรวงยุติธรรม 
40-50 อดีต ปปท. คือ ปปป. เลขาคนแรกไปชี้มูลทหาร ท าให้ย้ายเข้า ส านักนายก (อ านาจรัฐเข้ามาเก่ียว) 
ปปช. สตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน กกต.  องค์กรอิสระ 
ปปช. มีอ านาจไตรสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมด นักการเมือง 1 ข้อกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่แน่นอน 2 ร่ ารวย
ผิดปกติ การให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับไหนถ้า ปปช. จะให้ยื่นก็ต้องยื่น (ปลัดคมนาคม 



6 
 

ยื่นไว้ส่วนหนึ่ง พอดีโจรปล้นบ้าน ต ารวจเข้าไปตรวจ เลยให้ชี้แจง ถ้ามีการยื่นเท็จ ปกปิด ไม่ยื่น มีโทษอาญา เป็น
อ านาจหน้าที่ ปปช. กฎหมายฮ่ัว พรบ.ความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อ านาจ ปปช.  
ปปท. ระดับล่าง เฉพาะคดีทุจริตเท่านั้น มีอ านาจร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตได้ ระดับ 8 ลงไป 
ถ้ามีการทุจริตร่วมกันระว่างบนกับล่างต้องไป ปปช. (ซี 8 ขึ้นไป) 
ถ้ามีกฎหมายฮ่ัว กฎหมายเกี่ยวกับกล่องกระท าสัญญา ล็อกสเป็กไหม ปปช. ทั้งหมด อ านาจถอดถอน 
ปปช. ปปท. ไต่สวนเสร็จส่งใหอั้ยการ ไม่ใช่ต ารวจ อัยการสูงสุด ส่งฟ้องศาลที่มีเขตอ านาจ 
ปปท. คือ ศาลเดียว ศาลยุติธรรม ศาลอาญา 
ปปช. คือ 2 ศาล ศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีศาลเดียวจบ คดีถึงเร็ว ไม่มีอุทธรณ์ฎีกาเพราะเป็น
ศาลฎีกา ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไปศาลยุติธรรมทั่วไป ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา 
สตง. ไปศาลอาญาทั่วไป โทษจ าคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา แต่ก็อยู่ในศาลชั้นต้น แต่ก็มีอุทธรณ์ฎีกา 
ตอนนี้จะท าให้การด าเนินคดีในศาลเร็วขึ้น เพราะมีกฎหมายจัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว ก าลังจะ
ประกาศใช้ ศาลรองรับและมีทุกจังหวัด อยู่ระหว่างร่าง 
กฎหมาย พรบ. ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกบประโยชน์ส่วนรวม เสร็จแล้วอยู่ที่กฤษฎีกา ประโยชน์ทับซ้อน
เยอะแยะมาก เช่น ใช้ซองราชการใส่เงินท าบุญ ชาตรแบต  
ส านวนส่งให้อัยการ ถ้าอัยการเห็นแล้วว่าส านวนยังไม่พอฟ้อง ต้องตั้งคณะท างานระหว่าง ปปช+อัยการ / ปปท+
อัยการ ถ้ายังไม่พอฟ้อง ปปช.มีอ านาจฟ้องคดีเอง ถึงจะมีการถอนฟ้องไง 
ปปท. ไม่มีอ านาจฟ้องคดีเอง แต่ ปปท. ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวินิฉัยอีกที คุณไม่ฟ้องก็จบ หรือคุณฟ้องก็อีกเรื่อง
หนึ่ง แต่ ปปช. จะฟ้องคดีเอง 
ถอนฟ้องที่มีข่าวเร็วๆ คดีสลายม็อป คณะท างานร่วมบอกไม่พอฟ้อง ปปช. ฟ้องเอง พอดี 3 คน ยื่นขอความเป็น
ธรรมมาว่ามีพยานหลักฐานใหม่ ปปช. ส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายดู เจ้าหน้าที่กฎหมายบอกไม่มีอ านาจในการส่งฟ้อง 
ก็ส่งเรื่องผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไปให้อนุกฎหมาย อนุกฎหมายมีบุคคลภายนอก มีศาลด้วย เค้าให้เหตุผลว่า 
ตามป.มิอาญา อัยการเวลาฟ้อง อัยการมีสิทธิถอนฟ้องได้ แต่อยู่ในเงื่อนไข 2 อัน 1 ถ้าการด าเนินคดีนั้นไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะก็ถอนได้ 2 ถ้าด าเนินคดีต่อไปจะมีผลต่อความมั่นคงของชาติ เป็น 2 เหตุผลที่กฎหมาย
เขียนไว้ อัยการมีสิทธิถอนฟ้องได้ แต่อยู่ที่ศาลว่าจะให้หรือไม่ให้ กรณีนี้ ปปช. ฟ้องเอง เทียบเหมือนอัยการ ก็มี
อ านาจที่จะถอนฟ้องได้ เป็นเรื่องของวินิฉัยข้อกฎหมาย ไม่ได้เรื่องถอนใคร เมื่อมีอ านาจก็ไม่ใช่จะถอนได้ ก็ตั้ง
คณะท างาน คณะท างานบอกไม่มีพยานใหม่ ก็ไม่มีการถอน จบ. 
ปปท. ปปช. ส านวนวินัยเหมือนกัน ส านวนสอบสวนทางวินัย ส่งไปต้นสังกัดต้องลงโทษ ภายใน 30 วัน ส่งค าสั่งให้ 
ปปช. ภายใน 15 วัน ไม่ต้องไปตั้งใหม่ เพราะส านวน ปปช. ถือเป็นส านวนสอบสวนทางวินัยแล้ว ขณะเดียวกันทาง
อาญา ก็ถือว่าเป็นส านวนสอบสวนตาม ป.วิอาญาแล้ว ศาลไม่ต้องไต่สวนฟ้อง ศาลต้องยึด ปปช.เป็นหลัก ศาลต้อง
ใช้ระบบไต่สวน 
ปปง. หน่วยงานในฝ่ายบริหาร มีอ านาจตาม พรบ.ฟอกเงิน (การฟองเงินคือเอาเงินที่สกปกไปฟองให้สะอาด) มีมูล
ฐาน 11 มูลฐาน ถ้าอยู่ในมูลฐานนี้สามารถไปยึดอายัดได้เลย กฎหมายปปง. หาข้อมูลก่อน มีหลักฐานแล้วเข้ายึด
อายัดได้เลย อย่างเช่นคลองด่านเป็นต้น คนที่ยืดต้องพิสูจน์ว่าได้มาโดยชอบ ถ้าฟังไม่ข้ึนก็ตกเป็นของแผ่นดิน 
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สตง. เรื่องเงินแผ่นดิน เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่อ านาจอยู่เลขาธิการ กรรมการสตง.ไม่มีอ านาจ ท านโยบายอย่าง
เดียว เลขาธิการมีอ านาจตรวจสอบเชิงลึกทั้งหมด 
คดีมาจากกรมควบคุมมลพิษ แต่ให้กระทรวงการคลังฟ้อง เพราะกรมควบคุมเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น รู้เรื่อง
ตั้งแต่ต้น แล้วก็เป็นคนฟ้องเค้าด้วย จนไปถึงอนุญาโต เค้าตกเป็นจ าเลยซะเอง เลยไม่สามารถฟ้องได้ 
ทางด่วน ศาลแยกคนกระท าความผิดกับองค์กร ผู้ว่ารับเงิน ผู้ว่าผิด การทางพิเศษไม่ต้องชดเชยเงิน เพราะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตร่วมกับเอกชน อาญาเค้าแยกกัน 
สตง. เลขาเค้ามีอ านาจก็สามารถท าได้ ณ ตรงนี้ 
สตง. เมื่อพบการกระท าความผิด เค้าก็จะส่งให้ ปปช. 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอ านาจที่จะรับเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ ท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ถ้ามีมูล ก็จะส่ง
ให้ ปปช. หรือ ปปท. เพราะว่าเค้าไม่มีอ านาจด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้นในเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ (เม่ือก่อนผู้ตรวจการก็
ท า ต่างคนต่างเก็บความลับ กลายเป็น ปปท. ปปง. ปปช. กท็ ากลายเป็นเรื่องเดียวกัน ต่อไปนี้มีการบูรณาการใหม่ 
จะได้ไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน เมื่อท าแล้วต้องให้ ปปง. อายัดได้เลย ถ้ามีพยานหลักฐานรีบบอก ปปง. จะได้ยึดไว้ก่อน) 
กกต. ในเรื่องการทุจริตเลือกตั้ง 
ปปส. ยาเสพติด ไม่เก่ียวกับทุจริต (ตรงดินแดง) 
 
จ าน าข้าว เป็นเรื่องของ G2G ประเทศจีน ราคาข้าวในท้องตลาด ต่ ากว่าราคาที่จ าน า ยอมขาดทุนเพ่ือด้วย
เกษตรกร ถ้าเงินตกกับเกษตรกรก็ดี แต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ทุจริต ตั้งแต่ใบประทวน เจ้าหน้าที่
บอกเกษตรกรให้ทุจริต ส่วนต่างเจ้าหน้าที่ก็เอา โดยเพิ่มจ านวนไร่ แต่เอาข้าวข้างประเทศมาจ าน า ข้าวข้างนอกก็
เอามาจากนักการเมือง หลังจากนั้นมาเป็นโรงสีข้าว แต่ละโกดังก็ต้องมีจ านวนให้ตรวจ เป็นโกดังลม ไม่มีก็บอกมี 
เอามาจากข้างประเทศเรา ประกันราคาข้าวก็ไม่แตกต่างกัน นโยบายเพื่อกอบโกย ชัดเจนในเรื่อง G2G  
 
กฎหมายใหม่ ปปช. แก้ปี 54 โดยหากน าเงินออกนอกประเทศ น ากลับมาได้ คนออกนอกประเทศน ากลับมาได้ ถ้า
หลบหนีออกนอกประเทศถือให้หยุดเวลาในการด าเนินคดี เจ้าหน้าที่ รวมถึงในต่างประเทศด้วย อนุสัญญา โดยการ
จัดซื้อจัดจ้าง ต้องประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ 
1.05.11 


