สรุปผลการดาเนินโครงการ
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
: การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
................................................
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี โ ดยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำน
เลขำธิกำร ได้จั ดโครงกำรเสริ มสร้ ำงควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุจริ ต
: กำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้ำรำชกำรกำรเมือง และข้ำรำชกำรของสำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ทรำบหลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมในกำรยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ได้ดังนี้
๑. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางวิสุนี บุนนาค) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดโครงกำรฯ ต่อเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ซึ่งมี จ ำนวนทั้งสิ้ น ๙๔ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ บริ ห ำรของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรี ๑๕ คน
ข้ำรำชกำรกำรเมือง ๑๕ คน บุคลำกรของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ๕๕ คน และเจ้ำหน้ำที่ ๙ คน
๒. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวำทแก่ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร โดยเน้นย้ำให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต สร้ำงกำรรับรู้และปลูกฝังให้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตเกิดเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร ร่วมกันรณรงค์ในเรื่องควำมโปร่งใส กำรครองตนอยู่ในควำมพอดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ช่องทำงของกฎหมำยที่เปิดโอกำสให้ร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
ร้องทุกข์เรื่องที่ไม่มีมูล จนทำให้เกิดควำมสับสนวุ่นวำยจนเสียเวลำปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งขอให้สำนักงำน ป.ป.ช.
ทบทวนมำตรกำรเกี่ย วกับ กำรยื่น บัญ ชีท รัพ ยสิน และหนี้สิน เพื่อ ให้ง่ำ ย สะดวกต่อ ผู้ที่มีห น้ำ ที่ยื่น บัญ ชีฯ
และตรงตำมเจตนำรมณ์ที่ได้กำหนดข้อกฎหมำยนี้
๓. นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชานาญการพิเศษ สานักงาน ป.ป.ช.
เป็น วิทยากร บรรยำยควำมรู้ ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต : กำรยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีสำระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตในการตรวจสอบทรัพย์สิน
หน่ ว ยงำนที่มีห น้ำที่ตรวจสอบทรัพย์สิ นและกำรใช้จ่ำยของหน่ว ยงำนภำครัฐ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จะแบ่งออกเป็น ๓ หน่วยงำน คือ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้ำทีต่ รวจสอบ
กำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนภำครัฐ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(สำนักงำน ป.ป.ช.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
/มีหน้ำที่...

-๒มีหน้ำที่ตรวจสอบพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงินของเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยหลักในกำรตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ คือ ตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐแต่ละคนมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไร ซึ่งจะ
ตรวจสอบจำกระบบกำรเสียภำษี โดยรำยได้/เงินได้ที่ระบุในแบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องเป็นเงินได้
ที่มีกำรยื่นเสียภำษี หำกไม่มีกำรยื่นเสียภำษีเงินได้จำนวนนี้ จะนำมำกล่ำวอ้ำงไม่ได้ตำมกฎหมำย และจะสะท้อน
ไปยังกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรปฏิบัติ หน้ำที่
๓.๒ ผู้ที่มีหน้าทีย่ ื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๓.๒.๑ เจ้ำพนักงำนของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๒ (ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง)
๓.๒.๒ เจ้ำพนักงำนของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓ (รองหัวหน้ำส่วนรำชกำร)
๓.๒.๓ เจ้ำพนักงำนของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๓๐
โดยต้องแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่ส มรส หรือผู้ที่อยู่กิน
ฉันท์สำมีภรรยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
๓.๓ หลักเกณฑ์และรูปแบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
กำรยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ต้ อ งยื่ น ตำมแบบที่ ค ณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด โดยจะต้องแนบหลักฐำนที่พิสูจน์ควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน หลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้
ในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ และต้องลงลำยมือชื่อของตนเองรับรองควำมถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีฯ และเอกสำร
ทุกหน้ำที่มีข้อควำม
๓.๔ ระยะเวลาและเงื่อนไขการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
๓.๔.๑ กรณีเข้ำรับตำแหน่ง
๓.๔.๒ กรณีพ้นจำกเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ
๓.๔.๓ ทุก ๓ ปี ตลอดเวลำที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ
ทั้งนี้ จะต้องยื่นบัญชีฯ ภำยใน ๖๐ วัน นับจำกวันที่ประกำศให้ดำรงตำแหน่ง/
พ้นจำกตำแหน่ง (สำมำรถขอขยำยเวลำได้ ๑ ครั้ง ระยะเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมระบุเหตุผลควำมจำเป็น)
๓.๕ วิธีการและสถานที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้ทำและยื่นบัญชี ๒ ชุด (ต้นฉบับและสำเนำ) โดยวิธีกำรดังนี้
๓.๕.๑ ยื่นด้วยตนเอง/มอบหมำยผู้อื่นยื่นแทน (ไม่ต้องมอบอำนำจ)
๓.๕.๒ ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนับวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนรับเป็นวันที่รับยื่น
๓.๕.๓ ยื่นด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ สำมำรถยื่นบัญชีได้ที่สำนักงำน ป.ป.ช. ทุกแห่ง
/๓.๖ การเปิดเผย...

-๓๓.๖ การเปิดเผยบัญชีให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีฯ เพื่อประโยชน์ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมมำตรำ ๑๐๖ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
จะต้องปิดประกำศ ณ สำนักงำน ป.ป.ช. กลำง/ภำค/จังหวัด เป็นระยะเวลำ ๓๐ วัน และลงเผยแพร่ทำงเว็บไซต์
ของสำนักงำน ป.ป.ช. เป็นระยะเวลำ ๑๘๐ วัน (เผยแพร่เฉพำะแบบยื่นบัญชีฯ ไม่ต้องเผยแพร่เอกสำรประกอบ)
ทั้งนี้ สำมำรถปกปิดข้อมูลที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เช่น เลขประจำตัว
ประชำชน ที่อยู่ อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือเลขที่โฉนด
๓.๗ บทลงโทษ
กรณีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติว่ำ (๑) จงใจไม่ยื่น (๒) จงใจยื่นเท็จ หรือ (๓)
จงใจปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทรำบ และมีพฤติกำรณ์เชื่อได้ว่ำมีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน
ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ให้เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
เพื่อวินิจฉัย
๒) กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้เสนอเรื่องต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อวินิจฉัย
ในกรณีที่ศำลมีคำพิพำกษำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระทำควำมผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ
ให้ผู้ต้องคำพิพำกษำนั้นพ้นจำกตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่ (วันที่ศำลฎีกำฯ หรือศำลอำญำฯ ประทับฟ้อง)
และให้ เ พิก ถอนสิท ธิ ส มัค รรับ เลือ กตั้ง ของผู้นั้น และจะเพิก ถอนสิท ธิเ ลือ กตั้ง มีกำหนดเวลำไม่เ กิน สิบ ปี
ด้วยหรือไม่ก็ได้
สำหรับกรณีที่ศำลมีคำพำกษำถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถ้ำผู้นั้นหยุดปฏิบัติห น้ำที่อยู่
และยังมิได้พ้นจำกตำแหน่งไปก่อน ก็ให้ กลับเข้ำปฏิบั ติหน้ำที่ ตั้งแต่ศำลมีคำพิพำกษำ และถ้ำในระหว่ำง
หยุดปฏิบัติหน้ำที่มิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธิได้รับ
เสมือนหนึ่งผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้ำที่ตลอดระยะเวลำที่หยุดปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่ง
ไปก่อนจะมีคำพิพำกษำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ให้จ่ำยจนถึง
วันก่อนวันที่พ้นจำกตำแหน่ง
ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ผู้ใดจงใจ
ไม่ยื่นบัญชีฯ ภำยในเวลำที่กำหนด หรือจงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทรำบ และมีพฤติกำรณ์เชื่อได้ว่ำมีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
/๔. การประมวล...

-๔๔. การประมวลผลความพึงพอใจ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตได้มีแบบสอบถำมผ่ำนทำงกำรสแกน QR Code พบว่ำ มีคนตอบจำนวน
๓๓ คน โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีระดับควำมพึงพอใจ ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ ดังนี้
ประเด็นเรื่อง
ด้านวิทยากร
๑) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน
๒) ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเนื้อหำ
๓) กำรเชื่อมโยงเนื้อหำ
๔) ควำมครบถ้วนของเนื้อหำ
๕) กำรใช้เวลำตำมที่กำหนดไว้
๖) กำรตอบข้อซักถำม
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต : การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สนิ
๑) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้ำร่วมโครงกำร
๒) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ หลัง เข้ำร่วมโครงกำร
ด้านการนาความรู้ไปใช้
๑) สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัตไิ ด้
๒) มีควำมมั่นใจที่จะนำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้
๓) คำดว่ำสำมำรถนำควำมรู้ไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดได้
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
๑) สถำนที่มีควำมเหมำะสม
๒) ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๓) ระยะเวลำและอำหำรมีควำมเหมำะสม
ภาพรวมของโครงการนี้

ค่าคะแนน
(เต็ม ๕.๐๐๐๐)
๔.๓๔๓๔
๔.๒๗๒๗
๔.๕๔๕๔
๔.๑๘๑๘
๔.๒๗๒๗
๔.๔๒๔๒
๔.๕๔๕๔

๒.๕๔๕๔
๔.๑๒๑๒
๓.๙๕๙๕
๔.๑๕๑๕
๓.๙๐๙๐
๓.๘๑๘๑
๔.๑๘๑๘
๔.๒๗๒๗
๔.๑๘๑๘
๔.๐๙๐๙
๔.๑๕๑๕

คิดเป็นร้อยละ

ผลลัพธ์

๘๖.๘๖๘๖
๘๕.๔๕๔๕
๘๙.๐๙๐๙
๘๓.๖๓๖๓
๘๕.๔๕๔๕
๘๘.๔๘๔๘
๘๙.๐๙๐๙

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำกที่สุด

๕๐.๙๐๙๐
๘๒.๔๒๔๒
๗๙.๑๙๑๙
๘๓.๐๓๐๓
๗๘.๑๘๑๘
๗๖.๓๖๓๖
๘๓.๖๓๖๓
๘๕.๔๕๔๕
๘๓.๖๓๖๓
๘๑.๘๑๘๑
๘๓.๐๓๐๓

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก

จำกกำรประมวลควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต : กำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พบว่ำ มีผู้ที่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว เพิ่มขึ้นร้อยละ
๙๐.๙๐ และผู้ที่มีควำมรู้เท่ำเดิม ร้อยละ ๙.๑๐
สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
๑. ทำให้ทรำบถึงข้อกฎหมำย หลักเกณฑ์วิธีกำร รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มมำกขึ้น
๒. ได้รับควำมรู้ใหม่ๆ สำมำรถใช้เป็น แนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
โปร่งใส สุจริต
/ข้อเสนอแนะ...

-๕ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑. ข้อเสนอแนะ
- ผู้จัดโครงกำรควรประสำนสำนักโฆษกเพื่อบันทึกเทปกำรบรรยำยเพรำะจะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้ที่ติดภำรกิจไม่สำมำรถมำรับฟังได้
- เนื้อหำของโครงกำรเป็นที่สนใจของคนจำนวนมำก ควรจัดโครงกำรลักษณะนี้อย่ำงต่อเนื่อง
และใช้เวลำดำเนินโครงกำรให้มำกกว่ำนี้ รวมทั้งจัดสถำนที่ใ ห้เพียงพอและเหมำะสมกับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๒. หัวข้อที่อยำกให้จัดครั้งต่อไป ได้แก่
- หลักนิติรัฐ
- กำรบรรยำยธรรม
- กำรส่งเสริมและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และยุทธศำสตร์ในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระดับชำติและของหน่วยงำน
- กำรปลูกจิตสำนึกด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง
......................................................................

