
โครงการสรา้งระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครฐั 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั เขต ๒ 

วนัองัคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดย

พ.อ.อ.ไชยพฒัน ์ วงัศิลาบตัร

ผูอํ้านวยการสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั เขต ๒

บทบาทและอํานาจหนา้ทีข่อง

สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 

(สํานกังาน ป.ป.ท.)



คําปรารภของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

“.........การวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ     

ธรรมาภิบาล เขามามีอํานาจในการปกครองบานเมือง หรือใชอํานาจตาม

อําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปองกันและบริหารจัดการวิกฤติการณของ

ประเทศใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น.....”



“.........จําตองอาศัยความรวมมือระหวางประชาชนทุกภาคสวนกับหนวยงาน

ท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใตกฎเกณฑตามหลักการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองท่ีเหมาะสมกับสถานการณและ

ลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อัน

จะทําใหสามารถขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนข้ันตอนจนเกิด

ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ท้ังในทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 

ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข.....”



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู ้แก่

ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน

ภาครฐัและภาคเอกชน และจดัใหมี้มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกนัและขจดัการทจุรติและประพฤติมิชอบดงักลา่วอย่างเขม้งวด 

รวมทัง้กลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพ่ือมีส่วนรว่มในการ

รณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรือชีเ้บาะแส โดยไดร้บัความคุม้ครองจากรฐั

ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ



ขอบเขตการนําเสนอ

สภาพปญหาการทุจริต

หนวยงานตรวจสอบและกลไกการแกไขปญหา

การทุจริต

กฎหมาย ป.ป.ท. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



สภาพปัญหาการทุจริต

มีความรุนแรงในระดับ
วิกฤติ

• เชิงพฤติการณ ์: การทุจริต
มีความซับซ้อน แยบยล มี
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป็ น
เครือข่าย

• เชิงพ้ืนที่ : เกิดการทุจริต
เกอืบทุกพ้ืนที่ในประเทศ

กลไกการแกไ้ขปัญหา
ไม่สามารถจัดการกบั

ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

• ต่างคนต่างทาํ ไม่มีทศิทาง

• กลไกการป้องกันทํางาน  
ไม่ได้ผล

• ก ล ไ ก ก า ร ป ร า บ ป ร า ม              
ใช้เวลานาน/ล่าช้า

ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงของประเทศ คือ 

โครงสร้างการเมือง 
สงัคม และเศรษฐกิจ

อ่อนแอ กระทัง่ทําลาย

โครงสรา้งการบริหาร
ราชการแผ่นดิน



หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

หน่วยงาน
ตรวจสอบ

สํานกังาน 
ป.ป.ท.

สํานกังาน
ป.ป.ช.

สํานกังาน
การตรวจ

เงิน
แผ่นดิน

สํานกังาน
ผูต้รวจการ
แผ่นดิน

สํานกังาน

ตํารวจ

แห่งชาติ

องคก์รตุลา
การ (ศาล
ปกครอง , 

ศาลยุติธรรม)

สํานกังาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

กรม
สอบสวน
คดีพเิศษ

องคก์ร
ภาค

ประชาชน/

เอกชน



กลไกและมาตรการรองรบั

การแกไ้ขปัญหา



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินและ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เสนอ คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เร่ือง มาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

หลักเกณฑการดําเนินการเพือ่ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระบบราชการ     

ในกรณีที่มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนให
แลวเสร็จภายใน ๗ วัน แลวรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อรับทราบทันที และใหพิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญา
โดยเร็ว ซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหวางนี้ใหรายงานความคืบหนาใน
การดําเนินการ ตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อทราบเปนระยะตาม
ความเหมาะสม



คําสั่งสํานักนายกรฐัมนตรทีี ่๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการตอตานการทจุรติแหงชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการตอตานการ

ทุจริตแหงชาติ ไดดําเนินการตามนัยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว โดยไดจัดต้ัง

ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) แลว ภายใตคณะกรรมการ

อํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ มีหนาท่ีและอํานาจในการรับเรื่องรองเรียนจาก

ประชาชนท่ีเก่ียวการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานใหสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐตรวจสอบขอเท็จจริง และเรงรัดผลการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนและความไมเปนธรรมใหแกประชาชนโดยเร็ว 



การดําเนินการที่สําคัญ ของ สํานักงาน ป.ป.ท.

กําหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ย

การตรวจสอบกรณีการใชง้บอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบส่องสว่างพลงังาน  

แสงอาทิตย ์(โซล่าเซล)

การตรวจสอบกรณีการทุจริตก่อสรา้งสนามกีฬาฟุตซอล

การตรวจสอบการทุจริตโครงการรบัจํานาํขา้ว

การตรวจสอบกรณีการจดัซ้ือเครือ่งออกกําลงักายของกรมพลศึกษาและ

กรมการท่องเทีย่ว

การตรวจสอบการใชง้บประมาณของ สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) 



การตรวจสอบความไม่โปร่งใส สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

การตรวจสอบการดําเนินการของ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

การแกไ้ขปัญหาการทุจริตและการใชจ่้ายเงินงบประมาณของ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

การตรวจสอบการใชง้บประมาณในการอุดกลบบ่อบาดาล ของ                     
กรมทรพัยากรนํ้ าบาดาล

การตรวจสอบการจ่ายเงินสงเคราะหค์รอบครวัผูมี้รายไดน้อ้ยและ

คนไรที้พ่ึง่ ของศูนยคุ์ม้ครองคนไรที้พ่ึง่ทัว่ประเทศ

การดําเนินการที่สําคัญ ของ สํานักงาน ป.ป.ท.





คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

นายพีรพล พชิยวัฒน

กรรมการ ป.ป.ท.
พล.อ.จิระ โกมุทพงศฺ

กรรมการ ป.ป.ท.
นายชาตชิาย สุทธกิลม

กรรมการ ป.ป.ท.

นายพทิยา บุญชู 

กรรมการ ป.ป.ท.

นายวโิรจน จิวะรังสรรค

กรรมการ ป.ป.ท.

นายวรวทิย สุขบุญ

กรรมการ ป.ป.ท.

นายประสาท พงษศิ์วาภยั

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการ ป.ป.ท.

• ประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอ่ืนอีกหา้คน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง

• เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ  

โดยตําแหน่ง

• กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี ผูซ่ึ้งพน้จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตั้ง     
ใหม่อีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั

• การสรรหา ให ้คณะรฐัมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เสนอรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติั องคก์รละ ๕ คน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการคดัเลือก

• กรรมการคดัเลือก ประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ และประธานผูต้รวจการแผ่นดิน

• คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ไดร้บัคดัเลือกเลือกกนัเอง เพื่อเป็นประธานกรรมการ ป.ป.ท. 
หนึง่คน 

• นายกรฐัมนตรี นาํความกราบบงัคมทูลเพือ่ทรงโปรดเกลา้แต่งตั้งต่อไป



หนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.      

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบรหิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๗ ดังนี้

(๑) เสนอนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี

(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ขอบังคับ หรือมาตรการตางๆ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(๓) เสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ซ่ึงตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป .ป .ช. ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(๔) ไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเก่ียวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาท่ี

ของรัฐ



หนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.      

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบรหิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๗ (ตอ)

(๕) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังความเห็นสงพนักงานอัยการเพ่ือฟอง

คดีอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐ

(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอ                   

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบดวย

(๗) แตงต้ังอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการอื่นใดเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย



เลขาธิการ ป.ป.ท.

กลุมตรวจสอบภายใน

กองกฎหมาย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รองเลขาธิการ ป.ป.ท.

สํานักงานเลขาธิการ กองปองกันการทุจริตในภาครัฐ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑ – ๙

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ – ๕

กองการตางประเทศ กองอํานวยการตอตานการทุจริต

กองบริหารคดี

รองเลขาธิการ ป.ป.ท.
ผูชวยเลขาธิการ ป.ป.ท.

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ท.



สาํนักงาน ป.ป.ท.

• เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมทีไ่ม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง

• เลขาธิการเป็นผูร้บัผิดชอบข้ึนตรงต่อนายกรฐัมนตรี

• เลขาธิการเป็นผูร้บัผิดชอบควบคุมดูแลรบัผิดชอบการปฏิบติัราชการของ
สาํนกังาน ป.ป.ท.ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.

• คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผูค้ดัเลือกเลขาธิการ ป.ป.ท. โดยหารือกบั
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้เสนอวุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบ และให้
นายกรฐัมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพือ่โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง

• ใหป้ระธานกรรมการ ป.ป.ท.มีฐานะเป็นประธานอนุกรรมการสามญัประจํา
กระทรวงและเลขาธิการ ป.ป.ท.มีฐานะเป็นรองประธานอนุกรรมการสามญั
ประจํากระทรวง



ผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ท.

พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
นายพุฒิพงษ เลิศสถิตย 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
นายพุฒิพงษ เลิศสถิตย 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายกฤษณ กระแสเวส

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



ลกัษณะของพฤตกิารณ์หรือการกระทาํทีเ่ป็นการ

ทุจริตในภาครัฐ

พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๓

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา่ ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหนา้ท่ี” หมายความวา่ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใด

ในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งน้ี  เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบ 

สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น



“ ประพฤติมิชอบ ” หมายความว่า  ใช้อ ํานาจในตาํแหน่งหรือหน้าท่ี

อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสัง่  หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมุ่งหมาย 

จะควบคุมดูแล  การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพยสิ์นของ

แผน่ดิน

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๕๗  บญัญติัวา่ “ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี  

หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ”



“ ผูกลาวหา ” ตามคํานิยาม มาตรา ๓  ของ

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

หมายความวา ผูซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทําการทุจริต

ในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดพบเห็นการทุจริตในภาครัฐของ

เจาหนาที่ของรัฐ  และไดกลาวหาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้



หมายความวา ผู ซ่ึงถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแก

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวาไดกระทําการ

ทุจริตในภาครัฐอันเปนมูลที่จะนําไปสูการไตสวนขอเท็จจริงตาม

พระราชบัญญั ตินี้  และใหหมายความรวมถึง ตัวการ  ผู ใช   หรือ 

ผูสนับสนุน ในการกระทําดังกลาวดวย

“ ผูถูกกลาวหา ” ตามคํานิยาม มาตรา ๓  ของ

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม



มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนาท่ีและ
อํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง           
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่...ฯลฯ 

(๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต...ฯลฯ

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีจะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม ในกรณีจําเปนจะ
มอบหมายใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีและอํานาจเกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเร่ืองท่ีมิใชเปนความผิดรายแรงหรือท่ีเปนการ
กระทําของเจาหนาที่ของรัฐบางระดับ..ฯลฯ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐



มาตรา ๔ 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร
ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือ              
เจาพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญั ติ  และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือ
คณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ               
ทางปกครองท่ีจัดต้ังข้ึนในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย                    
แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตอํานวยการระดับสูง

หรือเทียบเทาลงมา มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด หรือเจาหนาท่ีของรัฐถูกกลาวหาวา

กระทําผิดในเรื่องท่ีมิใชเปนความผิดรายแรง ท้ังนี้ บรรดาท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช .คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป .ป .ช. ไดรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงาน

ดําเนินการสงเรื่องท่ีไดรับไวใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐเพ่ือดําเนินการตอไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับเรื่อง

การเทียบตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด



ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแต

อํานวยการระดับสูงหรือเทียบเทาลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอ้ ๓ ให้ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล เมืองพทัยา ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ข้าราชการตาํรวจ และข้าราชการทหาร ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งอาํนวยการ 

ระดบัสูงหรือเทียบเท่าลงมา ตามประกาศน้ี เป็นตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะ

มอบหมายให้คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ดาํเนินการแทนกไ็ด ้



ขอ ๔ ตําแหนงขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน ไดแก 

(ก) หัวหนาสวนราชการท่ีตํ่ากวาระดับกรม ซ่ึงแบงสวนราชการภายใน

กรมตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ข) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

(ค) หัวหนาสํานักงานจังหวัด 

(ง) หัวหนาสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ (สํานักงานใน

ตางประเทศ) ท่ีเปน สวนราชการตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

ซ่ึงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือ

เทียบเทากอง หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสราง บุคลากร

ของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน

ตางประเทศใน ระดับชาติ 



(จ) นายอําเภอ 

(ฉ) ผูตรวจราชการกรม

(ช) หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา) 

(ซ) ตําแหนงในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย และผูอํานวยการ

โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

(ฌ) ตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับสูง 



ขอ ๕ ตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ไดแก 

(ก) ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืนท่ีเปน หัวหนาสวนราชการประเภทบริหารระดับสูง 

(ข) ผูอํานวยการสํานัก 

(ค) หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะระดับสํานักในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(ง) ผูอํานวยการสถานศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 



ข้อ ๖ ตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบขา้ราชการ กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

(ก) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

(ข) หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

(ค) ผูอ้าํนวยการเขต 

(ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าในสํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และ

สาํนกัหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเป็นสาํนกัท่ีคณะกรรมการ

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกาํหนด เป็นตาํแหน่ง

ประเภทอาํนวยการระดบัสูง 

(จ) ผูต้รวจราชการ 

(ฉ) ตาํแหน่งอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง 



ขอ ๗ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ

คณะกรรมการขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานการ

จําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

(ก) ตําแหนงประเภทบริหารวิชาการท่ีเปนอํานวยการระดับสูง ไดแก 

รองอธิการบดี คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ และมีตําแหนงทาง

วิชาการระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรืออาจารย

(ข) ตําแหนงประเภทบริหารท่ัวไปท่ีเปนอํานวยการระดับสูง ไดแก 

ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ

กอง หรือหัวหนาหนวยงาน ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนฐานะเทียบเทากอง ซ่ึงไดรับเงิน

ประจําตําแหนงประเภทอํานวยการสูง 

(ค) ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา กําหนดใหดํารงตําแหนงอํานวยการระดับสูง 



ขอ ๘ ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก 

(ก) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเชี่ยวชาญ 

(ข) ศึกษาธิการจังหวัด 

(ค) ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 

(ง) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 

(จ) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเชี่ยวชาญ 

(ฉ) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ 

(ช) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

(ซ) ตําแหนงท่ี เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหดํารงตําแหนงอํานวยการระดับสูง 



ขอ ๙ ตําแหนงขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

และตามกฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืนและการเทียบตําแหนงขาราชการตํารวจ ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนกับตําแหนง

ขาราชการตํารวจ ไดแก 

(ก) รองผูบังคับการ 

(ข) ตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีเทียบกับตําแหนงท่ี

กําหนดไวใน (ก) 

ขอ ๑๐ ตําแหนงขาราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการทหารในตําแหนง ชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก

อัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศ

เอกพิเศษ ท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหาร ไดแก ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวด

เรือ ผูบังคับการกองบิน ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูบังคับการ

โรงเรียน ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือเทียบเทา 



ขอ ๑๑ นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ ๓ ตําแหนงอํานวยการระดับสูงหรือ

เทียบเทาลงมาของ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หนวยงานท่ีใชอํานาจหรือ

ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง ไดแก 

(ก) ผู ดํารงตําแหนง ต้ังแตผู อํานวยการ ผู อํานวยการสํานักงาน 

ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการฝาย หรือรองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ

สํานักงาน รองผูอํานวยการกอง รองผูอํานวยการฝาย ลงมา

(ข) ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนเทียบเทาตําแหนงท่ีกําหนดไวใน (ก) 

ขอ ๑๒ กรณีใดท่ีไมอาจเทียบตําแหนงขาราชการตามหลักเกณฑขางตน 

ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเทียบตําแหนง เปนรายกรณี



• การตรวจสอบ /              
การแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐาน

• การไตสวนขอเท็จจริง 
มาตรการปราบปราม

• มาตรา 58/1-3มาตรการป้องกนั

อํานาจหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ท.



การดาํเนินการแสวงหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐาน

ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๑. ขอทราบรายละเอยีดตามคาํกล่าวหาเพ่ิมเติม โดยสามารถบันทกึปากคาํ             

ผู้กล่าวหา หรือบุคคลที่ผู้กล่าวหาอ้างเป็นพยานประกอบคาํกล่าวหาได้

๒. ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ 

หรือบุคคลใดๆ มาประกอบคาํกล่าวหา

๓. ขอทราบข้อเทจ็จริงจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ

๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้ องต้นในสถานที่หรือท้องที่ที่ เกิดเหตุ หรือ               

ที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็ตามคาํกล่าวหา



มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเร่ืองดังต่อไป 

(๑) เร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จ

เดด็ขาดแล้ว

(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดแล้ว และไม่มี

พยานหลักฐานใหม่ซ่ึงเป็นสาระสาํคัญของคดี

(๓) เร่ืองที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเดน็เดียวกนัและศาล

ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือ       

ทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณทีี่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเน้ือหาแห่งคดี

(๔) เร่ืองที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหา

เกนิกว่าห้าปี



มาตรา ๒๗ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รับหรือสั่งจําหน่ายเร่ืองที่มี

ลักษณะ ดังต่อไปน้ีกไ็ด้ 

(๑) เร่ืองที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์แห่งการกระทาํที่

ชัดเจนเพียง พอที่จะดาํเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริงได้ 

(๒) เร่ืองที่ ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการ

กล่าวหาและเป็น เร่ืองที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาํเนินการไต่สวน

ข้อเทจ็จริงต่อไปได้ 

(๓) เร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าไม่ใช่เป็นการกระทาํผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 

(๔) เร่ืองที่องค์กรบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐกาํลังพิจารณาอยู่

หรือได้ พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว และไม่มีเหตุแสดงให้เหน็ว่าการพิจารณาน้ันไม่ชอบ



คณะกรรมการ ป.ป.ท. ช้ีมูลความผิด

• ส่งให้ต้นสังกดัเร่ืองวนัิย

• ส่งพนักงานอัยการเร่ืองอาญา

กรณีมีมูล

กรณีไมมีมูล

เรื่องกลาวหาตกไป



มาตรา ๔๐ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทาํ

การทุจริตในภาครัฐและเป็นกรณีมีมูลทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและ

เอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอาํนาจแต่งตั้งถอด

ถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้น้ัน เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอกี 

ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสาร และ

ความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นสาํนวนการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาน้ันๆ แล้วแต่

กรณี

สาํหรับผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย 

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทาํผิดในเร่ืองที่

กล่าวหา ให้ประธานกรรมการ ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเหน็ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอาํนาจแต่งตั้งถอดถอน เพ่ือ

 



มาตรา ๔๑ เม่ือได้รับรายงานตามมาตรา ๔๐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี

อาํนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับเร่ือง

และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอาํนาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสาํเนาคาํสั่งลงโทษดังกล่าว

ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสบิห้าวัน นับแต่วันที่ได้ออกคาํสั่ง

มาตรา ๔๒ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้ งถอดถอนผู้ใดละเลย                      

ไม่ดาํเนินการตามมาตรา ๔๑ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอาํนาจแต่งตั้งถอด

ถอนผู้น้ันกระทาํความผิดวินัยหรือ กฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาน้ัน ๆ



มาตรา ๔๕ ในกรณีที่การกระทาํของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐ เป็น

ความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเร่ืองพร้อมทั้งสาํนวนการ        

ไต่สวนข้อเทจ็จริง รายงาน เอกสารและความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้

พนักงานอยัการดาํเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการดาํเนินการและสาํนวนการไต่สวน

ข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและสาํนวนการสอบสวน

ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 





พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม

มาตรา ๕๘/๑

– กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการล่าสมัย ขาดประสทิธภิาพ 

ขาดการบังคับใช้ เป็นช่องให้ทุจริต หรือไม่อาจปฏบิัติให้เกดิผลดี หรือ 

– ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกบัวินัยหรือมาตรการ 

ทาํให้การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตไม่บรรลุผล

– คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี 

ในการปรับปรงุกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่างๆ



พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม

มาตรา ๕๘/๒ 

หน่วยงานของรฐัมีวิธีปฏิบติัหรือการดําเนินงานที่มีลกัษณะ
อย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนี้  

(๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอํานวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ

(๒) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูใ้ช้บริการหรือ

ประชาชน 

(๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่าง

รา้ยแรง



-ให้สาํนักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

เพ่ือดาํเนินการปรับปรงุแก้ไขต่อไป

-หากกรณีตาม (๑) มี เหตุอันสมควร ใ ห้สํา นักงานแจ้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ เพ่ือดําเนินการตามอาํนาจ

หน้าที่ต่อไป

-หวัหนา้หน่วยงานของรฐั มีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบ

และดาํเนินการ แล้วแจ้งผลการดาํเนินการให้สาํนักงานทราบภายในหก

สิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจ้ง หากจะต้องดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขต้อง

กาํหนดระยะเวลาที่จะดาํเนินการแล้วเสรจ็ให้สาํนักงานทราบด้วย 



-กรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐไมดําเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหสํานักงาน 

รายงานคณะกรรมการ  ป .ป .ท . เ พ่ื อ พิจารณา ดํา เ นินการตาม                    

มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ตอไป 

-หากกรณีใดมีลักษณะสอไปในทางทุจริตในภาครัฐ ให

คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานใหคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป



พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ต่อ)

มาตรา ๕๘/๓

– กรณีตรวจสอบพบว่าโครงการใด

– มีการกําหนดวงเงินสูงเกินทีเ่ป็นจริงหรือไม่คุม้ค่า

– ให ้สํานกังาน ป.ป.ท. รายงาน สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ดําเนินการตามอํานาจหนา้ที่
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