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พันธกิจ ค่านิยม
และอ�านาจหน้าที่

แผนปฏิบัติราชการ 
ส�านักงาน ป.ป.ท. 
ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559
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สถิติเรื่อง 
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและจัดการปัญหา
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เป็นธรรม และยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนากลไกด�าเนินงานด้านกฎหมายและมาตรการทางวินัย

ให้มีประสิทธิภาพ
2. ลดโอกาสและยับยั้งการทุจริต
3. เสรมิสร้างประสทิธิภาพกลไก และภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคม
4. พัฒนาระบบ และกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มี

ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

อ�านาจหน้าที่
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 51 ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผูร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี มหีน้าทีค่วบคมุดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการของส�านักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ในส�านักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ซึ่งตามมาตรา 51 ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน ป.ป.ท. 
มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (4)  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต
 (5)  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
 (6)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มอบหมาย

ค่านิยมร่วม

ท�ำงำนเชิงรุก

มุ่งผลสัมฤทธิ์

อย่ำงมืออำชีพ

ท�ำงำน

ด้วยควำมถูกต้อง

ปฏิบัติหน้ำที่

ด้วยควำมซื่อสัตย์ 

โปร่งใส และยุติธรรม

ท้ำทำยกำรทุจริต

ทุกรูปแบบ

P 
: Proactive

A 
: Accurate

C 
: Clear

C 
: Challenge

PACC : 
(Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

2 รายงานประจำาปี 2559



แผนปฏิบัติราชการ ส�านักงาน ป.ป.ท.
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเดน็ยทุธศาสตร์

1. พัฒนาประสิทธิภาพ

การปราบปรามการ

ทจุรติและบงัคบัใช้กฎหมาย

 

2. พัฒนาประสิทธิภาพ

การป้องกันและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล

3. พัฒนา และยกระดับ

กลไกภาคีเครือข่าย

ภาคประชาสังคมให้มี

ประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบกลไก 

การบริหารจัดการ 

ในการแก้ไขปัญหา 

การทุจริต

5. เพิ่มขีดสมรรถนะ

องค์กรและบุคลากร

เพื่อมุ่งสู่องค์กร

สมรรถนะสูง

พฒันาประสทิธภิาพการปราบปราม

การทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ 

การปราบปรามการทจุรติและบงัคบัใช้

กฎหมาย  มี เป ้ าประสงค ์ ให ้

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวน

ข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

และเป ็นธรรม โดยใช ้กลยุทธ ์

ทั้ ง ในเร่ืองพัฒนากระบวนการ 

ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง

ทางอาญา มีการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

และไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 

และพัฒนาระบบก�ากับ ติดตาม 

การบังคับใช ้มาตรการทางการ

บรหิาร (ปกครอง/วนิยั) ในหน่วยงาน 

ภาครัฐ

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์การพฒันาประสทิธภิาพ

ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร ้ า ง 

ธรรมาภิบาล มี เป ้ าประสงค  ์

ในการป ิด โอกาส การทุ จริ ต 

ในหน่วยงานภาครัฐ ขับเคลื่อน

องค ์กรภาครั ฐ ให ้บริหารงาน 

ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น 

วิธีการเสนอมาตรการในการแก้ไข

ป ัญหาการทุจริตในหน ่วยงาน 

ภาค รัฐ  และการส ่ ง เสริ ม ให ้ 

หน ่ วยงานภาครั ฐบริหารงาน 

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

1 2

3สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ



พัฒนาและยกระดับกลไกภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับ

กลไกภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคม

ให้มีประสิทธิภาพ เน้นเป้าประสงค์

ในการปลูกฝังทัศนคติ ค ่านิยม 

ของทกุภาคส่วนให้ปฏิเสธการทจุรติ

และต ่อต ้านการทุจริต โดยใช ้

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รณรงค์

ให้ความรู ้แก่ทุกภาคส่วนในการ

สร้างจิตส�านึก ค่านิยมต่อต้าน และ

การปฏิเสธการทุจริต นอกจากนี้ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับ

กลไกภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคม

ให้มีประสิทธิภาพ ยังมีเป้าประสงค์

ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ภาคประชาสงัคมในการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างยั่งยืน และเน้นการ 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบ การทุจริตให้มีความ 

เข้มแข็ง โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา

ศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งของ

เครือข ่ายภาคประชาสังคมใน  

การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม

ให้สังคมมีมาตรการควบคุมและ

มาตรการลง โทษทางสั งคมที ่

เข้มแข็ง

พัฒนาระบบกลไกการบริหาร

จดัการในการแก้ไขปัญหาการทจุรติ

ยุทธศาสตร ์พัฒนาระบบกลไก 

การบรหิารจดัการในการแก้ไขปัญหา 

การทุจริต มีเป้าประสงค์ในการ

พฒันากลไกมาตรการ กระบวนการ 

และ เ ค รื่ อ ง มื อ เ พื่ อ สนั บ สนุ น 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

เชิงรุก รวมถึงเน้นการพัฒนาระบบ

และช่องทางในการแจ้งเบาะแส 

การทจุรติคอร์รปัชนั โดยเน้นกลยทุธ์ 

ในการด�าเนนิงานคอื พฒันารูปแบบ 

กระบวนการ  และ เค ร่ืองมื อ 

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างสายลับ

การข่าวที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน

เน้นการสร้างมาตรฐานการคุ้มครอง

พยานให ้ มี ความรวด เร็ วและ

ปลอดภัย และการเสริมสร ้าง 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการ

ทุจริตคอร์รัปชัน

เพิ่มขีดสมรรถนะองค ์กรและ

บคุลากร เพือ่มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสูง 

ส�านกังาน ป.ป.ท. มุง่เน้นยทุธศาสตร์ 

การเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและ

บคุลากร เพือ่มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสงู 

โดยมี เป ้ าประสงค ์ เ พ่ือพัฒนา 

ระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล โดย

ใช้กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนา

ระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือมุ ่งสู ่การเป ็น

องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง การสร้าง

องค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้

เป็นมืออาชีพ การพัฒนากลไกและ

รูปแบบการท�างานให้มีประสิทธิผล

สูงสุด อีกทั้งยังเน้นการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

ภารกิจ และเน้นการพัฒนาระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 

การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ

องค ์ ก รอย ่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 

เ พ่ือน� า ไปสู ่ ก ารสร ้ า งองค ์ กร 

แห่งความผาสุก 

3 4 5
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ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.

(1) โครงสร้างองค์กร

 การแบ่งส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ป.ป.ท. 

หมำยเหต ุ:  1. อัตราก�าลังเดิม จ�านวน 255 อัตรา 
   2. อัตราก�าลังที่ได้รับเพิ่ม จ�านวน 325 อัตรา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
   3.  ยุบเลิกต�าแหน่งเพื่อปรับระดับต�าแหน่งให้สูงขึ้น จ�านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 
    (ตามมติการประชุม อ.ก.พ. ส�านักงาน ป.ป.ท. ท�าหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 
    วันที่ 24 สิงหาคม 2559)

ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

เลขำธิกำรและรองเลขำธิกำร

579

3

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มงำนกฎหมำย

ส�ำนักงำนเลขำธิกำร

ส�ำนักคุ้มครองและป้องกัน

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

กองกำรต่ำงประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐ 1- 5

ส�ำนักงำนป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

เขตพื้นที่ 1 - 9

1

3

3

25

14

11

10

11

153

345

ชื่อส่วนราชการ  กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ
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(2)  การแบ่งส่วนส่วนราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. 

  การแบ่งส่วนราชการส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ส�านกังาน ป.ป.ท.) 

กระทรวงยุติธรรม เป ็นไปตามกฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

 (1) ส�านักงานเลขาธิการ

  (2) กองการต่างประเทศ

  (3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (4) ส�านักคุ้มครองและป้องกัน

 (5) ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

  (6) - (10) ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5

  (11) - (19) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1 – 9

  และให้มี 3 กลุ่มงาน คือ 

    (1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

    (2) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

    (3) กลุ่มงานกฎหมาย

 (2.1) ส ่วนรำชกำร และหน ่วยงำนภำครัฐที่อ ยู ่ ในอ�ำนำจหน ้ำที่และควำมรับผิดชอบของ 

ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 1 – 5

 ประกาศส�านักงาน ป.ป.ท. ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ก�าหนดส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ 

ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5 ดังต่อไปนี้

1.  ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 1 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง

  ได้แก่

 1) กระทรวงกลาโหม    3) กระทรวงมหาดไทย

 2) กระทรวงการต่างประเทศ   4) กระทรวงยุติธรรม

2. ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 2 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ 

 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

 1)  กระทรวงการคลัง    6) กระทรวงพลังงาน

 2)  กระทรวงพาณิชย์    7) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3)  กระทรวงคมนาคม    8) กระทรวงอุตสาหกรรม

 4)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 5)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
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 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้แก่
 1) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 4) กระทรวงวัฒนธรรม
 2)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   5) กระทรวงสาธารณสุข
 3)  กระทรวงศึกษาธิการ    6) กระทรวงแรงงาน

3. ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 3 รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  30) ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 2) การไฟฟ้านครหลวง    31) องค์การตลาด
 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    32) องค์การคลังสินค้า
 4) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)   33) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5) การประปานครหลวง    34) บริษัท สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จ�ากัด
 6) การประปาส่วนภูมิภาค    35) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
 7) องค์การจัดการน�้าเสีย    36) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
 8) การเคหะแห่งชาติ    37) ธนาคารออมสิน
 9) โรงงานยาสูบ     38) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 10) โรงงานไพ่     39) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 11) องค์การสุรา     40)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
 12) โรงพิมพ์ต�ารวจ    41) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
               และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 13) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  42) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 14) บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด    43) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
               แห่งประเทศไทย
 15) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   44) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 16) การรถไฟแห่งประเทศไทย   45) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 17) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 46) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 18) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   47) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 19) บริษัท ขนส่ง จ�ากัด    48) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 20) การท่าเรือแห่งประเทศไทย   49) องค์การสะพานปลา
 21) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด   50) ส�านักกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
 22) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 51) องค์กรสวนยาง
 23) บริษัท การบินไทย จ�ากัด   52) บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ�ากัด (สธท.)
 24) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 53) ส�านักงานธนานุเคราะห์
 25) สถาบันการบินพลเรือน    54) การกีฬาแห่งประเทศไทย
 26) บริษัท ทีโอที จ�ากัด    55) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 27) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด   56) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 28) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด   57) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 29) บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)   58) องค์การเภสัชกรรม
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4. ส�ำนกัปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครฐั 4 รบัผดิชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

  ได้แก่

 1) กรุงเทพมหานคร

 2) หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

  การทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

5.  ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 5 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

 หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส�านักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

 1) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  24) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 2) ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 25) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  26) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 3) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  27) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

 4) ราชบัณฑิตยสถาน    28) ส�านักงานบริหารและพัฒนาความรู้

 5) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 29) ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 6) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ    30) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 7) ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  31) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

 8) กรมประชาสัมพันธ์     32) ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ

 9) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  33)  ศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์ของประเทศไทย

 10) ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    34) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 11) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   35) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ 

 12) ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ        แห่งชาติ

 13) ส�านักงบประมาณ    36) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 14) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  37)  ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ

 15) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  38) ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา

 16) ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  39) ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 17) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 40)  ส�านกังานส่งเสรมิการจดัการประชมุและนทิรรศการ 

 18) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  41) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

    และสังคมแห่งชาติ          เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 19) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 42) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  20) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ    43) ธนาคารแห่งประเทศไทย

 21) ส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 44) ส�านักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

 22) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว          แห่งประเทศไทย 

 23) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

(3) กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
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 (2.2) เขตพื้นที่ของส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 1 - 9

 โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ก�าหนดให้ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั เขตพืน้ท่ี 1 - 9 

มีอ�านาจหน้าทีใ่นเขตพืน้ทีต่ามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมประกาศก�าหนด รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 

จึงออกประกาศก�าหนดเขตพื้นที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1 - 9  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ดังต่อไปนี้

14 
 

มีอ านาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
จึงออกประกาศก าหนดเขตพื้นที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่  1 - 9 เมื่อวันที่  
30 มิถุนายน 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ดังต่อไปนี้ 
 
 

 

 
 

 

เขตพืน้ทีข่องส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพืน้ที ่1 - 9
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 (3) กรอบอตัราก�าลังข้าราชการ/ลูกจ้างชัว่คราว

  ส�านักงาน ป.ป.ท. มีกรอบอัตราก�าลัง จ�านวน 767 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ จ�านวน 579 อัตรา 

พนักงานราชการ จ�านวน 26 อัตรา และลูกจ้างช่ัวคราว จ�านวน 162 อัตรา มีคนครอง จ�านวน 438 อัตรา  

ประกอบด้วยข้าราชการ จ�านวน 312 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 126 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ต�ำแหน่ง
กรอบอัตรำก�ำลัง

(อัตรำ)
คนครอง
(อัตรำ)

1. ข้ำรำชกำร 579 312

 1) ผู้บริหารระดับสูง 1 1

 2) ผู้บริหารระดับต้น 2 2

 3) ผู้อ�านวยการระดับสูง 17 17

 4) ผู้อ�านวยการระดับต้น 2 2

 5) นักจัดการงานทั่วไป 15 12

 6) นักทรัพยากรบุคคล 4 4

 7) นักวิชาการเงินและบัญชี 13 5

 8) นักวิชาการพัสดุ 10 3

 9) นักสืบสวนสอบสวน 433 203

 10) นักประชาสัมพันธ์ 1 1

 11) นักวิชาการยุติธรรม 42 30

 12) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 8

 13) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 3

 14) นักวิเทศสัมพันธ์ 4 1

 15) นิติกร 3 3

 16) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1

 17) เจ้าพนักงานธุรการ 16 15

 18) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 -

 19) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1

2. พนักงานราชการ 26 -

3. ลูกจ้างชั่วคราว 162 126

รวม 767 438

หมำยเหต ุ:  1. อัตราก�าลังเดิม จ�านวน 255 อัตรา 
   2. อัตราก�าลังที่ได้รับเพิ่ม จ�านวน 325 อัตรา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
    3. ยุบเลิกต�าแหน่งเพื่อปรับระดับต�าแหน่งให้สูงขึ้น จ�านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 
    (ตามมติการประชุม อ.ก.พ. ส�านักงาน ป.ป.ท. ท�าหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
    3/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559)

    4. ลูกจ้างชั่วคราวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม 
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(4) งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี

            หน่วย : ล้านบาท

2557 2558 2559

งบบุคลำกร 97.1318 106.3846 106.3435

งบด�ำเนินงำน 145.9220 149.3609 153.2889

งบลงทุน 7.3907 10.2336 14.6570

งบอุดหนุน - - -

งบรำยจ่ำยอื่น 21.5100 14.7715 14.2800

รวม 271.9455 280.7506 288.5694

ปีงบประมำณ
ประเภทงบประมำณ

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี

500 100 150 200 250 300

2559

2557

2558

ป� พ.ศ.

ประเภทงบ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ�ายอื่น

รวม

106.3435

14.6570
14.2800 288.5694

280.7506

271.9455

106.3846
149.3609

10.2336

97.1318

14.7715

153.2889

7.3907
21.5100

145.9220

ล�านบาท
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สถิติเรื่องร้องเรียนของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้น�ามาวิเคราะห์สถานการณ์การร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้ม ี
การรวบรวมตั้งแต่ปี 2551 - 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 27,386 เรื่อง 
(ข้อมูลจากรายงานสรปุสถานการณ์การร้องเรยีนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐกองบริหารคดี 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส�านักงาน ป.ป.ท.)

สถิติเรื่องร้องเรียน

0

5,000

2551  2552  2553  2554  2555 2556 2557 2558 2559 รวม
ป� พ.ศ.

จำนวนเร�่องร�องเร�ยน

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

439 1,216 1,301
2,053 4,241

4,340 3,653 4,977
5,166

27,386

0

จำนวนเร�่องร�องเร�ยน

100

200

จังหวัด

กรุงเทพฯ สุร�นทร� นครราชสีมา นครสวรรค� อุบลราชธานี

300

400

500

600

700

800

900

1,000

861

147 134 127 125

1. สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัดเกิดเหตุเรื่องร้องเรียนมำกที่สุด 5 อันดับ (ปี 2559)
 1) กรุงเทพมหานคร จ�านวน  861 เรื่อง
 2) จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน  147 เรื่อง
 3) จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน  134 เรื่อง
 4) จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน  127 เรื่อง
 5) จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน  125  เรื่อง
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2,500

0

500

จำนวนเร�่องร�องเร�ยน

1,000

1,500

2,000

ทุจริตโครงการจำนำขาวทุจริตจัดซื้อจัดจางฯยักยอกทรัพยของทางราชการโครงการของรัฐบาลพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต

ประเด็นที่ถูกร�องเร�ยน

2,039

600 556
478 437

สปท. 1-5 (กทม.) ปปท. เขต 1 ปปท. เขต 2 ปปท. เขต 3 ปปท. เขต 4 ปปท. เขต 5 ปปท. เขต 6 ปปท. เขต 7 ปปท. เขต 8 ปปท. เขต 9

ปปท. เขต 8
7%

ปปท. เขต 9
5%

ปปท. เขต 1
12%

ปปท. เขต 2
7%

ปปท. เขต 3
12%ปปท. เขต 4

11%

ปปท. เขต 5
7%

ปปท. เขต 6
13%

ปปท. เขต 7
10%

สปท. 1-5 (กทม.)
16%

3. สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัด เขตพื้นที่ 1-9 และ กทม. แสดงเป็นภาพสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้
23 

 

 
สถิติเรื่องร้องเรียน จ ำแนกจังหวัดเขตพ้ืนท่ี 9 

 
    2.4 ประเด็นท่ีถูกร้องเรียนมำกท่ีสุด 5 อันดับ (ปี 2559) 
 1) พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ จ านวน    2,039 เรื่อง  
 2) โครงการของรัฐบาล จ านวน     600  เรื่อง 
 3) ยักยอกทรัพย์ของทางราชการ จ านวน  556   เรื่อง  
 4) ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูลโครงการ  จ านวน   478   เรื่อง                                                            

5) ทุจริตโครงการจ าน าข้าว จ านวน   437   เรื่อง 

2,039

600 556 478  437

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ป  เ   ท    ก    เ    

  ต ก  มส   ป  ท  ท    ต 
    ก  ข        
  ก  กท     ข  ท     ก  
ท    ต              
ท    ต    ก        ข   

 

2. ประเด็นที่ถูกเรียกร้องมำกที่สุด 5 อันดับ (ปี 2559)

2,500

0

500

จำนวนเร�่องร�องเร�ยน

1,000

1,500

2,000

ทุจริตโครงการจำนำขาวทุจริตจัดซื้อจัดจางฯยักยอกทรัพยของทางราชการโครงการของรัฐบาลพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต

ประเด็นที่ถูกร�องเร�ยน

2,039

600 556
478 437

2,039
600
556
478
437
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ภาพแสดงจ�านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 แบ่งตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ

1 - 20 เรื่อง

20 - 40 เรื่อง

41 - 60 เรื่อง

61 - 100 เรื่อง

มำกกว่ำ100 เรื่อง

18 
 

2. สถิติเรื่องร้องเรียน จ าแนกจังหวัด เขตพื้นที่ 1-9 และ กทม. แสดงเป็นภาพสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้ 
 
 

สปท.1-5 (กทม.)
16%

ปปท.เขต 3
12%

ปปท. เขต 4
11%

ปปท. เขต 5
7%

ปปท. เขต 6
13%

ปปท. เขต 7
10%

ปปท. เขต 8
7%

ปปท. เขต 9
5%

ปปท. เขต 1
12%

ปปท. เขต 2
7%

สปท.1-5 (กทม.)
ปปท. เขต 1
ปปท. เขต 2
ปปท.เขต 3
ปปท. เขต 4
ปปท. เขต 5
ปปท. เขต 6
ปปท. เขต 7
ปปท. เขต 8
ปปท. เขต 9

 

 
 

สถิติเรื่องร้องเรียน จ ำแนกจังหวัดเขตพ้ืนท่ี 1-9 
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สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัดเขตพื้นที่ 3

สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัดเขตพื้นที่ 1

1 - 20 เรื่อง
20 - 40 เรื่อง
41 - 60 เรื่อง
61 - 100 เรื่อง
มำกกว่ำ100 เรื่อง

1 - 20 เรื่อง
20 - 40 เรื่อง
41 - 60 เรื่อง

61 - 100 เรื่อง
มำกกว่ำ100 เรื่อง

1 - 20 เรื่อง

20 - 40 เรื่อง

41 - 60 เรื่อง

61 - 100 เรื่อง

มำกกว่ำ100 เรื่อง

สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัดเขตพื้นที่ 2

1 - 20 เรื่อง
20 - 40 เรื่อง
41 - 60 เรื่อง
61 - 100 เรื่อง
มำกกว่ำ100 เรื่อง
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•ลพบุรี
•

สิงห์บุรี

•ชัยนำท

•อ่ำงทอง •สระบุรี

•พระนครศรีอยุธยำ

•ปทุมธำนี
•นนทบุรี •กรุงเทพมหำนคร

•สมุทรปรำกำร

•
ปรำจีนบุรี

•
นครนำยก

•
สระแก้ว•

ฉะเชิงเทรำ
•

ชลบุรี

•
ระยอง

•
จันทบุรี

•
ตรำด

•ชัยภูมิ

•นครรำชสีมำ

•
บุรีรัมย์

•สุรินทร์
•ศรีสะเกษ

•อุบลรำชธำนี

•อ�ำนำจเจริญ

•ยโสธร
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สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัดเขตพื้นที่ 4

สถิติเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกจังหวัดเขตพื้นที่ 5

16 รายงานประจำาปี 2559

•บึงกำฬ

•นครพนม•สกลนคร•อุดรธำนี
•เลย

•
หนองบัวล�ำภู

•ขอนแก่น

•มหำสำรคำม
•ร้อยเอ็ด

•เชียงรำย

•พะเยำ
•น่ำน•

เชียงใหม่

•อุตรดิตถ์

•สุโขทัย
•ตำก

•ก�ำแพงเพชร
•

พิจิตร

•นครสวรรค์
•อุทัยธำนี

•เพชรบูรณ์

•พิษณุโลก

•ล�ำปำง•ล�ำพูน •แพร่

•แม่ฮ่องสอน

•
กำฬสินธุ์

•หนองคำย

•มุกดำหำร
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•กำญจนบุรี •สุพรรณบุรี
•นครปฐม

•รำชบุรี

•เพชรบุรี

•ประจวบคีรีขันธ์
•ชุมพร

•ระนอง

•สุรำษฎร์ธำนี

•พังงำ

•กระบี่•ภูเก็ต

•
ตรัง •

พัทลุง

•สงขลำ

•ยะลำ
•

นรำธิวำส

•ปัตตำนี

•สตูล

•นครศรีธรรมรำช

สมุทรสำคร•
• สมุทรสงครำม
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ผลการด�าเนินงาน

ของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนท่ี



 ปัญหาการทุจริตก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค�าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 

2557  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก�าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหา 

การทุจริต เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 

 สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดปัญหาการทุจริตภาครัฐเกิดจากกลไกภาครัฐไม่อยู่ในกรอบ

ธรรมาภิบาล ท�าให้ระบบราชการอ่อนแอส่งผลให้โครงสร้างหลักของประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

อ่อนแอ การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างกลไกภาครัฐให้เข้มแข็งหรืออยู่ในกรอบหลักธรรมาภิบาล  

โดยรฐับาลได้มีการเสรมิสร้างกลไกขับเคลือ่นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติภาครฐัขึน้มา 3 ระดบั คอื คณะกรรมการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นกลไกนโยบายระดับชาติ  ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

เป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงให้เป็นกลไก

ขบัเคลือ่นปฏิบตักิารระดบักระทรวง  โดยมสี�านกังาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานกุารของกลไกขับเคล่ือน คตช. และ ศอตช.

คตช.

ศอตช.

ศปท.

ส�านักงาน ป.ป.ท. (ฝ่ายเลขานุการฯ)

อนุกรรมการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานของ ศปท.

ส�านักงาน ป.ป.ท.
(ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ)

ครม.

ศปท.กระทรวง/หน่วยขึ้นตรง อนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับกระทรวง

ศปท.กระทรวงมหาดไทย

ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- อบจ.        
- เทศบาล (นคร/เมือง/ต�าบล)
- อบต. 
- เมืองพัทยา

ศปท.จังหวัด

ราชการส่วนภูมิภาค

- จังหวัด
- อ�าเภอ
- ต�าบล/หมู่บ้าน

คตช. :  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ศอตช. : ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ศปท. : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภายใต้ก�ากับ กรมในสังกัด มท.* กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ จังหวัด กทม.

ส�ำนักงำน ป.ป.ท. (ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ)

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

ผลการด�าเนนิงานของส�านกังาน ป.ป.ท.

20 รายงานประจำาปี 2559



1. ผลการด�าเนินงานระดับนโยบาย

 มาตรการทางการบริหาร (ย้าย/พักราชการ)  

เป ็นจุดแข็งท่ีสามารถมีผลยับยั้งความเสียหายได ้

อย่างรวดเร็ว และเป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 

ใช้แบบผสมผสานกับมาตรการทางอาญา และมาตรการ 

ทางวินัย ซึ่งมีจุดอ่อนในเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย

ที่ล่าช้า โดยเป็นการใช้อ�านาจทางการบริหารในการ 

น�าตัวผู้ที่ตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ออกจากปัญหา เพื่อกระตุ้น/ป้องปราม ให้เจ้าหน้าที่ 

ของ รั ฐปฏิบั ติ ง านให ้ อยู ่ ในกรอบธรรมาภิบาล  

โดยศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

ได ้เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ใช้มาตรการทางปกครองบังคับใช้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ที่ มีพฤติการณ ์น ่า เชื่ อว ่ า เกี่ ยวข ้องกับการทุจ ริต 

ประพฤติมชิอบ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

มีค�าสั่งซ่ึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

พ.ศ. 2557 ระงับการปฏิบัติราชการในต�าแหน่งเดิม 

ของเจ ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู ่ระหว ่างการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง จ�านวน 9 ค�าสั่ง รวมจ�านวน 353 ราย ดังนี้ 

ปีงบประมำณ ค�ำสั่งที่ ลงวันที่ จ�ำนวน (รำย)

2558 รวม 2 ค�ำสั่ง 115

16/2558 15 พฤษภาคม 2558 45

19/2558 25 มิถุนายน 2558 70

2559 รวม 7 ค�ำสั่ง 238

1/2559 5 มกราคม 2559 59

33/2559 24 มิถุนายน 2559 23

43/2559 17 กรกฎาคม 2559 60

44/2559 26 กรกฎาคม 2559 1

50/2559 25 สิงหาคม 2559 2

52/2559 2 กันยายน 2559 21

59/2559 27 กันยายน 2559 72

รวมทั้งสิ้น 9 ค�ำสั่ง 353
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ผลกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน (เรื่อง)

รวม 1,134

ใช้มาตรการทางบริหาร 127

ยุติเรื่อง  82

อยู่ระหว่างด�าเนินการ 903

เรื่องรับใหม่ 22

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

  มาตรการทางการบริหาร เป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ที่จะท�าให้หัวหน้าส่วนราชการด�าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายสามารถน�าผู ้กระท�าผิดให้ได้รับโทษเร็วข้ึน  
อนัเป็นการป้องปรามไม่ให้เกดิผูโ้กงรายใหม่ได้อีกทางหนึง่ 
ด้วยการกระตุ ้นให้หัวหน้าส่วนราชการก�ากับดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
โดยศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ได้ก�ากับ ติดตามการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร
ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับ
กระทรวง โดยมีข ้อมูล สถิติการใช ้มาตรการทาง 
การบริหารของทุกส่วนราชการ ดังนี้

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทจุริต (ศปท.) ระดบักระทรวง ตามมตแิละข้อสัง่การ 
ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ครั้งท่ี 6/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  
โดยให้ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งการในเร่ือง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย 
ของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
โดยมี ศอตช. เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติ ติดตาม
ความคืบหน้าและสรุปผลการด�าเนินงานในการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย/ปกครองของหน่วยงานในสังกัด 
 เพื่อให้ ศปท. มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาได ้อย ่างมี
ประสทิธภิาพ  คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบัิตริาชการ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2559  
เห็นชอบในหลักการและแนวทางการด�าเนินงานของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามมติและข้อสั่งการ 
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และมีค�าสั่ง
คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตแห่งชาติ (คตช.) แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการด�าเนินงานของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่น
การปฏิบัติงานของ ศปท.  ภารกิจการขับเคล่ือน 
การด�าเนินงาน คือ แจ้งข้อส่ังการของ คตช. ติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน รายงานผลต่อ คตช. ทุกวงรอบของ 
การประชุม ท�าให้นโยบาย มติและข้อสั่งการของรัฐบาล
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐได้รับ

การน�าไปปฏบิติัได้อย่างรวดเร็วมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้
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 ส�านกังาน ป.ป.ท. ร่วมกบั ส�านกังาน ก.พ.ร. และองค์การเพือ่ความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิและพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development : OECD) ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต 

ของประเทศไทยขึ้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐให้โปร่งใส 

และเกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน และเป็นเคร่ืองมือในการประเมินตนเอง 

ตามกรอบสุจริตธรรมภาครัฐของ OECD โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน 

ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย เพ่ือสร้างให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ของสถาบันภาครัฐ และน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้างสุจริตธรรม รวมทั้ง ยกระดับ 

ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยด้านความซื่อสัตย์สุจริตเทียบเคียงสากล 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 

รับทราบแนวทางการยกระดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์

คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI)  

ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

เสนอ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี 

ที่ 112/2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 แต่งต้ัง 

คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและ

ประสานงานการประเมนิดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชนั 

ซึ่ งส�านักงาน ป.ป.ท. เป ็นฝ ่ายเลขานุการ โดย 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  

ได้มีมติเห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน (Quick Win)  

ของคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อม 

และประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์

คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI)  

ตามท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการนโยบายฯ รายงาน โดยมีกรอบแนวทาง

การด�าเนินการระยะเร่งด่วน 4 ด้าน ดังนี้ 

 -  การอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ 

 - ความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่ง

หน้าที่ 

 - ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 - ประสิทธภิาพการด�าเนนิการต่อต้านการทจุรติ 

และประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมปัญหา 

การทุจริต 
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 ศูนย์อ�านวยการต่อต ้านการทุจริตแห่งชาติ 

(ศอตช.) ได้มีค�าสั่ง ที่ 1/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาก�าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น (ประกอบด้วยผู้แทนสันนิบาตเทศบาล 

แห ่งประเทศไทย ผู ้แทนสมาคมองค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย กรมบัญชกีลาง ส�านกังบประมาณ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงาน ป.ป.ช. 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมส ่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น) โดยมีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่าย

เลขานุการ เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาการทจุรติของ อปท. 

อย่างยัง่ยนื คณะอนกุรรมการฯ ได้ท�าการศกึษา ทบทวน 

ปัญหาการทจุริตของ อปท. โดยมีผลการด�าเนนิการ ดงันี้

ประเด็นในการศึกษา :  

 1)  ประเด็นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  2)  ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการศึกษา :

 1) ปัญหาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบซึ่งกระทรวง

มหาดไทย ต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งหมด 11 ฉบับ                              

 2)  การป้องกันการกระท�าการทุจริต ด้วยการ

สร้างจิตส�านึก การเสริมสร้างธรรมาภิบาล

 3)  ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  

  3.1)  ปัญหาการใช้ดุลพินิจ

  3.2)  ปัญหาการตีความกฎหมาย ระเบียบ

  3.3)  ปัญหา ไม่มีกฎ ระเบียบ รองรับการ

ปฏิบัติงาน

 จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ พบว่า

ปัญหาการใช้จ ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอย่างเร ่งด่วน ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือชี้แจงการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมจ�านวนกว่า 1,500 คน  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค 

ฟอรั่ ม  เมื อ งทองธานี  จั งหวั ดนนทบุ รี  โดยมี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน 

ศอตช. เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
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1.7 การตรวจสอบการดำเนินการโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล : 

โครงการมาตรการสงเสร�มความเปนอยูระดับตำบล (ตำบลละ 5 ลานบาท) 

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

ได้มมีตแิละข้อสัง่การในการประชมุ คตช. ครัง้ที ่7/2558 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ให้ด�าเนินการติดตามและ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 

ในระดับพื้นที่ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการส่งเสริม 

ความเป็นอยู่ระดับต�าบลและอนุมัติงบประมาณในการ

ด�าเนินมาตรการเป็นวงเงินรวม 36,275 ล้านบาท  

โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ด�าเนินการ จัดสรรงบประมาณให้ต�าบลละ 5 ล้านบาท 

จ�านวน 7,255 ต�าบล 

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้าน

การทุจรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ได้ด�าเนนิการ

การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ

โครงการ มีผลการด�าเนินการดังนี้

 1) การสร้างการรับรู้เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ โดยด�าเนินการประชุม

ชีแ้จง/ประสานความร่วมมอืการปฏิบตังิาน

ร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชน 

การจัดท�าบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ (MOU)  

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ 

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติภายใต้โครงการ

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ  

5 ล้านบาท)

 2) ป้องปราม / ป้องกันการทุจริต โดยส�านักงาน 

ป.ป.ท. เขตพืน้ที ่1 - 9 ได้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มสงัเกตการณ์ 

ติดตามผลการด�าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู ่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท)  

เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการทุจริตโครงการ 

ดังกล่าว

 3) ปราบปรามการทุจริต เป็นการบังคับใช้

กฎหมายโดยได้รับเรื่องร้องเรียนการด�าเนินโครงการฯ 

จ�านวนท้ังส้ิน 56 เร่ือง อยู ่ระหว่างการตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิ จ�านวน 32 เรือ่ง ตรวจสอบแล้วไม่พบการทุจรติ

จ�านวน 4 เรื่อง ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลเสนอ 

ตั้งคณะอนุกรรมการฯ จ�านวน 1 เรื่อง ไม ่รับไว ้ 

ด�าเนินการ จ�านวน 1 เรื่อง ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จ�านวน 2 เรื่อง และยุติเรื่อง จ�านวน 16 เรื่อง

ส�านักงาน ป.ป.ท. โดย ปปท. 
เขต 4 ร่วมกับจังหวัดสกลนคร สร้าง 

ภาพลักษณ์ใหม่ราชการไทย โครงการต�าบลละ  
5 ล้านบาท จังหวัดสกลนคร สุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได้
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1.8 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 1.9 การบูรณาการรวมของ 8 องคกรอิสระและหนวยงานการตอตาน

การทุจร�ตคอรรัปชันภาครัฐ

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

ได้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2558 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสาร (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม  

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เร่งด�าเนินการพิจารณาก�าหนดแนวเขต 

ป่าไม้ ใหม่ โดยจัดท�าเป็นแผนที่ดิจิทัล 

มาตราส่วน 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จ 

โดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 

แนวเขตป่าไม้ 

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบแนวทางการปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรฐั
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 และแต่งต้ัง 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) หรือ 
“คณะกรรมการ กปนร.” มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุ ติ ธ ร รม  เป ็ นประธาน  และ ได ้ มี ก ารแต ่ งตั้ ง 
คณะอนกุรรมการคณะต่างๆ ทัง้ระดบัจงัหวัดและระดบัภาค 
โดยให ้คณะกรรมการฯ มีอ� านาจหน ้า ท่ี ในการ 
ก�าหนดนโยบาย อ�านวยการ และก�ากบัดแูลการปรบัปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
1 : 4000 แบบดจิทัิล และรปูแบบอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้
ทกุส่วนราชการใช้และยดึถือในแนวทางเดยีวกนั ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของ
รัฐให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือและ
แนวทางในการปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าว  
และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได ้
เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน 
ของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)  
ตามข ้อเสนอของคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่ 
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ 
 นับเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีส�าคัญอันจะน�าไปสู ่
การแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้สามารถบริหารพ้ืนที ่
ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการทุจริต  

ลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
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1.9 การบูรณาการรวมของ 8 องคกรอิสระและหนวยงานการตอตาน

การทุจร�ตคอรรัปชันภาครัฐ

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ส�านักงาน ป.ป.ท.ร่วมแถลงความร่วมมือ 

การบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันภาครัฐ ณ ส�านักงาน ป.ป.ช. สนามบินน�้า เพื่อให้การบริหารคด ี

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกันเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารตัง้คณะกรรมการร่วม

ระหว่างองค์กรอิสระและหน่วยงานการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันภาครัฐ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง (กกต.) ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) และ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพี่อร่วมกันบูรณาการข้อมูลการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และติดตามความคืบหน้าคดีทุจริต  

ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วสามารถเชื่อมโยงลักษณะการกระท�า 

ความผิดในการทุจริตได้ท้ังท่ีเกิดจากนักการเมือง นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐ และน�าข้อมลูไปใช้ในการประชาสมัพันธ์ อนัจะเป็นการสร้างการรบัรูใ้ห้แก่

ประชาชนถึงการด�าเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

มีมติ-ข้อสั่งการในการประชุม คตช. ครั้งท่ี 7/2558  

เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ให้ส�านักงาน ป.ป.ท.  

จดัต้ังศูนย์รบัเร่ืองร้องเรยีนส�าหรบันกัลงทนุชาวต่างชาติ  

เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ  

กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

  ส�านกังาน ป.ป.ท. ได้ท�าการจดัตัง้ศนูย์รบัเรือ่ง

ร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ต้ังแต่วันที่  

11 พฤศจิกายน 2558 โดยท�าการประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ช่องทางในการร้องเรียน และ

ประสานงานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน (BOI) และสภาหอการค้าต่างประเทศ เมื่อม ี

เหตุเกิดขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 

ภายใต้การด�าเนินการของ ศอตช. จะเข้าไปด�าเนินการ

ทันที เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจาก 

ต่างประเทศ

1.10 การจัดตั้งศูนยรับเร�่องรองเร�ยนสำหรับนักลงทุนชาวตางชาติ (The Anti-Corruption 

Operation Complaint Center for Foreign Investors) 
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การตรวจสอบคดีทุจร�ตที่สำคัญ1.11 

 (1) กำรตรวจสอบคดีทุจริตกำรเก็บรักษำข้ำว

ในคลังสินค้ำ ภำยใต้โครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำว 

   องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การ

ตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ได้ด�าเนินการโครงการ 

รับจ�าน�าข้าว ต้ังแต่ปี 2551/2552 ถึง 2556/2557  

โดยมีการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าทั่วประเทศ ต่อมา 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�าสั่ง ที่ 177/2557 

ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ  

และคณะอนุกรรมการดังกล ่าวได ้มีค�าสั่ งแต ่ง ต้ัง 

คณะท�างาน จ�านวน 100 ชุด เพื่อตรวจสอบข้าวที่อยู่ใน

คลังสินค้าทั้งหมด โดยผลการตรวจปรากฏว่าข้าวที่เก็บ

รักษาในคลังสินค้าต่างๆ บางแห่งสูญหาย บางแห่ง 

ข้าวไม่ได้มาตรฐาน และบางแห่งข้าวเสื่อมคุณภาพ  

ซึ่งหลังจากตรวจพบ คณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้ 

ส่วนราชการทัง้ อคส. และ อตก. ไปด�าเนนิการแจ้งความ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้สอบสวนหา 

ผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยต�ารวจภูธรจังหวัด 

33 จังหวดั ได้รบัการร้องทกุข์และส่งส�านวนการสอบสวน

คดอีาญา ระหว่าง อคส. หรือ อตก. แล้วแต่กรณี (ผู้กล่าวหา) 

กับบริษัทผู ้ประกอบการ (เซอร์เวย์เยอร์) ในฐานะ 

คูส่ญัญา (ผูต้้องหา) มายงัส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกล่าวหา

เจ ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข ้องมีส ่วนกับการกระท�า 

อันเป็นการทุจริตในภาครัฐ

 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ส�านักงาน 

ป.ป.ท. ได้รับส�านวนการสอบสวนท่ีเกี่ยวข้องกับการ

โครงการรับจ�าน�าข้าว ทั้งสิ้น 853 เรื่อง ซึ่งในเบื้องต้นได้

รายงานข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ และ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 

66/2559 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 เห็นชอบ 

ในหลกัการเกีย่วกับแนวทางการด�าเนนิคดีส�านวนลกัษณะ

ดังกล่าว ปัจจุบนัส�านกังาน ป.ป.ท. ได้แต่งต้ังคณะท�างาน

เตรียมความพร้อมคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลัง

สนิค้า ตามค�าสัง่ที ่277/2559 ลงวนัที ่20 กนัยายน 2559 

ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการด�าเนินการตรวจสอบและ

รวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อเสนอเรื่องจ�านวน 853 เรื่อง  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไป
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การตรวจสอบคดีทุจร�ตที่สำคัญ1.11 
 (2)  กำรตรวจสอบโครงกำรอุดกลบบ่อน�้ำ

บำดำลของกรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล

  ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) 

โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมกัน 

ตรวจสอบโครงการอดุกลบบ่อน�า้บาดาลหลงัมปีระชาชน 

ร้องเรียนเข้ามาจ�านวนมากเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 

ปี 2557 ซึ่งจากการตรวจสอบจะด�าเนินการย้อนหลัง

ตั้งแต่ปี 2547 - 2557 จ�านวนทั้งสิ้น 44,271 บ่อ ซึ่งใช ้

งบประมาณ 895,300,100 บาท โดยเฉพาะปี 2557  

มกีารตัง้งบประมาณ 103 ล้านบาท ส�าหรบัอดุกลบบ่อน�า้

บาดาลทัง้สิน้ จ�านวน 4,886 บ่อ ของส�านกังานทรัพยากร

น�า้บาดาลทัง้ 12 เขตทัว่ประเทศ เพือ่กลบบ่อบาดาลตาม

มาตรฐาน (ตกเฉลีย่บ่อละประมาณ 16,000 - 18,000 บาท) 

ในเบื้องต้นพบข้อพิรุธ 3 ส่วน คือ 1) เอกสารเบิกจ่าย 

และค่าแรงงาน 2) การสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี  

และได้ค�าตอบว่าไม่ได้ท�าครบตามข้ันตอนท่ีก�าหนด  

และ 3) ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของบ่อบาดาล  

พบว่าไม่ได้ตามมาตรฐาน 

  ทั้งนี้ จากการสุ ่มตัวอย่างด้วยการส�ารวจ 

บ่อที่ท�าการอุดกลบแล้ว ในพื้นที่ขอนแก่น มหาสารคาม 

ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ และระยอง พบพยานบุคคล

และหลกัฐานท่ีสามารถบ่งชีถึ้งพฤตกิรรม ท่ีอาจจะทจุรติ

ของเจ้าหน้าท่ีและผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วน 

ของการอุดกลบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ TOR  

โดยการใช้วัสดุซีเมนต์ผสมกับวัสดุอื่นเทกรอกลงไปจาก

ปากบ่อเพียงตื้นๆ หรือ ท�าเพียงแท่นปูนปิดปากบ่อ  

โดยไม่อุดกลบลงไปในเส้นท่อ การตรวจสอบดังกล่าว 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือ 

seismic test ตรวจสอบความต่อเนื่องของซีเมนต ์

ในเส้นท่อ ซึ่งมีผลบ่งช้ีจากเครื่องมือท่ีปรากฏเป็นกราฟ  

ซึ่งในหลายพื้นที่พบข้อพิรุธ โดยเชื่อได้ว่าในเขตพื้นที่อื่น

น่าจะพบการทุจริตในลักษณะคล้ายคลึงกัน

 (3) กำรตรวจสอบโครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ

ระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล กรมพลศึกษำ กระทรวง

กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

  ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ ศอตช. ได้แก่ ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

(ส�านักงาน ป.ป.ช.) และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) ร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง

สนามกฬีาระดบัอ�าเภอและระดบัต�าบล ซึง่กรมพลศกึษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแผนการ

ก ่อสร ้างสนามกีฬาระดับอ�าเภอและระดับต�าบล  

การตรวจสอบโครงการ
อุดกลบบ่อน�้าบาดาล
ของกรมทรพัยากรน�า้บาดาล
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พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบด้วย แผนการก่อสร้าง 

สนามกฬีาระดบัอ�าเภอ รวม 690 อ�าเภอ และแผนการสร้าง

สนามกีฬาระดับต�าบล รวม 1,114 ต�าบล งบประมาณ 

29,928 ล้านบาท พบว่ามีการด�าเนินการใน 11 จังหวัด 

12 อ�าเภอ ซึ่งด�าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีการ 

ส่งมอบงานและจ่ายเงินตามสัญญาแล้ว แต่สนามกีฬามี

สภาพช�ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ การก่อสร้างไม่ตรง 

ตามสเปค ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง

ปฏิเสธไม่ยอมรับมอบโครงการ ซึ่งในชั้นการตรวจสอบ

พบว่า มีความผิดปกติหลายประเด็น ซึ่ง ศอตช.  

โดยส�านักงาน ป.ป.ท. จะสรุปส�านวนการตรวจสอบ 

ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป นอกจากนี้ ยังอยู ่ในช่วง 

รับประกันการก่อสร้างตามสัญญาก�าหนดไว้ 2 ปี ศอตช.  

จะด�าเนนิการเร่งรดัให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างเข้ามาซ่อมบ�ารุง

สนามกีฬาทีช่�ารดุเสยีหายให้มสีภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

 (4) กำรตรวจสอบคดีทุจริตกำรจัดซื้อที่ดินและ

โครงกำรบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย สมุทรปรำกำร (คลองด่ำน)

  คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใินคราวประชมุ เมือ่วนัที่ 

16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง 

ยื่นค�าขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ 

ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2552 กรณีที่ 

ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ

ช�าระเงินให้แก่กิจการร่วมค้า NVPSKG ตามค�าชี้ขาด 

ของอนญุาโตตลุาการ และให้ ศอตช. เป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

รวบรวมข้อมูลหลักฐานสนับสนุน การด�าเนินการของ

กระทรวงการคลัง 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ

ประธานกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ 

ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานและ

รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิโครงการออกแบบรวม

ก่อสร้างฯ มีอ�านาจหน้าที่ในการประสานงานและ

รวบรวมข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิโครงการ

ดังกล่าว โดยมีอธิบดีอัยการส�านักงานคดีปกครองเป็น

ประธานอนุกรรมการ ผู ้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส�านักงาน ปปง. กระทรวงการคลัง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น

อนุกรรมการ และส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ

 ผลการด�าเนินการ 

 -  กระทรวงการคลัง โดยพนักงานอัยการ 

ส�านักงานคดีปกครองได้ยื่นค�าขอให้ศาลปกครอง

พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา 75 เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2559 

 -  กรมควบคุมมลพิษโดยพนักงานอัยการ 

ส�านักงานคดีปกครองได้ยื่นค�าขอให้ศาลปกครอง

พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา 75 เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม 2559

 -  ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ยืน่ค�าขอให้

ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา 75 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันศาลปกครองให้ 

ยกค�าร้องในส่วนของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ทัง้นี ้ได้เสนอคณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการด�าเนนิการ

ตามมติดังกล่าวแล้ว
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การตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ 

ผานเว็บไซต “ภาษีไปไหน” (www.govspending.data.go.th)  1.12 
ภาษีไปไหน

www.
govspending.
data.go.th

 รัฐบำลโดยควำมร่วมมือระหว่ำงกรมบัญชีกลำง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส�ำนักงำน ป.ป.ท.) ส�ำนักงบประมำณ และส�ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เปิดตัวเว็บไซต์ “ภำษีไปไหน” (www.govspending.data.go.th) 

ซึ่งเป็นระบบในกำรแสดงตัวเลขของกำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำรของแต่ละหน่วยงำน 

ต่อสำธำรณะอย่ำงเป็นทำงกำรตำมโครงกำร Gov Channel ทีจ่ะเป็นกำรบรกิำรภำครฐัต่อประชำชน 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทุจริตผ่ำนเว็บไซต์ “ภำษีไปไหน”  

เพื่อตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐในโครงกำรต่ำงๆ โดยข้อมูลดังกล่ำวจะเชื่อมโยง 

มำยังเว็บไซต์ของส�ำนักงำน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) เมื่อส�ำนักงำน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียน

ดังกล่ำวจะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หำกพบว่ำมีมูลจะด�ำเนินกำรทำงกฎหมำย เพื่อเป็นกำร

แก้ไขปัญหำให้กับประชำชน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 มีกำรร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ “ภำษีไปไหน” 

จ�ำนวน 119 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
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พิจารณา เพื่อให้เลขาธิการที่ได้รับการแต่งต้ังมีความ

เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง ก�าหนดให้ม ี

คณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากระทรวง โดยให้ถือว่า

ประธานกรรมการมีฐานะเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และ

เลขาธกิารเป็นปลดักระทรวง เพือ่เป็นหลกัประกนัในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส�านักงาน ป.ป.ท.

 3) ก�าหนดให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ 

ป.ป.ท. และข้าราชการในส�านักงาน เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่ง 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ให้แก่ข้าราชการ รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติของพนักงาน 

ป.ป.ท. ให้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ 

ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามกฎหมาย

 4) ก�าหนดให้การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และมาตรการของ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ

ก�าหนดระยะเวลาให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหา กรณวีธิปีฏบิตัหิรอืการด�าเนนิการทีเ่ป็นเหตุ

ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ 

ปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย

 กำรแก้ไขเพ่ิมเตมิพระรำชบญัญตัมิำตรกำรของ

ฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

 1) ปรับปรุงการได้มาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

โดยก�าหนดให้ในการสรรหากรรมการให้คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

เสนอรายช่ือบุคคล องค์กรละ 5 คน เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

และประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ เพือ่ให้ได้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่มีความ 

เป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

 2) ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป ็น 

ผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ โดยการ 

คั ด เลื อกให ้คณะกรรมการ  ป .ป .ท .  หารื อกับ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 

ระดับองค์กร โดยมีผลการปฏิบัติราชการ 

และความก้าวหน้าของการบูรณาการภาค ี

เครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2. ผลการด�าเนินงานระดับองค์กร

2.1 ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการ หรือประชาชน  

หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เพื่อให้มาตรการในการ

ป้องกนัการทจุรติตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา

มีผลในทางปฏิบัติ

 5) ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบโครงการทีม่ลีกัษณะ

ส่อว่ามีการทุจริต และเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หรือผู ้รับผิดชอบโครงการสามารถป้องกันมิให้มีการ

ทุจริตในการด�าเนินโครงการเมื่อทราบผลการตรวจสอบ

 6) ปรบัปรงุกระบวนการในการไต่สวนข้อเทจ็จริง 

ได้แก่ 

  (1) ก�าหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ท. มีอ�านาจ

ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

แล้วน�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นเสนอต่อ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพือ่ให้กระบวนการท�างานรวดเรว็ข้ึน  

  (2) ปรับปรุ งการ เข ้ าถึ งข ้ อมู ล เกี่ ยว กับ 

ผูถ้กูกล่าวหาเพือ่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบคุคล

ที่มีอ�านาจไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน

  (3) ปรบัปรงุกระบวนการเกีย่วกบัการพจิารณา

รับเรื่องให้ชัดเจนยิ่งข้ึน และก�าหนดระยะเวลาในการ

พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว ้พิจารณาหรือไม่ เพ่ือให้

กระบวนการท�างานรวดเรว็ข้ึน อนัเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  (4) ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สามารถ

ส่งเรื่องคืนให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการ ตามอ�านาจ

หน้าที่ได้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า 

   (5) ปรับปรุ งการด� า เนินการควบคุมตั ว 

ผู้ถูกกล่าวหา และก�าหนดให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอ�านาจ 

สั่ งค�าร ้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู ้ถูกกล ่าวหาที่ถูก 

ควบคมุตวัได้เช่นเดียวกับพนกังานสอบสวน ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีการเรียก

ประกันหรือหลักประกันด้วย รวมถึงมีอ�านาจยื่นค�าร้อง

ขอหมายขังผู ้ต ้องหาต่อศาลในกรณีจ�าเป ็นที่ต ้อง 

ควบคุมตัวด้วย

  (6) ก�าหนดระยะเวลาการพจิารณาสัง่การของ

พนักงานอัยการให้ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการท�างาน

รวดเร็วขึ้น

  (7) ก�าหนดมิให้มีการนับระยะเวลาหลบหนี

ของผู้ถูกกล่าวหาและจ�าเลยเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ

ตามมาตรา 95 และมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่ประเทศไทย 

เป็นภาคี

ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาประสทิธภิาพการป้องกนั

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 

and transparency Assessment – ITA)  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  

เหน็ชอบให้ทกุหน่วยงานเข้าร่วมรบัการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั

ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที ่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ

คือ 1) ส�านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบการประเมิน 

องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ องค์กรศาล 

(เฉพาะหน่วยธุรการ) ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และองค์การมหาชน  

2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบ  

การประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล กทม. และเมืองพัทยา  

3) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบ

การประเมินสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบการ

ประเมินรัฐวิสาหกิจ 65 หน่วยงาน 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านกังาน ป.ป.ท. 

ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (ที่ปรึกษาโครงการ)  

รับผิดชอบด�าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

มีวัตถุประสงค ์เพื่อประเมินผลด ้านคุณธรรมและ 
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ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

และจดัท�าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานส�าหรบัเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที ่

เข้าร่วมโครงการจ�านวน 278 ส่วนราชการ (รวม 430 

หน่วยงาน) ดังนี้

  -  ส่วนราชการระดบักรม (ส่วนกลาง) จ�านวน 

149 หน่วยงาน

  -  ส่วนราชการระดับจังหวัด จ�านวน 76 

จังหวัด

  (จังหวัดละ 3 หน่วยงาน คือ ส�านักงานจังหวัด 

ส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมเป็น 228 หน่วยงาน)

  - องค์การมหาชน จ�านวน 53 หน่วยงาน

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ .ศ .  2559  หน ่ วยงานภาครั ฐ 

กลุ ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนน ITA  

ในภาพรวมเท่ากับ 80.34 คะแนน ซึ่งอยู ่ในเกณฑ ์

การประเมินระดับสูงมาก มีรายละเอียดดังนี้

 
ภำพรวม กรม องค์กำรมหำชน จังหวัด

External 81.39 81.21 83.76 79.20

Internal 64.49 67.75 69.68 71.04

Evidence - base 78.15 81.61 74.44 78.40

ดัชนีความโปร่งใส 81.20 82.54 81.57 79.50

ดัชนีความพร้อมรับผิด 81.82 83.96 80.53 80.95

ดชันีความปลอดจากการทจุรติในการปฏบัิตงิาน 94.10 92.81 95.29 94.21

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 71.60 71.81 69.84 73.16

ดัชนีคุณธรรมในหน่วยงาน 68.48 66.45 68.36 70.63

รวมคะแนนกำรประเมิน ITA 80.34 80.43 80.20 80.39

หน่วยงำน
ผลคะแนน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา และยกระดับกลไกภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ

 (1) โครงกำรส�ำนักงำน ป.ป.ท. สัญจรพบ

รัฐวิสำหกิจ 

 ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยส�านักปราบปรามการทจุริต

ในภาครัฐ 3 ได้จัดโครงการส�านักงาน ป.ป.ท. สัญจร 

พบรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2558  

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 

ติดตาม แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยมีพนักงานและ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม จ�านวน  

14 แห่ง ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โรงงานยาสูบ องค์การสะพานปลา การไฟฟ้านครหลวง 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย องค ์การตลาด 

เพือ่เกษตรกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การตลาด 

ส� า นักงานสลากกินแบ ่ งรั ฐบาล การท ่อง เที่ ยว 

แห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และการท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย รวมจ�านวน 236 คน 

 (2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักคุ้มครองและ

ป้องกัน ได้จัดโครงการพัฒนาศกัยภาพเครือข่ายด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม  

แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีภาคประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ 1 – 9 รวม 10 แห่ง  

เข้าร่วมรวมจ�านวนทั้งสิ้น 531 คน
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 (3) โครงกำรอบรมเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยส�านกัคุม้ครองและป้องกนั 

และ ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  

เขตพื้นที่ 1-9 ด�าเนินโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่

ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจบทบาทภารกิจ การด�าเนนิงานของส�านกังาน 

ป.ป.ท. ให้แก่กลุ่มเป้าหมายสร้างจิตส�านึกและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ ้าระวัง ติดตาม  

แจ ้งเบาะแสการทุจริต โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ  

รวมทัง้สิน้ จ�านวน 4,625 คน โดยแบ่งตามเขตพืน้ที ่ดงันี้

เขตพื้นที่ 1 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขตพื้นที่ 2 
จังหวัดนครนายก 

และจังหวัดฉะเชิงเทรา
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เขตพื้นที่ 3
จังหวัดยโสธร

และจังหวัดอ�านาจเจริญ

เขตพื้นที่ 4
จังหวัดสกลนคร
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เขตพื้นที่ 5
จังหวัดพะเยา

เขตพื้นที่ 6 
จังหวัดตาก 

และจังหวัดพิจิตร
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เขตพื้นที่ 7 
จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตพื้นที่ 8 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตพื้นที่ 9 
จังหวัดสงขลา 
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 (4)  โครงกำรประชมุสมัมนำเพ่ือประชำสมัพันธ์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ 

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

ได ้ด�าเนินการจัดท�าโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส�าหรับนักลงทุน 

ชาวต่างชาต ิเมือ่วนัท่ี 7 มถุินายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย 

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือน

นโยบายของรฐับาลและสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุ

ชาวต่างชาติเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติของเจ้าหน้าทีรั่ฐ ภาคเอกชนและนกัลงทนุชาวต่างชาติ 

ได้รับทราบถึงบทบาท อ�านาจหน้าที่ และแนวทาง 

การด�าเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว น�าไป

สู ่การปฏิบัติเพื่อให ้เกิดผลอย่างเป ็นรูปธรรมและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้ มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 

จ�านวนทั้งสิ้น 117 คน ได้แก่ หอการค้านานาชาติ 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 (5) โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ในภำครัฐร่วมกับศูนย์ด�ำรงธรรมประจ�ำจังหวัด

 ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี 7 ได้รับ 

งบประมาณจากเงินดอกเบี้ยเงินกลางของกระทรวง

ยุติธรรม จัดท�าโครงการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตร่วมกับศูนย์ด�ารงธรรม เพื่อบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ เขตพืน้ที ่7 และศนูย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวดั

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

โดยเสรมิสร้างเครอืข่ายป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

ด�าเนินโครงการใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี 

ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี

และประจวบครีีขนัธ์ มผู้ีเข้าร่วมท้ังส้ิน จ�านวน 1,508 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ

กลไกการบริหาร จัดการ 

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

 (1)  ระบบข้อมูลข่ำวกรอง

วเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์เพ่ือต่อต้ำน

กำรทุจริต 

 การป ้องกันปราบปราม 

การทุจริตจ� า เป ็นต ้องมี ระบบ 

การข่าวที่มีประสิทธิภาพ ในการ

ติดตาม เฝ้าระวัง ส�านักงาน ป.ป.ท. 

ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าว  

ให้สามารถเป็นเครื่องมือและกลไก

ในการป ้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ในภาครัฐ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ เพื่อมีระบบ

สารสนเทศด ้านการข ่าว เป ็น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้รหิาร 

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

พฤติ มิ ช อบ ในภาครั ฐ  โ ด ยมี 

ผังกระบวนการท�างาน ดังนี้

  (2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการป้องกัน

และปราบปรามการทจุริต เพ่ือเป็นกลไกและเคร่ืองมือสนบัสนนุการปฏบัิติงาน

ในภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม

นโยบายของรัฐ
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 (3) ระบบศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลสำรสนเทศ

กระบวนกำรยติุธรรม (Data Exchange Center : DXC) 

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาระบบแลกเปล่ียน

ข้อมลูสารสนเทศกระบวนการยตุธิรรม ให้มคีวามสมบรูณ์

ครบถ้วน สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ มปีระสทิธภิาพ ซึง่ส�านกังาน 

ป.ป.ท. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ในการด�าเนินงานโครงการน�าร่องระบบเทคโนโลยี-

สารสนเทศ กระบวนการยตุธิรรมต้นแบบ ระหว่างหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เพื่อให้ส�านักงาน ป.ป.ท. 

สามารถน�าข้อมลูของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม 

ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล

สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange 

Center : DXC) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้าน

การตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคด ี

ทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของส�านกังาน ป.ป.ท. 

 (4) ระบบรับเรื่องและติดตำมกำรร้องเรียน 

กล่ำวหำ (ระยะที่ 2)

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาระบบรับเรื่องและ

ติดตามการร้องเรียนกล่าวหา (ระยะที่ 1) ซึ่งด�าเนินการ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้สามารถรองรับ

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนงาน

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและไต่สวนข้อเทจ็จรงิทัง้ส่วนกลาง

และเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของส�านักงาน ป.ป.ท. ในต่างจังหวดั 

ผ่านทางเครือข่าย Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น ตลอดจนช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน

ของบุคลากรในสังกัดทุกระดับให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 (5) โครงกำรประชมุเชิงปฏบิตักิำรเพือ่ชีแ้จงกำร

แก้ไขปัญหำกำรใช้เงนิงบประมำณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ศูนย์อ�านวยการต่อต ้านการทุจริตแห่งชาติ 

(ศอตช.) ได้มีค�าสั่ง ที่ 1/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาก�าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ โดยม ีส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ 

จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ พบว่าปัญหา 

การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นจดุเริม่ต้นทีจ่ะต้องป้องกนัและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช.  

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหา 

การใช ้จ ่ายเงินงบประมาณขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมจ�านวนกว่า 1,500 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 

ณ ศูนย ์การประชุมอิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี  

จังหวัดนนทบุรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ในฐานะประธาน ศอตช. เป ็นประธานในพิธีเป ิด 

และปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก 

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชิอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การใช้จ ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย  

และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง โดยมผู้ีแทนจากสมาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสนันิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารเมืองพัทยา รวมถึง 

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งสิ้น 1,535 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและ

บุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

 (1) โครงกำรสัมมนำเรื่องนโยบำย ทิศทำง และ

ยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 และ 2560 

 ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “นโยบาย 

ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560” เมื่อวันที่  

14 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ โดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ 

เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบนโยบาย ทิศทาง 

การด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ซึ่งเน้นหนักเป้าหมาย “โกงรายเก่าหมดไป โกงรายใหม่

ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกงได้ง ่าย” และ 

แนวนโยบายการจัดท�ายุทธศาสตร์ส�านักงาน ป.ป.ท.  

โดยจัดให้มีเวทีการระดมความคิดเห็นในการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยร่วมกันก�าหนด 

วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม มีผู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 150 คน

 (2) โครงกำรสัมมนำเร่ืองแนวทำงกำรปฏบิตังิำน

ตำมแผนบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อเตรียมควำมพร้อม

ในสภำวะวิกฤติ 

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา

แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

เพื่อเตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤติ ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  

ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  

เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจในการด�าเนินการตาม 

แผนบริหารความต่อเนื่องฯ ให้สามารถน�ามาปฏิบัติได้

อย่างเต็มประสิทธภิาพ เพ่ือให้สามารถลดระดับความรนุแรง

ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส�านักงาน ป.ป.ท. ได ้

อย่างทันท่วงที โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการ 

และลูกจ้างในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 70 คน

 (3) โครงกำรอบรมสมัมนำเรือ่ง แนวทำงปฏบิติังำน

ด้ำนงำนคลัง 

 ด้วยปัจจุบัน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ 

ปรับเปลี่ยนอยู ่ เสมอ รวมไปถึงมีการปฏิรูประบบ 

การบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครฐั ส่งผลให้บคุลากร

ผู้ปฏบิติังานขาดความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบักฎ ระเบยีบ 

และข้อบังคับ ท�าให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความ 

ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขาดความเข้าใจ

เกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย และการ 

จดัซือ้จดัจ้าง ซึง่ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยส�านกังานเลขาธกิาร 

ได้จัดโครงการอบรมสมัมนาเร่ือง แนวทางการปฏบัิตงิาน

ด้านการคลัง เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558  

ณ ภูเขางามรีสอร์ท ต�าบลสาลิกา อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก มีบคุลากรส�านกังาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจ�านวน 80 คน
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 (4) โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะ

ส�ำหรับบุคลำกรส�ำนักงำน ป.ป.ท. เพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

   เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษา

อังกฤษให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

ทั้งในด้านการฟ้ง การพูด การอ่าน และการเขียน 

ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง 

อยู ่ในระดับที่สามารถน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน ์

ต ่อการท�างานที่ เกี่ยวข ้องได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองการต่างประเทศ ได้จัดอบรม

ตามโครงการฯ เมื่อวันท่ี 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ โรงแรมเซน็ทรา ศนูย์ราชการและคอนเวนชันเซน็เตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 40 คน

 (5) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  

กำรเสริมสร ้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนด้ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

ของบุคลำกรส�ำนักงำน ป.ป.ท. 

 เพือ่เป็นการเสรมิสร้างบคุลากรส�านกังาน ป.ป.ท. 

ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏบิตังิานด้านการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐของบุคลากรส�านักงาน ป.ป.ท.  

เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม 

เบสต์เวสเทิรน์พลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ  

อ�า เภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี  มีข ้ าราชการ 

ในสังกัดเข้าร่วม จ�านวน 211 คน
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 (6) โครงกำรอบรมหลักสูตรวิชำชีพ พนักงำน/

เจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 1

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได ้ก�าหนดให ้

ข้าราชการทุกต�าแหน่งในส�านักงาน ป.ป.ท. ที่จะได้รับ

การแต่งตั้งเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ต้องผ่าน

หลักสูตรตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดโครงการอบรม

จ�านวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จ�านวน 238 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อบรมวันที่ 4 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 

2559 และวันที่ 26 สิงหาคม 2559 จ�านวน 92 คน และ

กลุ่มที่ 2 อบรมวันที่ 26 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2559 

จ�านวน 146 คน
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2.2 ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

 2.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 (1) กำรเข ้ำพบเพ่ือหำรือข ้อรำชกำรกับ

เอกอัครรำชทูตในภูมิภำคอำเซียนประจ�ำประเทศไทย

  กองการต่างประเทศได้รับมอบหมายจาก

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าพบเพื่อหารือ 

ข้อราชการกับเอกอัครราชทูตในภูมิภาคอาเซียนประจ�า

ประเทศไทย ได้แก่ ดาโต้ะ นาซนิะห์ ฮสุเซน เอกอคัรราชทูต 

มาเลเซียประจ�าประเทศไทย, Mr. Kenneth Kwa 

เลขานุการเอกฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูต

สิงคโปร์ประจ�าประเทศไทย, นางเมรี่ โจ เอ.เบอร์นาโด-

อารากอน (Mrs. Mary Jo A. Bernado-Aragon) 

เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ และผู ้แทนถาวร ประจ�า

สหประชาชาต ิประจ�าประเทศไทย, คณุเพนน ีด ีเฮราซาต ิ

(Ms. Penny D. Herasati) อัครราชทูตท่ีปรึกษา 

ฝ่ายการเมือง และ พ.ต.อ.พริโย วาเซโซ ผู้ช่วยทูตฝ่าย

ต�ารวจ (Pol.Col. Priyo Waseso) สถานเอกอคัรราชทตู

อินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย, นายเหงียน ตัด ถั่น 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�า

ประเทศไทย, นางอีท โซเฟีย เอกอัครราชทูตกัมพูชา

ประจ�าประเทศไทย และนายพันทะวง บุดทะสะวง 

เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย  

โดยประเด็นข ้อหา รือ ได ้แก ่  นโยบายของ 

นายกรฐัมนตรใีนเรือ่งการต่อต้านการทจุรติ บทบาท

และหน้าทีข่องศูนย์อ�านวยการต่อต้านการ

ทจุริตแห่งชาต ิ(ศอตช.) รวมถงึการจดัตัง้

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุน

ชาวต่างชาติ และได้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งได้รับการ

ชื่นชมและตอบรับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ซ่ึงนับว่าเป็น 

จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างความมั่นใจส�าหรับประชาชน 

และนักลงทุนชาวต่างชาติ

 (2)  กำรเข้ำพบเพื่อหำรือข้อรำชกำรกับผู้แทน

หอกำรค้ำนำนำชำติประจ�ำประเทศไทย

  กองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจาก

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าพบ นายราจิล 

รัทนัม (Mr. Ragil Ratnam) รองประธานสภาหอการค้า

แอฟริกาใต้-ไทย, นายฟรานซิสฟู (Mr. Francis Foo) 

ประธานสภาหอการค้าสิงคโปร์-ไทย, Mr. Hans van 

den Born กรรมการบรหิารสภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์, 

Mr. Hajime Miyabe ประธานแผนกการคมนาคม/

กรรมการหอการค้า ญี่ปุ่น - กรุงเทพ และนายปรมินทร์ 

โกมารภจักุล เลขานกุารหอการค้าไทย-ไนจีเรีย เพ่ือหารอื

อย่างไม่เป็นทางการ ในประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

ตลอดจนรับทราบแนวคิด ในด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่ควรมีการปรับปรุง 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

ชาวต่างชาติ
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 2.2.2 การประชุมระหว่างประเทศ

 (1 )  โครงกำรประชุม รัฐภำคีอนุ สัญญำ

สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สมัยที่ 6 

(6th session of the Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention 

Against Corruption : COSP) 

  เมือ่วนัที ่2 - 6 พฤศจกิายน 2559 คณะผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 

รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต สมัยที่ 6 ณ นคร

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย  

โดยการประชุมครั้ งนี้ประกอบด้วย

เนื้อหาการประชุม 6 หัวข้อหลัก คือ  

1) การอภปิรายทัว่ไป (General Discussion) 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการ 

ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และ 

ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Review of 

the Implementation of the United 

Nations Convention Against  

Co r rup t i on  and  Techn i ca l  

Assistance) 3) การป้องกันการทุจริต  

(Prevention) 4) การตดิตามทรพัย์สนิคนื 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ (Asset Recovery 

and International Cooperation) 5) การประชุม 

Open-ended Intergovernmental Expert Meeting 

to Enhance International Cooperation under the 

United Nations Convention against Corruption) 

และ 6) ข้อมตใินท่ีประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (Resolutions adopted 

by the Conference of the States Party to the 

UNCAC)

  (2) กำรประชุม 20th Steering Group 

Meeting and 13th Regional Seminar of the 

ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia 

and the Pacific

   เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558  

คณะผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการ

ประชุม 20th Steering Group Meeting and 13th 

Regional Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption 

Initiative for Asia and the Pacific ณ กรงุอลูานบาตอร์ 

สาธารณรัฐมองโกเลีย โดยการประชุมนี้เป็นกรอบ 

การประชมุทีจั่ดขึน้เป็นประจ�าทกุปี เพือ่แก้ไขปัญหาการ

ทจุรติในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก โดยความร่วมมือระหว่าง

ธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development 

Bank : ADB) และองค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (Organisation for Economic  

Co-operation and Development : OECD)  

โดยมุ่งเน้นการด�าเนินการตามเสาหลัก 3 ประการ คือ  

1) การพัฒนาระบบการท�างานของภาครัฐให ้ มี 

ความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ 2) การเพิม่ความเข้มแขง็

ในการต่อต้านการให้สินบน เพื่อสนับสนุนคุณธรรม 

ในการด�าเนินธุรกิจ และ 3) สนับสนุนการมีส่วนร่วม 

ต่อสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

Against Corruption : UNCAC)
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  (3) กำรประชุมสมัชชำภำคีสถำบันป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทจุรติระหว่ำงประเทศ (International 

Anti-Corruption Academy : IACA) สมัยที่ 4

  เมื่อวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2558 คณะผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม

สมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่างประเทศ สมัยที่ 4 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ

ออสเตรยี โดยการประชมุสมชัชาภาคสีถาบันป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International 

Anti-Corruption Academy : IACA) จัดขึ้นเป็นประจ�า

ทุกปี เป็นการประชุมระดับสูง (High-Level segment) 

เพือ่เปิดโอกาสให้ผูแ้ทนระดับสงูแสดงวิสยัทัศน์และมอบ

นโยบายแก่ที่ประชุมตามด้วยการประชุมเต็มคณะ  

(The Plenary Session) โดยแต่ละภาคีหมุนเวียนกัน

เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณา 1) ความคืบหน้าในการ

ปฏบิตัติามแผนงานของ IACA ระหว่างปี ค.ศ. 2014 - 2016 

2) ประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณและการบริหาร และ  

3) การเลือกตั้งในต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

(Board of Governors) ซึ่งขณะนี้มีที่ว่าง 6 ต�าแหน่ง 

โดยประเทศไทยได้เสนอชื่อศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ 

กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แทนประเทศไทย สมัครรับ 

เลือกตั้งในต�าแหน่งดังกล่าว

  (4) กำรประชมุ Implementation Review 

Group สมยัที ่7 (The 7th Session of Implementation 

Review Group of UNCAC : IRG)

  เมื่อวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 คณะผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม  

Implementation Review Group สมยัท่ี 7 ณ กรุงเวยีนนา 

สาธารณรัฐออสเตรีย การประชุม IRG เป็นการประชุม

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตดิตามทบทวนการปฏบิตัติามพนัธกรณี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

(United Nations Convention Against Corruption 

– UNCAC) ซึ่งเป็นกลไกการช่วยเหลือการทบทวนและ

การติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของแต่ละ 

รัฐภาคี โดยกลไกการประเมินนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 

และได้แบ่งการด�าเนินการออกเป็นสองรอบ ได้แก่ 

รอบที่ 1 (Cycle 1) เป็นการประเมินการปฏิบัติตาม

หมวดที่ 3 การก�าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและ 

การบังคับใช้กฎหมาย (Criminalization and Law 

Enforcement) และหมวดที่ 4 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (International Cooperation) รอบที่ 2  

(Cycle 2) เป็นการประเมินการปฏิบัติตามหมวดที่ 2 

มาตรการป้องกัน (Preventive Measures) และหมวด

ที่ 5 การติดตามทรัพย์สินคืน (Asset Recovery)  

การประเมนิติดตามฯ ในรอบที ่2 จะเริม่ขึน้ในการประชุม 

IRG สมัยที่ 7 นี้ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เสนอให้มีการ

ประชุมสามฝ่าย (Trilateral Meeting) ระหว่างรัฐ 

ผู ้ประเมิน (ประเทศบาห์เรน และประเทศเนปาล)  

ฝ ่ายเลขานุการ UNODC และรัฐผู ้ ถูกประเมิน 

(ประเทศไทย) เพ่ือเสนอแก้ไขปรับปรุงรายงานการ

ประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC  

ในห้วงเวลาการประชุมดังกล่าว

  (5) กำรประชุมในข้ันตอนกำรเยอืนประเทศ 

(Country Visit) ในกระบวนกำรประเมินติดตำมกำร

ปฏบิตัติำมอนสัุญญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกำรต่อต้ำน

กำรทจุรติ ค.ศ. 2003 ของสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

  เมื่อวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมใน 

ขั้ นตอนการ เยื อนประ เทศ (Count ry  V i s i t )  

ในกระบวนการประเมนิตดิตามการปฏบิตัติามอนสุญัญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 

ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ กรุงเนปิดอว์ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยประเทศไทย 

เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

Against Corruption : UNCAC) จึงก่อให้เกิดหน้าที ่

ในการปฏบิติัตามพันธกรณกีารเข้าร่วมกลไกการประเมิน

ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งในรอบ 

การประเมินท่ี 1 ประจ�าปี 2015 ประเทศไทยร่วมกับ
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สาธารณรัฐบุรุนดี ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น รัฐภาคีผู้ประเมิน

ตดิตามการปฏิบัตติามอนุสญัญา UNCAC ของสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยประเทศไทยรับผิดชอบ 

การประเมินติดตามในหมวดท่ี 4 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (International Cooperation) เป็นหลัก ทั้งนี้ 

ขั้นตอนหนึ่งของกลไกการประเมินติดตามดังกล่าว 

ก�าหนดให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีหน้าที่ 

จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Checklist) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย 

ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนความช่วยเหลือ

ทางวิชาการท่ีจ�าเป ็นต ่อการปฏิบัติตามพันธกรณ ี

อนุสัญญาฯ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับทราบข้อมูล 

สถานการณ์ทางกฎหมายและการบังคับใช้ และสามารถ

ประเมนิว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ได้ด�าเนนิการ

สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ ฉบับดงักล่าวหรอืไม่ เพยีงใด

  (6) กำรประชุมคณะท�ำงำนด้ำนกำรป้องกัน

กำรทุจริตภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต สมัยที่ 7 (7th Meeting of the 

Open-ended Intergovernmental Working 

Group on the Prevention of Corruption)

  เมื่อวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559 คณะผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม 

คณะท�างานด้านการป้องกันการทุจริตภายใต้อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต สมัยท่ี 7  

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ตดิตามผลการประชมุรฐัภาคขีองอนสุญัญา UNCAC 

สมัยที่ 6 เม่ือปี 2558 ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติ  

โดยเชญิชวนให้รัฐสมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารมาใช้ส�าหรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา 

UNCAC และการพิทักษ์ความซื่อสัตย์ในวงการกีฬา 

โดยการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและลดความเสี่ยง 

การเกิดการคอร์รัปชันในวงการกีฬา 

  (7) กำรประชมุคณะท�ำงำนว่ำด้วยกำรตดิตำม

ทรัพย์สินคืนภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย

กำรต่อต้ำนกำรทจุรติ สมยัที ่10 (10th session of the 

Open-ended Intergovernmental Working Group on 

Asset Recovery)

  เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะท�างาน 

ว่าด้วยการตดิตามทรพัย์สนิคนื สมยัที ่10 ณ กรงุเวียนนา 

สาธารณรัฐออสเตรยี โดยมีสารตัถะในประเดน็การปฏบัิติ

ตามพันธกรณีเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจาก

การทุจริตภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 

ต่อต้านการทจุรติ และรวมไปถึงการพัฒนาศกัยภาพของ

รัฐภาคีในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้

หมวดที่ 5 ของอนุสัญญาฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการติดตามทรัพย์สินคืน
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 2.2.3 การฝึกอบรมระหว่างประเทศ

 (1) กำรฝึกอบรมหลักสูตร Fraud and Public 

Corruption Investigations Course : Session 5

  สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย (International Law 

Enforcement Academy หรือ ILEA - Bangkok)  

ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Fraud and Public  

Corruption Investigations Course : Session 5 

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรม

ของสถาบนั ILEA โดยศกึษาเกีย่วกับกระบวนการสืบสวน

สอบสวนทางการเงิน การหาเอกสารหลักฐานและ 

แหล่งที่มาของข้อมูลทางการเงิน การฟอกเงิน  

การฉ้อโกงและการทจุรติในวงราชการ 

เป ็นต ้น โดยมีผู ้ เข ้ารับการ 

ฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้

กฎหมายจากประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย จ�านวน 12 

ประเทศ ได้แก่ บรไูน กมัพชูา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

ฟ ิลิปป ินส ์  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สิงคโปร์ ไทย 

ติมอร์เลสเต เวียดนาม พม่า 

และ 2 เขตการบริหารพิเศษของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า รวมจ�านวนท้ังสิน้ 

44 คน โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ส่งผู้แทนเข้ารับการ 

ฝึกอบรม จ�านวน 2 ราย 

  (2) กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรสืบสวน

สอบสวนคดีทุจริตและฉ้อฉลในภำครัฐ (Fraud and 

Public Corruption Investigations Course)

  ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย

และยาเสพติด (International Narcotics and Law 

Enforcement - INL) สถานเอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมรกิา

ประจ�าประเทศไทย จดัการฝึกอบรมหลักสตูรการสบืสวน

สอบสวนคดีทุจริตและฉ้อฉลในภาครัฐ (Fraud and 

Public Corruption Investigations Course) ระหว่าง

วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันฝึกอบรม

ระหว่างประเทศว่าด้วยการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย (ILEA) โดยวิทยากรจากหน่วยงานสืบสวน

สอบสวนคดีอาญา กรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Criminal Investigation Division, U.S. Internal 

Revenue Service) ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของ

ประเทศไทย เวียดนาม พม่าและลาว รวมจ�านวนทั้งสิ้น 

40 คน โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ส่งผู้แทนเข้ารับการ 

ฝึกอบรม จ�านวน 3 ราย 

  (3) กำรฝึกอบรมหลักสูตร Fraud and 

Public Corruption Investigations Course : 

Session 6

  สถาบันฝ ึกอบรม

ระหว ่างประเทศว ่าด ้วยการ 

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(International Law Enforcement 

Academy หรอื ILEA - Bangkok) 

ได ้ จั ดการฝ ึกอบรมหลักสูตร  

Financial Investigations Course 

: Session 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 

กันยายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม

ของสถาบัน ILEA โดยศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการสบืสวนสอบสวนทางการเงนิ การหาเอกสาร

หลักฐานและแหล่งท่ีมาของข้อมลูทางการเงนิ มลูค่าของ

สินทรัพย์ การริบทรัพย์สิน การยึดทรัพย์ และวิธีการ

ค�านวณมลูค่าสินทรพัย์ทีไ่ด้มาอย่างผดิกฎหมาย เป็นต้น 

โดยมีผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าท่ีผู ้บังคับใช้

กฎหมายจากประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยี จ�านวน 11 

ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไทย 

เวยีดนาม พม่า และ 2 เขตการบริหารพิเศษของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า  

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 42 คน โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ส่ง 

ผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 1 ราย 
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 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนนิการตรวจสอบเร่ืองร้องเรยีนการทจุรติ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 ถงึปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 รวมจ�านวน 17,643 เรื่อง โดยมีสถิติจ�าแนกรายปี ดังนี้

ปีงบประมำณ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

2555 3,057

2556 2,004

2557 3,452

2558 4,048

2559 5,082

รวม 17,643

3. ผลการตรวจสอบ และไต่สวนข้อเท็จจริงเร่ืองร้องเรียน 
 การทุจริต

3.1 จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

3.2 ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ�านวน 27,164 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ได้ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 - 2559* จ�านวน 15,371 เรื่อง โดยรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง จ�านวน 2,682 เรื่อง และได้วินิจฉัยชี้มูล 

เรื่องกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐ จ�านวน 552 เรื่อง โดยมีสถิติจ�าแนกเป็นรายปีดังนี้

เรื่องร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่อง ฯ

คณะกรรมกำร 
ป.ป.ท.

พิจำรณำ

กำรด�ำเนินพิจำรณำ

ชี้มูล
ควำมผิด

รับไว้ไต่สวน
ส่งพนักงำน
สอบสวนฯ

ส่ง ป.ป.ช. ไม่รับ
ตรวจสอบ
เพิ่มเติม

เหตุเกิด 
นอกรำชอำณำจักร 
ส่งอัยกำรสูงสุด

อื่นๆ
ตั้งอนุฯ มอบหมำย

ยกมา 20,530 11,359 1,862 16 452 4,558 3,827 604 - 40 371

รับปีงบฯ 
2559

6,634 4,012 801 3 180 1,517 1,197 305 1 8 181

รวมท้ังส้ิน 27,164 15,371 2,663 19 632 6,075 5,024 909 1 48 552

หมำยเหตุ : * เนื่องจากส�านักงาน ป.ป.ท. มีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2554 และในระยะต้นคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องม ี
การด�าเนินการพิจารณาเพื่อออกอนุบัญญัตติามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางหรือข้อบังคับในการไต่สวนข้อเท็จจริง และอนุบัญญัติ
บางฉบับยงัอยูร่ะหว่างการพจิารณา ท�าให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มกีารแต่งตัง้อนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ ในวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 
2555 จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เร่ิมด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555
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4. ระดับขั้นความส�าเร็จตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ป.ป.ท.

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร หน่วยวัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5
ผลกำร

ด�ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง 

น�้ำหนัก

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล (น�้าหนัก : ร้อยละ 65)

ตวัชีว้ดัท่ี 1 ตวัชีว้ดัตำมภำรกจิหลกัของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขบัเคลือ่นประเทศ/แผนยทุธศำสตร์กรม และตวัชีว้ดัระหว่ำง
กระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม

ตัวชี้ วัด ท่ี  1 .1 คะแนนจากผลการ 
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ป ัญหา
คอร์รัปชันประจ�าปีของประเทศไทย

คะแนน 20 26 32 38 44 50 N/A 1 0.2000

ตวัช้ีวดัที ่1.2 ความส�าเรจ็ของการประเมนิ
ผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด�าเนินงานหน่วยงาน

ระดับ 15 1 2 3 4 5 80.34 5 0.7500

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในภาครัฐทีต่รวจสอบข้อเทจ็จริง
เ บื้ อ ง ต ้ น ไ ด ้ แ ล ้ ว เ ส ร็ จ แ ล ะ เ ส น อ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้

ร้อยละ 15 35 45 55 65 75 97.18 5 0.7500

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในภาครัฐที่จัดท�าส�านวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จและเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได ้
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

ร้อยละ (10)

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในภาครัฐ 
เรื่องรับใหม่ที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนได้
แล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณาได้

ร้อยละ 5 24 29 34 39 44 10.50 1 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในภาครัฐ
คงค้างที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จ
จริงได้แล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณาได้

ร้อยละ 5 55 57.5 60 62.5 65 29.26 1 0.0500
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ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร หน่วยวัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5
ผลกำร

ด�ำเนินงำน
ค่ำคะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง 

น�้ำหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ร้อยละของส�านวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตในภาครัฐท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท.พิจารณาเห็น
สอดคล้องเทยีบกับเรือ่งทีเ่สนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทั้งหมด

ร้อยละ 15 75 80 85 90 95 96.13   5 0.7500

มิติภำยนอก : กำรประเมินคุณภำพ (น�้ำหนัก : ร้อยละ 0)

ตวัชีว้ดัที ่2 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

มิติภำยใน : กำรประเมินประสิทธิภำพ (น�้ำหนัก : ร้อยละ 15)

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ (5)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87 100 5 0.1250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96 97.78 5 0.1250

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดน�้า ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250

ตวัชีว้ดัที ่6 การพฒันาประสทิธภิาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

มิติภำยใน : กำรพัฒนำองค์กำร (น�้ำหนัก : ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

คะแนน 5  0 - 
1.99

20 - 
39.99

40 - 
59.99

60 - 
79.99

80 - 
100

N/A 1 0.0500

รวม 3.4000

หมำยเหตุ :  1. ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน : ระหว่าง  
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ได้คะแนน 3.4000 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

    2.  เนื่องจากส�านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงน�าคะแนนไปรวมกับตัวช้ีวัด 
ตามภารกิจหลัก

    3. ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน รอยืนยันผลประเมินจากกระทรวงพลังงาน ตัวช้ีวัดที่ 5 การประหยัดน�้า  
รอผลการประเมินจากกรมทรัพยากรน�้า และตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างการเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงานภาครัฐต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งผลให้กับทุกส่วนราชการทราบ

   4. รายงานดังกล่าวเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR)
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3
ส่วนท่ี

รายงานการเงิน
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

3



(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  5,394,613.11  3,830,836.50 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6  9,878,112.96  2,550,389.83 

วัสดุคงเหลือ  475,122.41  313,850.10 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  143,435.09  246,608.75 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  15,891,283.57  6,941,685.18 

 -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7  66,175,463.58  70,793,551.75 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1,068,830.01  3,117,377.28 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  67,244,293.59  73,910,929.03 

รวมสินทรัพย์  83,135,577.16  80,852,614.21 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 8  15,140,092.19  12,242,580.80 

เงินรับฝากระยะสั้น 9  1,808,142.50  1,116,097.00 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  16,948,234.69  13,358,677.80 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 10  2,706,021.32  4,938,609.33 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  1,500,000.00  1,500,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,206,021.32  6,438,609.33 

รวมหนี้สิน  21,154,256.01  19,797,287.13 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  61,981,321.15  61,055,327.08 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  -  - 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  61,981,321.15  61,055,327.08 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  61,981,321.15  61,055,327.08 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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 (หน่วย : บาท) 

หมำยเหตุ 2559 2558

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 12  351,376,390.95  298,947,695.22 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  3,450,400.00  9,700.00 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  21,853,978.57  32,358,667.87 

รวมรำยได้   

376,680,769.52 

 

331,316,063.09 

 -  - 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13  157,830,725.59  148,294,800.86 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 14  6,558,631.81  5,661,236.47 

ค่าตอบแทน 15  12,701,551.81  10,969,531.01 

ค่าใช้สอย 16  150,239,284.40  127,735,666.89 

ค่าวัสดุ  5,999,070.15  5,423,238.11 

ค่าสาธารณูปโภค 17  8,799,343.32  7,747,333.84 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 18  23,757,919.61  21,238,446.61 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  561,257.67  104,751.77 

ค่าใช้จ่ายอื่น 19  13,098,587.87  13,735,650.23 

รวมค่ำใช้จ่ำย  

379,546,372.23 

 

340,910,655.79 

รำยได้สูง/(ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (2,865,602,71) (9,594,592,70)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ สารบัญ

1.  ข้อมูลทั่วไป

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบาย

 การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. ลูกหนี้ระยะสั้น

7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

8. เจ้าหนี้ระยะสั้น

9. เงินรับฝากระยะสั้น

10. ภาระผูกพัน

11. รายได้จากงบประมาณ 

12. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13. ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

14. ค่าตอบแทน

15. ค่าใช้สอย

16. ค่าสาธารณูปโภค

17. ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่าย

18. ค่าใช้จ่ายอื่น
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

 ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของ 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ในหลายประการ  

ซึ่งเป็นการปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นธรรม 

อีกทั้งยังมีการปรับปรุงวิธีการได้มาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และโครงสร้าง 

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ให้เป็นส่วนราชการ 

ที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

เพื่อให้มีความอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมมาตรการในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผล

ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

และมีส�านักงานภูมิภาค 9 เขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสงขลา 

 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 288,569,400 บาท 

และได้รบัจดัสรรงบบคุลากรเพิม่เติม จ�านวน 13,635,571.32 บาท รวมเป็นเงนิ ท้ังสิน้ จ�านวน 302,204,971.30 บาท 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ�านวน 280,750,600 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จ�านวน 12,982,400 บาท  

และงบประจ�า จ�านวน 289,222,571.32 บาท เพือ่ใช้จ่ายในแผนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ผลผลติป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย 

ในส่วนกลาง จ�านวน 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่ มีหน้าที่ในการเสนอรายงาน การจัดท�างบการเงิน และรายการบัญชีที่เกิดข้ึน  

ซึ่งได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้ 
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง 

หลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ตามประกาศกระทรวง 

การคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  

กค. 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงนิของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานทีเ่สนอ

รายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในเขตพื้นที่ 

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้ 

การควบคมุของรฐับาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล 

ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

   ที่ปรับปรุงใหม่

 ในระหว่างปีปัจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และ 

ฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือ 

หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556

 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

และข้อผิดพลาด วันที่มีผลบังคับใช้ 7 ตุลาคม 2556 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงิน  

แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึง่มยีอดตรงกนัข้ามกบัรายงานเงนิทดรองราชการรบัจากคลงัภายใต้

หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

  -  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 

เงินฝากกระแสรายวันที่สถานบันการเงิน และเงินฝากคลัง แสดงไว้ในรายการเทียบเท่าเงินสด
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 4.2 ลูกหนี้

 ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าลูกหนี้ท้ังจ�านวน ไม่มีการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ ์

ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้ทั้งจ�านวน

 4.3 วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลือง มีไว้เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและ 

ไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนที่ได้มา และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน

 4.4 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

  - บัญชีอาคารประโยชน์เพื่ออื่นท่ีปรากฏในรายงานการเงิน หมายถึง ส่วนปรับปรุงอาคาร เนื่องจาก 

หน่วยงานไม่มีส�านักงานเป็นของตนเอง แต่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ส�านักงานเช่า ซึ่งมีมูลค่าสูง และบันทึกไว ้

ในส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู ้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่  

5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

  - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่

และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซ่ึงท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งาน

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม และมีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

 -  ค่าเสือ่มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามอายุ

การใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

   อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า)  15 ปี

   ครุภัณฑ์ส�านักงาน      3 - 12 ปี

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      8 ปี

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     5 - 10 ปี

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     6 - 10 ปี

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      3 - 5 ปี

   ครุภัณฑ์อื่น       5 ปี

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     5 ปี

 4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  -  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

  -  ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน โดยวิธ ี

เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์      5 ปี
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 4.6 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการ 

ด�าเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

 รายได้รอการรบัรูจ้ะถกูทยอยตดับญัชเีพือ่รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลา

ทีจ่�าเป็นเพือ่จับคู่รายได้กบัค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง เช่น ทยอยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์

ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

 4.7 รำยได้จำกเงินงบประมำณ

 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

 1. เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

 2. เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว ในกรณีการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

 3. เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงินตามจ�านวนเงินงบประมาณ

ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบ 

แสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 4.8 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ท่ีหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพ่ือใช้เป็น 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบบริการให้ผู้ซื้อ เช่น ค่าธรรมเนียม

การสมัครสอบ เป็นต้น

 4.9 รำยได้แผ่นดิน

 รายได้แผ่นดนิเป็นรายได้ทีห่น่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน รับรู้เมือ่เกดิรายได้ด้วยยอดสทุธิ

หลงัจากหักส่วนทีจ่ดัสรรเป็นเงนินอกงบประมาณตามท่ีได้รบัการยกเว้น รายได้แผ่นดนิ และรายได้แผ่นดนิน�าส่งคลงั

ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

 4.10 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค

 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มี

เงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดท่ีต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย ์

ทีใ่ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกนิหนึง่ปี จะทยอยรบัรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนัน้เกดิข้ึน หรือเกณฑ์

การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

62 รายงานประจำาปี 2559



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559

หมำยเหตุ  5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย : บาท)

2559 2558

เงินสดในมือ  -  - 

เงินทดรองราชการ  1,500,000.00  1,500,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน  1,400,210.11  2,020,465.50 

เงินฝากคลัง  2,494,403.00  310,371.00 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,394,613.11 3,830,836.50

 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติ 

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ตามกฏหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้ 

 เงินทดรองรำชกำร เป็นเงินสดท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่ง 

จะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินฝากธนาคารส่วนกลาง  

และเงินฝากธนาคารหน่วยงานย่อย

 เงินฝำกคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย 

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

 เงินฝากคลัง จ�านวน 2,494,403 บาท ประกอบด้วย

 1. เงินฝากคลัง จ�านวน 2,477,393  บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณที่มี

ข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย เพ่ือจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มา 

ของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้  

แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

เงินประกันสัญญญา จ�านวน  344,768.00  บาท 

ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จ�านวน  2,132,625.00  บาท 

รวม  2,477,393.00  บำท 

 2.  เงินฝากคลังอื่นๆ ที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย ได้แก่

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ จ�านวน  17,010.00  บาท 

(สลากกินแบ่งรัฐบาล)

รวม  17,010.00  บำท 
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(หน่วย : บาท)

2559 2558

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  6,002,577.00  2,019,844.31 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  205,341.00  - 

รายได้ค้างรับ  3,670,194.96  530,545.52 

รวมลูกหนี้ระยะสั้น  9,878,112.96  2,550,389.83 

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตำมอำยุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม

ยังไม่ถึงก�ำหนด

ช�ำระและกำร

ส่งใช้ใบส�ำคัญ

ถึงก�ำหนดช�ำระ

และกำรส่งใช้

ใบส�ำคัญ

เกินก�ำหนดช�ำระ

และกำรส่งใช้

ใบส�ำคัญ

รวม

2559

ในงบประมาณ  2,169,132.64  37,827.00  3,795,617.36  6,002,577.00 

นอกงบประมาณ  -  -  205,341.00  205,341.00 

2558

ในงบประมาณ  955,780.76  83,765.00  980,298.55  2,019,844.31 

นอกงบประมาณ  -  -  -  - 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

หมายเหตุ  6  ลูกหนี้ระยะสั้น
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559

หมายเหตุ  7 ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

2559 2558

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  18,193,052.55  16,882,115.14 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (5,053,818.51) (3,767,058.56)

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง - สุทธิ  13,139,234.04  13,115,056.58 

ครุภัณฑ์ 151,734,686.43 137,597,901.72

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (98,698,456.89) (79,919,406.55)

ครุภัณฑ์ สุทธิ 53,036,229.54 57,678,495.17

รวม  ที่ดิน  อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 66,175,463.58 70,793,551.75

หมายเหตุ  8 เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2559 2558

เจ้าหนี้การค้า 11,499,387.62 8,295,047.34

เจ้าหนี้อื่น  721,618.02  158,721.73 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  727,732.85  650,058.61 

ใบส�าคัญค้างจ่าย  2,183,043.70  1,820,091.02 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น  8,310.00  1,318,662.10 

รวม  เจ้ำหนี้ระยะสั้น  15,140,092.19  12,242,580.80 

หมายเหตุ  9 เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2559 2558

เงินประกันผลงาน 1,432,954.50 822,736.00

เงินประกันอื่น 374,768.00 293,361.00

เงินรับฝากอื่น 420.00 0.00

รวม  เงินรับฝำกระยะสั้น 1,808,142.50 1,116,097.00

65สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559

หมายเหตุ  10 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

(หน่วย : บาท)

2559 2558

รายได้รอการรับรู้ประกอบด้วย

 - สินทรัพย์รับบริจาค  2,689,011.32  4,921,599.33 

 - เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  17,010.00  17,010.00 

   (สลากกินแบ่งรัฐบาล)  2,706,021.32  4,938,609.33 

รวม  2,706,021.32  4,938,609.33 

หมายเหตุ 11 ภาระผูกพัน

  - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 หนว่ยงานมภีาระผูกพันทีเ่กดิจากสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ และบริการอ่ืนๆ 

จ�าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2559 2558

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  3,627,000.00  7,254,000.00 

รวม  3,627,000.00  7,254,000.00 

หมายเหตุ 12 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)

รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน 2559 2558

รายได้จากงบบุคลากร  116,085,483.38  101,403,123.32 

รายได้จากงบด�าเนินงาน  154,864,218.53  135,187,398.44 

รายได้จากงบลงทุน  14,169,744.10  9,329,142.36 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  36,855,010.00  27,739,652.92 

รายได้จากงบกลาง  34,377,749.51  16,285,778.44 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (4,975,814.57) (5,833,548.07)

รวม รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน-สุทธิ  351,376,390.95  284,111,547.41 
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559

(หน่วย : บาท)

รำยได้จำกงบประมำณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิก) 2559 2558

เหลื่อมปี เบิกจ่ำยปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบบุคลากร  -  - 

รายได้จากงบด�าเนินงาน  12,416,807.73 

รายได้จากงบลงทุน  2,419,340.08 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  -  - 

รวม  รำยได้จำกงบประมำณปีก่อน ๆ  -  14,836,147.81 

รวม  รำยได้จำกงบประมำณ  351,376,390.95  298,947,695.22 

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

(หน่วย : บาท)

2559 2558

เงินเดือน  123,311,124.74  104,037,239.20 

ค่าล่วงเวลา  2,915,145.00  1,991,990.00 

เงินช่วยค่าครองชีพ  3,391,718.17  5,721,081.18 

ค่าจ้าง  12,550,247.98  21,401,542.02 

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ค่ารักษาพยาบาล  4,795,080.53  4,404,515.85 

เงินช่วยการศึกษาบุตร  725,230.25  700,155.50 

เงินชดเชย กบข.  1,340,808.37  1,424,547.49 

เงินสมทบ กบข.  2,011,212.57  2,136,821.28 

ค่าเช่าบ้าน  4,663,860.98  4,275,089.08 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  901,727.00  1,353,187.00 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  1,224,570.00  848,632.26 

รวม ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 157,830,725.59 148,294,800.86
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559

หมายเหตุ 15 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ .

(หน่วย : บาท)

2559 2558

 บ�านาญ  5,209,193.13  4,276,103.76 

 เงินช่วยค่าครองชีพ  218,052.00  189,254.00 

 เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ  400,000.00  800,000.00 

 ค่ารักษาพยาบาล  721,386.68  382,733.71 

 เงินช่วยการศึกษาบุตร  10,000.00  13,145.00 

รวม  ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 6,558,631.81 5,661,236.47

 -  - 
หมายเหตุ 16 ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง  8,736,871.81  7,150,505.68 

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน  466,080.00  663,492.00 

ค่าตอบแทนอื่น  3,498,600.00  3,155,533.33 

รวม  ค่ำตอบแทน 12,701,551.81 10,969,531.01

 -  - 
หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  8,617,615.00  7,355,472.68 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง  17,398,309.05  16,350,239.72 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  1,814,059.39  1,056,897.00 

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง  454,415.23  676,702.81 

ค่าจ้างเหมาบริการ  26,428,390.87  10,713,082.72 

ค่าจ้างที่ปรึกษา  24,285,370.00  18,048,780.00 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม  15,759,059.00  16,449,545.00 

ค่าเช่า  51,252,074.65  50,596,334.12 

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์  355,860.19  1,484,840.62 

ค่าใช้จ่ายผลักส่งรายได้แผ่นดิน  239,388.59  618,923.60 

ค่าประชาสัมพันธ์  478,767.50  1,536,149.00 

ค่าใช้สอยอื่นๆ  3,155,974.93  2,848,699.62 

รวม  ค่ำใช้สอย  150,239,284.40  127,735,666.89 
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559

หมายเหตุ 18 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ค่าไฟฟ้า  4,160,462.06  3,724,803.33 

ค่าน�้าประปา  97,788.33  86,121.55 

ค่าโทรศัพท์  2,073,622.32  1,840,219.39 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  689,745.61  744,759.57 

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง  1,777,725.00  1,351,430.00 

รวม  ค่ำสำธำรณูปโภค  8,799,343.32  7,747,333.84 

หมายเหตุ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

(หน่วย : บาท)

2559 2558

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  1,230,819.86  1,125,573.50 

ครุภัณฑ์ 20,478,552.48 17,676,450.43

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,048,547.27 2,436,422.68

รวม  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 23,757,919.61 21,238,446.61

หมายเหตุ 20 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  578,587.87  3,317,650.23 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  12,500,000.00  10,000,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น  -  418,000.00 

TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4,094,342.00) (11,999,253,39)

TE-ปรับเงินฝากคลัง  4,114,342.00  11,999,253.39 

รวม  ค่ำใช้จ่ำยอื่น  13,098,587.87 13,735,650.23
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(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ 2559 2558

รำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด  -  3,000.00 

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  9,324.83  5,212.46 

รายได้จากค่าปรับอื่น  255,315.74  124,988.50 

รายได้เงินเหลือจ่าย  464,768.82  339,780.83 

 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น  139,017.34  424,553.60 

รวม รำยได้แผ่นดิน - นอกจำกภำษี  868,426.73  897,535.39 

รวมรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  868,426.73  897,535.39 

รำยได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ  868,426.73  897,535.39 

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  868,426.73  897,535.39 

 -  - 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559
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เว็บไซต์ www.pacc.go.th

แจ้งปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน สำยด่วน 1206

     ตู้ ปณ. 368 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0 2502 6685 – 6686 

     หรือ 0 2502 6670 ต่อ 1900 - 1910

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 1

 เลขที่ 22/55 ถนนนเรศวร ต�ำบลประตูชัย 

  อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 

 โทร. 0 3532 3368 โทรสำร 0 3532 3370

 E-mail address : pacc_area1@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 2

 เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ต�ำบลศรีรำชำ 

 อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

 โทร. 0 3832 8234 - 5 โทรสำร 0 3832 8233

 E-mail address : pacc_area2@pacc.go.th 

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 3

 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ชั้น 1 เลขที่ 118 หมู่ 10 

 ถนนมิตรภำพ ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30280

 โทร. 0 4446 5054 โทรสำร 0 4446 5053 

 E-mail address : pacc_area3@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 4

 อำคำร ปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์

 เลขที่ 4/33 ถนนหน้ำเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 โทร 0 4323 9092 - 3 โทรสำร 0 4323 9094

 E-mail address : pacc_area4@pacc.go.th

ติดต่อส�ำนักงำน ป.ป.ท.

71สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ



ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 5

 อำคำรแอร์พอร์ต บิสซิเนส พำร์ค 

 เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ต�ำบลหำยยำ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 โทร. 0 5390 4722 โทรสำร 0 5390 4724

 E-mail address : pacc_area5@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 6

 เลขที่ 723/13-17 ถนนพิชัยสงครำม

 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทร. 0 5530 4117 โทรสำร 0 5530 4118

 E-mail address : pacc_area6@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 7

 เลขที่ 445/2 ถนนเทศำ ต�ำบลพระประโทน 

 อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

 โทร. 0 3427 2338 - 40 โทรสำร 0 3427 2340 

 E-mail address : pacc_area7@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 8

 อำคำร พี.ซี. ทำวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ถนนกำญจนวิถี  

 ต�ำบลบำงกุ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 

 โทร 0 7720 6185 - 6 โทรสำร 0 7720 6184 

 E-mail address : pacc_area8@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 9

 เลขที่ 116 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลควนลัง 

 อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

 โทร. 0 7455 2027 - 8 โทรสำร 0 7455 2029

 E-mail address : pacc_area9@pacc.go.th

ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต

ติดต่อส�ำนักงำน ป.ป.ท.

72 รายงานประจำาปี 2559




