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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและ
ข้าราชการเชิงปฏิบัติการ กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” รุ่น 1 – ๖ ***(เตรียมความพร้อมของข้าราชการและมีการฝึกปฏิบัติการจัดทาบัญชีทรัพย์สิน)***
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ระหว่าง
การเตรียมการเพื่อรับมือกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการทั่วประเทศ ที่กฎหมายใหม่บังคับให้ข้าราชการทุกคน
ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา โดยอยู่ระหว่างการเรียงลาดับความสาคัญของกลุ่มราชการที่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินก่อน โดยได้คิดระบบ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยให้ข้าราชการทุกคนยื่นผ่านระบบอิเล็คทรอนิ กส์ ซึ่งจะ
ง่ายต่อการเปรียบเทียบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ในการนี้บุคคลที่ต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ ป.ป.ช. ไม่ว่า
จะเป็นการถูกตรวจสอบถูกดาเนินคดีกรณีการกระทาผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ การเบิกจ่ายเป็นเท็จ การเรียกรับผลประโยชน์ การ
สมยอมราคาหรือฮั้วประมูล จนถูกดาเนินคดีอาญา มาตรา ๑๕๗ และข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีปัญหาการ “ถูก
ร้องเรียน” นี้ ต้องเข้าให้ถ้อยคาเพื่อชี้แจง หรือถูกตั้งคณะกรรมไต่สวนพร้อมกับถูกตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กัน และล่าสุด
ครม. ได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม ที่จะบังคับใช้
กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองทุกระดับ และครอบคลุมไปถึงเครือญาติอีกด้วย หรือที่เรียกว่า “กฎหมาย 4
ชั่วโคตร” ดังรายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการทุจริตและเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการ
ทุจริต จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีกาหนดการ ดังนี้
- รุ่น ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยา) จ.ชลบุรี
- รุ่น ๒ วันที่ ๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวน์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น ๓ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รุ่น ๔ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น ๕ วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่น ๖ วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัด หรือ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐ ๒443
6833 หรือทางเว็ปไซต์ www.training59.com หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท
ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามที่หน่วยงานรัฐอื่นกาหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 0 ๒๑๖๐ ๑๑82

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการเชิงปฏิบัติการ
กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช.
ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑”
.................................................

1.หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีก ารประกาศราชกิ จจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อรับมือกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการทั่วประเทศ ที่กฎหมายใหม่
บัง คับ ให้ข้าราชการทุ ก คนต้อ งยื่นแสดงบัญ ชีท รัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บัง คับ บั ญ ชา โดยอยู่ร ะหว่างการเรียงล าดั บ
ความสาคัญของกลุ่มราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อน โดยได้คิดระบบ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ โดยอาจ
ให้ข้าราชการทุกคนยื่นผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งจะง่ายต่อการเปรียบเทียบความมีอยู่จริงของทรัพย์สนิ ซึ่งน่าจะมีความ
ชัดเจนภายในปีนี้
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล หรือองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดระดับสูงหรือระดับอื่นที่ ป.ป.ช. จะประกาศกาหนดเพิ่มเติม จะต้องยื่นด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมา จากการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่น มีปัญหาการ “ถูกร้องเรียน” เป็นจานวนมาก ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องเข้าให้ถ้อยคาเพื่อชี้แจง หรือถูกตั้งคณะกรรมไต่สวน จนถูกฟ้องดาเนินคดีอาญา
และถูกดาเนินการทางวินัย ซึ่งในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นบุคคลที่ต้องถูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
การถูกตรวจสอบถูกดาเนินคดีกรณี
๑) การกระท าผิดฐานทุ จ ริตต่อ หน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง การเบิก จ่ายเงินงบประมาณเป็นเท็ จ การเรียกรับ
ผลประโยชน์ จนถูกดาเนินคดีอาญา มาตรา 157 (การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต)
๒) การถูกร้องเรียนว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น หรือ “ร่ารวยผิดปกติ”
๓) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม เช่น กรณีการอนุมัติ เสนอโครงการ หรือการทาสัญญา โดย
ใช้ตาแหน่งของตนเองในหน่วยงานทาสัญญาซื้อ/จ้างสินค้าบริการบริษัทของตน ที่ตนเป็นกรรมการหุ้นส่วน หรือเป็นที่
ปรึกษาบริษัท การอนุมัติ/อนุญาต กรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยทางตรงและทางอ้อม หรือ
แม้กระทั่งการนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
3) การจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ การจงใจปกปิดหรือไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบ ป.ป.ช. นี้มีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยได้อาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 12 ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีขั้นตอนการปฏิบัติที่
อาจกระทบต่อสิทธิบุคคล และหน่วยงานต่างๆ และมีประเด็นที่เป็นหลักการหรือกลไกใหม่ๆ อาทิ การทาให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของไทยมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ค วามรวดเร็ ว ด าเนิ น การกั บ คดี ไ ด้ม ากขึ้ น การก าหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอำนำจยึดหรืออำยัดทรัพย์สินไว้ชั่วครำวได้ และ
การก าหนดให้ ค าวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของ ป.ป.ช. เป็ น การใช้ อ านาจโดยตรงตามรั ฐ ธรรมนู ญ การก าหนดให้ มี ก ารไต่
สวนสาธารณะ เป็นต้น
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ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริตจากบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวข้างต้น จึงจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นและข้าราชการเชิงปฏิบัติการ กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
2.วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการ ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ โครงสร้างและกระบวนการไต่ส วนและอานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. และได้รับทราบความผิดและบทกาหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. ทั้งคดีอาญา และวินัย
ร้ายแรง
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึง “การป้องกันการทุจริต ” ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล
3.เป้าหมาย
๑. นายก/รองนายก/เลขานุการนายกฯ/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ที่ปรึกษานายกฯ/ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ประธานสภา/รองประธาน/เลขานุการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผูอ้ านวยการสานัก/หัวหน้าฝ่าย
5. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ได้พิจารณาว่าเหมาะสม
4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยา) จ.ชลบุรี
- รุ่น ๒ วันที่ ๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวน์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น ๓ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รุ่น ๔ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น ๕ วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่น ๖ วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑.ค่าลงทะเบียนอบรม เป็นเงิน ท่า นละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่า ที่พั ก) เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่า ง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจานวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากร จากสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มา
เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐ – ๒๙๒๑ – ๔๑๒๒ , ๐- ๒๔๔๓ – ๖๘๓๓
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
4) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
5) ส่งใบสมัครทางเฟสบุ้ค Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๖) ส่งใบสมัคร ไอดีไลน์ Id line : training59 หรือ ไอดีไลน์ Id line : 59training
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7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านผู้สมัครเข้าร่วมอบรมสามารถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรม
หมายเหตุ คาเตือน : กรณีที่ท่านทาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย ท่านจะต้องดาเนินการแจ้งความ และทาหนังสือ
ขอคัดลอกสาเนาใบเสร็จ ส่งถึงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8. การสารองห้องพัก
- ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
- โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลฯ : 045-311-655-6
- โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ : 02-238-230-58 ต่อ 4215
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 088-8160519 (โปรดดาวน์โหลดใบจองห้องพักที่ www.training59.com)
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔
******************************

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการเชิงปฏิบัติการ
กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช.
ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑”
----------------------------------------วันแรกของการอบรม ๑๓.๐0 – ๑๖.0๐ น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
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วันที่สองของการอบรม
๐9.0๐ – ๑6.00 น. – สาระสาคัญ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
- โครงสร้างการตรวจสอบและกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
2. การไต่สวนข้อเท็จจริง
3. การคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
4. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี
5. กรณีศึกษาคดีทุจริต
6. กรณีศึกษาคดีร่ารวยผิดปกติ (การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น/ร่ารวยผิดปกติ)
7. การสืบทรัพย์
๘. อานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวได้
- แนวทางการจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน(ฝึกปฏิบัติโปรดนาเครื่องคานวณมาด้วย)
- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินอะไรที่ต้องแสดงและอะไรไม่ต้องแสดงรายการ
- จานวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่น ในแต่ละกรณี
- ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ นิ กรณีปกติ และ กรณีผู้ยื่นตาย
- ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลที่ต้องแสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ
- บทกาหนดโทษการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นอันเป็นเท็จ
- วิเคราะห์ทรัพย์สินและหนีส้ ินเพื่อเตรียมความพร้อม
- กรณีศึกษา
๑. คดีผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณีท้องถิ่น)
๒. คดีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ (กรณีท้องถิ่น)
3. คดีไม่สามารถชีแ้ จงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้
4. คดียึดทรัพย์กรณียักย้าย/ถ่ายโอนหรือฝากให้ผู้อื่นถือครอง/ครอบครองแทน
5. คดีทรัพย์สินที่ยื่นและชี้แจงไม่ได้ถูกอายัดและยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
วิทยากร นายมีชัย โอ้น
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชานาญการพิเศษ
สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
วันที่สามของการอบรม
09.00 – 16.00 น. - การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย 4 ชั่วโคตร)
1. ทฤษฎี คานิยาม ความหมาย
*** เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือใครบ้าง
*** กฎหมายฉบับนี้ จะครอบคลุมถึงญาติในกีล่ าดับ ใครบ้าง
*** กรณีคู่สมรส หรือบุตร ทีช่ อบด้วยกฎหมาย ทั้งทางพฤตินัย หรือนิตินัย
เกี่ยวข้องหรือไม่ มีแนวการพิจารณาอย่างไร
*** ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ คืออะไร
*** ปกติประเพณีนิยม หมายถึงอะไร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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วันที่สามของการอบรม (ต่อ)
09.00 – 16.00 น. - การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย 4 ชั่วโคตร)
2. หลักการคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (อย่างไร จึงเรียกว่า “ขัดกัน”)
3. รูปแบบของการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม
4. มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงการขัดกันฯ
5. ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
6. การไต่สวนข้อเท็จจริง และระยะเวลาการไต่สวน
7. การดาเนินคดี/การรับโทษกรณีกระทาผิด (ระดับโทษการจาคุก และค่าปรับ)
8. ตัวอย่างกรณีการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
- การตรวจสอบและกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑. คดีฮั้วประมูล ***
- อย่างไร จึงจะเข้าข่าย “ฮัว้ ” กรณีจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
- กฎหมายว่าด้วย “การฮั้วประมูล” มีบทลงโทษอย่างไร
- ความผิดของการจัดฮั้ว/ความผิดของการข่มขืนใจให้ผู้อื่นจายอม/การใช้อุบายหลอกลวง
- ความผิดเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ที่รู้หรือละเว้นให้มีการฮั้ว
พร้อมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
๒. กรณีการรับสินบน/เรียกรับผลประโยชน์
๓. คดีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มาตรา ๑๕๗
๔. การดาเนินการกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ารวยผิดปกติในปัจจุบัน
๕. กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
๖. เรื่องร้องเรียนที่ ป.ป.ช. ไม่รบั พิจารณา พร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
๗. อานาจสั่งลงโทษของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๘. สิทธิของผูถ้ ูกดาเนินการทางวินยั / การดาเนินการทางอาญา
นายภูมิวัฒน์ รัตนผล
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย
สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปิดอบรมเวลา 16.00 น.
------------------------------------------หมายเหตุ ๑)วิทยำกร/ กำหนดกำรและ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
“การจัดทาและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการเชิงปฏิบัติการ
กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช.
ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑”
-------------------------------------------------ชื่อเทศบาล/อบต./อบจ......................................................................อาเภอ.....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.....................................................
**** E – mail สาหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร...........................................................................(โปรดระบุ) ****

6

มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่...................................................................................................รายชื่ อ ดังต่อไปนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
๒. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
๓. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
4. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน
( ลงชื่อ )....................................................ผูม้ ีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

การชาระเงิน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท
***ท่านสามารถชาระเงินสดได้ในวันรายงานตัว/รับเอกสาร วันแรกของการหลักสูตร ***
การสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒ หรือ ๐ ๒443 6833
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
๔) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
๕) ส่งใบสมัคร ไอดีไลน์ Id line : training59 หรือ ไอดีไลน์ Id line : 59training
การสารองห้องพัก
:ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง จะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า 20 วัน
***โปรดติดต่อสารองห้องพักกับทางโรงแรมตามหมายเลขที่ระบุไว้ในโครงการหลักสูตร****
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง ๕-๗ วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมผี ู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจานวนทีส่ ามารถดาเนินการได้
3) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มอื ถือ ของผูส้ มัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

