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1
ส่วนที่

ข้อมูลทั่วไปของ
ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช ้
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2551 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ในมาตรา 51 ให้มีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ซ่ึงอยู ่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม และการแก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มาตรา 51 ให้มีส�านักงาน ป.ป.ท.  
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมท่ีไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยม ี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี



ค่ำนิยมร่วม
PACC : 

(Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

P A C C
Proactive

ท�ำงำนเชิงรุก
มุ่งผลสัมฤทธิ์
อย่ำงมืออำชีพ

Accurate

ท�ำงำนด้วย
ควำมถูกต้อง

Clear

ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์ 

โปร่งใส และยุติธรรม

Courage to 
Challenge

กล้ำท้ำทำย
กำรทุจริต
ทุกรูปแบบ

วิสัยทัศน์
ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง 

ทุจริตภาครัฐลดลง

พันธกิจ
1. บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชน
 ปลูกจิตส�านึกต่อต้านการทุจริต

3.  ก�ากับติดตามขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
 ให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล

อ�ำนำจหน้ำที่
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 51 ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เป็นผูร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีมหีน้าทีค่วบคมุดแูลและรบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการของส�านกังานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
และเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส�านักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู ้ช ่วยสั่งและปฏิบัติราชการ  
ซึ่งตามมาตรา 51 ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน ป.ป.ท. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดท้ังสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้การปฏบัิตหิน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 (2) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 (4) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

 (5) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริต

 (6) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

รายงานประจ�าป ี256010



แผนปฏิบัติรำชกำร ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศำสตร์
1.	ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ของหน่วยงานภาครัฐ

2.	ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส�านึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคล่ือน 

ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

3.	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

4.	ยทุธศาสตร์เพิม่ขดีสมรรถนะองค์กรและบคุลากรเพือ่มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสงู

ยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกันและ

เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลของหน่วยงำนภำครัฐ 1
พฒันามาตรการท่ีสามารถป้องกนัปัญหาการทจุรติ และเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
ส่งเสริม ผลักดัน ให้หน่วยงานภาครัฐต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
เพิ่มขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท�าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น
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ยุทธศำสตร์ปลูกจิตส�ำนึกและพัฒนำเครือข่ำย

พลังประชำรัฐขับเคลื่อนธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรปรำบปรำม

กำรทุจริตในภำครัฐ

ยุทธศำสตร์เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลำกร

เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2

3

4

ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครฐั (ประชารฐั) ได้รบัการปลกูจติส�านกึ ค่านยิม
ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริตเป็นพลังเครือข่ายร่วมกนัขับเคลื่อนธรรมาภบิาล
ในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นกลไกเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตได้

พัฒนาระบบ กลไก ที่จ�าเป็น เช่น กฎหมาย ระเบียบ ระบบการคุ้มครองพยาน
และผูแ้จ้งเบาะแส ระบบการข่าว ช่องทางในการแจ้งเบาะแส การบรูณาการกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต

การพัฒนาองค์กร หมายถึง ระบบงานที่มีมาตรฐาน บุคลากรเป็นมืออาชีพ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

รายงานประจ�าป ี256012



หมายเหตุ	:		 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

เลขาธิการ	รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�านักงานเลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักคุ้มครองและป้องกัน

กลุ่มงานกฎหมาย

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

กองการต่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ส�านักปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ	1-	5

ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ	

เขตพื้นที่	1	-	9

ข้อมูลพื้นฐำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

(1)   โครงสร้ำงองค์กร

   การแบ่งส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อส่วนราชการ กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ
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  การแบ่งส่วนราชการส�านักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 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)		 ส่วนราชการ	 และหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1	–	5
      ประกาศส�านกังาน ป.ป.ท. ณ วนัที ่16 มถินุายน พ.ศ. 2552 ก�าหนดส่วนราชการ และหน่วยงานภาครฐั 

ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5 ดังต่อไปนี้

1.	 	 ส�านกัปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	1 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกดักลุ่มกระทรวงด้านความมัน่คง ได้แก่

  1)   กระทรวงกลาโหม 3)  กระทรวงมหาดไทย

  2)   กระทรวงการต่างประเทศ 4)  กระทรวงยุติธรรม

2.		 	 ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 2 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ 

  กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

  กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

  1)  กระทรวงการคลัง 6)  กระทรวงพลังงาน

  2)   กระทรวงพาณิชย์ 7)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3)   กระทรวงคมนาคม 8)  กระทรวงอุตสาหกรรม

  4)   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  5)   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

    (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

  กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้แก่

  1)   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  4)  กระทรวงวัฒนธรรม

  2)   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   5)  กระทรวงสาธารณสุข

  3)   กระทรวงศึกษาธิการ   6)  กระทรวงแรงงาน

(2)   กำรแบ่งส่วนส่วนรำชกำรของส�ำนักงำน ป.ป.ท. 

รายงานประจ�าป ี256014



	3.			 ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	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) ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�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�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ได้แก่

  1)   กรุงเทพมหานคร

  2)  หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

    การทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

5.		 	 ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

  หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส�านักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

  1)  ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 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) ศนูย์ความเป็นเลศิด้านชีววทิยาศาสตร์ของประเทศไทย

  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�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ

  15) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 38) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

  16) ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  การศึกษา

  17) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 39) ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

  18) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 40) ส�านกังานส่งเสรมิการจดัการประชุมและนทิรรศการ 

     และสังคมแห่งชาติ 41) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

  19) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  20) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 42) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  21)  ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 43) ธนาคารแห่งประเทศไทย

  22)  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 44) ส�านักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

  23)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   แห่งประเทศไทย 

  

รายงานประจ�าป ี256016



	 	 (2.2)		 เขตพื้นที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	1	-	9	
       โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 ข้อ 12 

ก�าหนดให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1 - 9 มีอ�านาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ตามที่

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมประกาศก�าหนด รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม จงึออกประกาศก�าหนดเขตพืน้ที่

ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1 - 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ดังต่อไปนี้

เชียงใหม่ ล�ำปำง แม่ฮ่องสอน
เชียงรำย พะเยำ น่ำน ล�ำพูน
แพร่

ขอนแก่น อุดรธำนี หนองคำย เลย สกลนคร 
นครพนม มุกดำหำร มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด 
หนองบัวล�ำภู กำฬสินธุ์ บึงกำฬ

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์
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พิษณุโลก
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บึงกาฬ

สกลนคร
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เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต
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แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่
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ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 
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1
24
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9
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3
นครนายก

5
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พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์
ตำก ก�ำแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธำนี

พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 
ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง
สระบุรี  ปทุมธำนี  นนทบุรี 
สมุทรปรำกำร

นครปฐม รำชบุ รี  สุพรรณบุ รี 
กำญจนบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีีขันธ์ 
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม

นครศรธีรรมรำช ชมุพร สรุำษฎร์ธำนี 
ระนอง กระบี่ พังงำ ภูเก็ต

ชลบรีุ ฉะเชงิเทรำ นครนำยก ปรำจีนบรุี 
สระแก้ว ระยอง ตรำด จันทบุรี

สงขลำ ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตำนี 
ยะลำ นรำธิวำส

เขตพื้นที่ 5
เขตพื้นที่ 4

เขตพื้นที่ 6

เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 7

เขตพื้นที่ 8

เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 9

นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี อ�ำนำจเจริญ 
ยโสธร

เขตพื้นที่ 3

การแบ่งเขตพื้นที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เขตพื้นที่	1-9
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   ส�านักงาน ป.ป.ท. มีกรอบอัตราก�าลัง จ�านวน 605 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ จ�านวน 579 อัตรา และ

พนักงานราชการ จ�านวน 26 อัตรา มีคนครอง 536 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 510 อัตรา และพนักงานราชการ 

จ�านวน 26 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ต�าแหน่ง กรอบอัตราก�าลัง	
(อัตรา)

คนครอง	
(อัตรา)

1	 ข้าราชการ 579 510

 1) ผู้บริหารระดับสูง 3 2

 2) ผู้บริหารระดับต้น 1 1

 3) ผู้อ�านวยการระดับสูง 17 15

 4) ผู้อ�านวยการระดับต้น 2 1

 5) นักจัดการงานทั่วไป 15 14

 6) นักทรัพยากรบุคคล 4 4

 7) นักวิชาการเงินและบัญชี 13 13

 8) นักวิชาการพัสดุ 10 10

 9) นักสืบสวนสอบสวน 433 376

 10) นักประชาสัมพันธ์ 1 1

 11) นักวิชาการยุติธรรม 42 38

 12) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 9

 13) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 3

 14) นักวิเทศน์สัมพันธ์ 4 4

 15) นิติกร 3 3

 16) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1

 17) เจ้าพนักงานธุรการ 15 13

 18) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1

 19) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1

2.	พนักงานราชการ 26 26

รวม 605 536

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560 

(3)   กรอบอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร

รายงานประจ�าป ี256018



(4)   งบประมำณย้อนหลัง 3 ปี

           หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	
ประเภทงบ 2558 2559 2560

งบบุคลากร 106.3846 106.3435 186.8627

งบด�าเนินงาน 149.3609 153.2889 188.6430

งบลงทุน 10.2336 14.6570 8.9550

งบอุดหนุน - - -

งบรายจ่ายอื่น 14.7715 14.2800 9.7810

รวม 280.7506 288.5694 394.2417

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมำณย้อนหลัง 3 ปี

2560

2559

2558

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

186.8627

106.3435

106.3846

8.9550

14.6570

10.2336

188.6430

153.2889

149.3609

9.7810

14.2800

14.7715

394.2417

288.5694

280.7506

ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 19



สถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

 สถิติเรื่องร้องเรียนของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้น�ามาวิเคราะห์สถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ

กระท�าการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - เดือนกันยายน 2560  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 31,761 เรื่อง 

(ข้อมูลจากรายงานสรุปสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตในภาครัฐ กองบริหารคดี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�านักงาน ป.ป.ท.)

4,340 4,977
6,378

439 1,216 1,301 2,053
3,653 3,163

4,241

	 1.		 สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเกิดเหตุเรื่องร้องเรียนมากที่สุด	5	อันดับ	(ปี	2560)

   1) กรุงเทพมหานคร จ�านวน  419 เรื่อง

   2) จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน  94 เรื่อง

   3) จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน   89 เรื่อง

   4) จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน   88 เรื่อง

   5) จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน   79  เรื่อง

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ปี	พ.ศ.

กรุงเทพ นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครสวรรค์

419

94 89 88 79

จังหวัด

จ�านวนเรื่องร้องเรียน

จ�านวนเรื่องร้องเรียน

รายงานประจ�าป ี256020



	 2.		 ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด	5	อันดับ	(ปี	2560)

   1) พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ จ�านวน   1,684 เรื่อง 

   2) ยักยอกทรัพย์ของทางราชการ จ�านวน   206 เรื่อง

   3) ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูลโครงการ จ�านวน   197  เรื่อง 

   4) ท�าเอกสารเท็จ รับรองเอกสารเท็จ  จ�านวน   152  เรื่อง

   5) เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน จ�านวน   139  เรื่อง

การทุจริตประพฤติมิชอบ  ยักยอกทรัพย์ของทางราชการ  ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูลโครงการ  ท�าเอกสารเท็จ รับรองเอกสารเท็จ  เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน

1,684

206 197 152 139

	 3.	สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	1	-	9	และ	กทม. แสดงเป็นภาพสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้

จ�านวนเรื่องร้องเรียน

2,000

1,500

1,000

500

0
ประเด็นที่ถูกร้องเรียน

สปท. 1-5 (กทม.) 
13%

ปปท. เขต 1 
10%

ปปท. เขต 2 
5%

ปปท. เขต 3 
14%

ปปท. เขต 4 
16%

ปปท. เขต 5 
10%

ปปท. เขต 7 
8%

ปปท. เขต 8 
7%

ปปท. เขต 6 
12%

ปปท. เขต 9 
5%
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เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

	 4.		 ภาพแสดงจ�านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ	(ปี	2560)	แบ่งตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ ดังนี้

รายงานประจ�าป ี256022



ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	2

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	3

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	1

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

ชัยนาท
ลพบุรี

สระบุรี

1

2

10

9

8

3

5

ชัยนาท
ลพบุรี

สระบุรี

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

นนทบุรีนนทบุรี

สิงห์บุรีสิงห์บุรี

อ่างทองอ่างทอง

พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานีปทุมธานี

สมุทรปราการสมุทรปราการ

ชัยนาท
ลพบุรี

สระบุรี

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 23



สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	6

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	5

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	4

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ขอนแก่น
มุกดาหาร

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ขอนแก่น
มุกดาหาร

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ขอนแก่น
มุกดาหาร

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลกตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี

เพชรบูรณ์

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลกตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี

เพชรบูรณ์

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลกตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี

เพชรบูรณ์

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

รายงานประจ�าป ี256024



สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	9

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	7

สถิติเรื่องร้องเรียน	จ�าแนกจังหวัดเขตพื้นที่	8

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

1	-	20	เรื่อง

20	-	40	เรื่อง

41	-	60	เรื่อง

61	-	100	เรื่อง

มากกว่า	100	เรื่อง

สมุทรสาคร

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

สุพรรณบุรี

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

นครปฐมนครปฐม

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

ตรัง
พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

ตรัง
พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 25





2
ส่วนที่

ผลกำรด�ำเนินงำน
ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.



ผลกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นกลไกของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามพระราชบญัญติั

มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2559 ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีซึง่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณ ุเครืองาม) ก�ากบัการบริหารราชการ 

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริต 

แห่งชาต ิ(ศอตช.) และฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ(คตช.) มอี�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ 

เกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ เป็นศนูย์กลางประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั รวมทัง้ก�าหนด

มาตรการต่างๆ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหาร สามารถด�าเนินการในลักษณะ

บูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีภารกิจที่ส�าคัญ ดังนี้
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1.  บทบำทด้ำนภำรกิจหลัก
  1.1 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 
     ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

     ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
	 	 	 	 	 	 			 			 	 	 	 	 	 ของหน่วยงานภาครัฐ

	 	 	 	 	 (1)		 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	

and	Transparency	Assessment	–	ITA)

         ส�านักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง รวมทั้ง 

น�าข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสม  

โดยการประเมนิ ITA เป็นส่วนหนึง่ของมาตรการเชงิรกุในการป้องกันการทจุรติ ตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมุ ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐด�าเนินงานตาม 

หลักธรรมาธิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  

อนัจะส่งผลต่อการยกระดบัค่าดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดยีิง่ข้ึน

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ  

จ�านวน 223 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 147 หน่วยงาน และจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด  

(การประเมนิจงัหวดั ประกอบด้วย หน่วยงานระดบัจงัหวัด 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัด และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 228 หน่วยรับประเมิน)

         การประเมนิ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มคีะแนนเฉลีย่ของหน่วยงานภาครฐั 223 หน่วยงาน  

เท่ากับ 82.41 คะแนน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 75.41 คะแนน (504 หน่วยงาน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ  

80.34 คะแนน (277 หน่วยงาน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

พ.ศ.	2560
ภาพรวม	223	หน่วยงาน	คะแนนเฉลี่ย	82.41

กรม (147 หน่วยงาน) คะแนนเฉลี่ย 83.06

จังหวัด (76 จังหวัด)  คะแนนเฉลี่ย 81.76

พ.ศ.	2558
ภาพรวม	504	หน่วยงาน	คะแนนเฉลี่ย	75.41

พ.ศ.	2559
ภาพรวม	277	หน่วยงาน	คะแนนเฉลี่ย	80.34

กรม (147 หน่วยงาน)  คะแนนเฉลี่ย 78.31 กรม (148 หน่วยงาน)  คะแนนเฉลี่ย 80.43

จังหวัด (76 จังหวัด)  คะแนนเฉลี่ย 76.27 จังหวัด (76 จังหวัด)  คะแนนเฉลี่ย 80.39

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คะแนนเฉลี่ย 71.64
(281 หน่วยงาน)

องค์การมหาชน (53 หน่วยงาน) คะแนนเฉลี่ย 80.20
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         ในการเป็นเจ้าภาพการประเมิน ITA ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เน้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

ส่งผลในทางบวกต่อการป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วน

ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA กับส�านักงาน ป.ป.ท. ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560  

มีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ในระดับสูงมาก (คะแนน ITA 80 คะแนนขึ้นไป) ในสัดส่วนที่เพิ่ม 

มากขึ้นทุกปี โดยส่วนราชการระดับกรมเพิ่มขึ้นจาก 52 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น 75 หน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเป็น 112 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนจังหวัด เพ่ิมขึ้น 

จาก 6 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น 48 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพิ่มเป็น 63 จังหวัด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

พ.ศ.	2560
ภาพรวม	223	หน่วยงาน	มีระดับสูงมาก	175	หน่วยงาน

กรม (147 หน่วยงาน)  112 หน่วยงาน

จังหวัด (76 จังหวัด)  63 จังหวัด

พ.ศ.	2558
ภาพรวม	504	หน่วยงาน	มีระดับสูงมาก	

80	หน่วยงาน

พ.ศ.	2559
ภาพรวม	277	หน่วยงาน	มีระดับสูงมาก	

157	หน่วยงาน

กรม (147 หน่วยงาน) 52 หน่วยงาน กรม (148 หน่วยงาน)  75  หน่วยงาน

จังหวัด (76 จังหวัด)  6 จังหวัด จังหวัด (76 จังหวัด)  48  จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 หน่วยงาน
(281 หน่วยงาน)

องค์การมหาชน (53 หน่วยงาน)  34  หน่วยงาน
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         ท้ังน้ี ส�านักงาน ป.ป.ท. ยังมุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวโดยการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 

ที่ เข ้ าร ่ วมการประเมิน ITA น�าข ้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร ่ งใสไปปรับใช ้

ในการยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินได้ดียิ่งขึ้น  

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชน ตามเป้าประสงค์

ของการประเมิน ITA ที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานมผีลการประเมนิ ITA ในระดับสงูมาก (คะแนน ITA 80 คะแนน

ขึน้ไป) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ให้ส่งผลต่อการยกระดบัค่าคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 คะแนนได้ภายในปี 2564

	 	 	 	 	 (2)		 โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น	

(ประชาพิจารณ์)	 ต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้าน

การทุจริต	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก�ากับดูแล 

ให้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบด�าเนินการยกร่างกฎหมายตามที่

รฐัธรรมนญู ฉบับใหม่ได้มอบหมายให้ ส�านกังาน ป.ป.ท. รับผดิชอบ  

ในการด� า เนินการยกร ่ า งกฎหมายเกี่ ยวกับการรณรงค ์ 

ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหม่ ภายใน 240 วันนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท�าโครงการประชาพิจารณ์เพ่ือรับ

ฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการ
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ทุจริต จ�านวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานของรัฐ กลุ่มเครือข่ายพลเมืองธรรมาภิบาลและภาค

ประชาชน กลุ่มเครอืข่ายองค์กรต่อต้านการทจุรติ และกลุม่ภาควชิาการ ในการรบัฟังความคดิเหน็ฯ มภีาคประชาชน  

จ�านวน 420 คน และภาครัฐ 166 คน รวมทั้งสิ้น 586 คน สถานที่ด�าเนินการที่จังหวัดอยุธยา ขอนแก่น เชียงใหม่  

สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็น

การรับฟ ั งความคิด เห็น  ดั งนี้  1 )  กลไก 

การมส่ีวนร่วมในทกุระดบั 2) การรณรงค์และให้ความรู้  

3) การต่อต้านและการแจ้งเบาะแสของประชาชน 

4) การสนับสนุนหรือจูงใจให้มีการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 5) การคุ้มครอง

ประชาชนที่ร่วมในการต่อต้านการทุจริตหรือ

ช้ีเบาะแสการทุจริต และ 6) มาตรการบังคับ

ทางกฎหมาย ซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็น 

ส�านกังาน ป.ป.ท. จะน�าไปประกอบการพจิารณา

ยกร่างกฎหมายว่าด ้วยการรณรงค์ต ่อต้าน 

การทุจริตต่อไป

     ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปลูกจิตส�านึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน 
	 	 	 	 	 	 			 			 	 	 	 	 	 ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 	 (1)		 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแหล่งการข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

         สถานการณ์การทุจริตประพฤติชอบในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทั้งวิธีการ เทคนิค รูปแบบ  

และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติแต่ละครั้งเป็นเงินจ�านวนมหาศาล ระบบงานการข่าวจึงมี 

ความจ�าเป็นและมีความส�าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในเบื้องต้น 

ในการแจ้งเบาะแสการข่าวของการทุจรติประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบคุลากร 

ให้เป็นมืออาชีพในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์ทราบที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และพัฒนา 

กลุ่มเครือข่ายบุคคลภายนอกให้เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ 

ตรวจสอบโครงการของภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแหล่งการข่าวด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติ ส�านกังาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมผู้ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 75 คน 

	 	 	 	 	 (2)		 โครงการส�านักงาน	ป.ป.ท.	สัญจรพบรัฐวิสาหกิจ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

         สถานการณ์และทิศทางการกระท�าทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 

ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท�าความผิดใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแขนง

ในการกระท�าการทุจริต และบางการกระท�าทุจริตมีการวางแผนอย่างแยบยล ต้ังแต่การเสนอค�าของบประมาณ  

ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงด�าเนินโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และค�าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนให้เท่าทันและให้สอดคล้องกับ 

รายงานประจ�าป ี256032



กรุงเทพมหานคร

กระท�าผิดทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อปลูกและปลุกจิตส�านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด 

ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมการไม่ทุจริต โดยการน�าเสนอประสบการณ์ และรูปแบบวิธีการการกระท�าทุจริตที่ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ได้ตรวจพบให้เป็นตวัอย่างแก่ผูเ้ข้ารบัการอบรม เน้นการปรบัเปลีย่นฐานความคดิในการรกัษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงผลกระทบที่ระบบราชการได้รับจากการกระท�าทุจริต 

ในภาครฐั ร่วมสร้างกลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติให้เข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพ สร้างเครอืข่ายและแหล่งข่าว 

ในภาครัฐวิสาหกิจ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 คน 

	 	 	 	 	 (3)		 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข ่ ายภาคประชาสั งคมในการต ่อต ้ านการทุจริต	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

         ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักคุ้มครองและป้องกัน และส�านักงานป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครฐั เขตพืน้ที ่1-9 ด�าเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทจุรติ  

ประชาสงัคมมุง่เน้นในการพฒันาศกัยภาพแกนน�าเครือข่ายภาคประชาชน โดยจะขยายบทบาทไปยงัภาคประชาสงัคม  

เพ่ือให้บทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในภาคประชาสังคมมีผลสัมฤทธ์ิ 

อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ด�าเนินการจัดท้ังในกรุงเทพฯ และเขตพื้นที่ 1-9 มีแกนน�าเครือข่ายภาคประชาสังคม  

เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น จ�านวน 1,467 คน
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เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 1
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เขตพื้นที่ 3

เขตพื้นที่ 4
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เขตพื้นที่ 5

เขตพื้นที่ 6
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     ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 	 	 	 	 (1)		 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

(IT	Forensic	and	Investigation)	

         ส�านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจหลักในการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐ ซ่ึงรัฐบาลถือเป็น

ภารกจิส�าคญัและเร่งด่วน ดงันัน้ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจะช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการสบืสวน

สอบสวนของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน�าหน่วยงานบรรลุตามเป้าประสงค์

         ดงันัน้ จงึได้จดัโครงการพฒันาประสิทธภิาพการสืบสวนสอบสวนผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Forensic and Investigation) เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาข้อมูลการสืบสวนสอบสวนการใช้งานระบบฯ 

ข้อมูลทีแ่ลกเปลีย่นกนัท้ังภายในหน่วยงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม จ�านวน 70 คน 

     ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

	 	 	 	 	 (1)		 โครงการสมัมนานโยบาย	ทศิทาง	และยทุธศาสตร์ของส�านกังาน	ป.ป.ท.	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2560

         ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดโครงการสัมมนานโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท. 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี  

โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบนโยบาย ทิศทาง การด�าเนินงาน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมกีารแบ่งกลุม่ เพือ่ร่วมกนัทบทวนและจดัท�าร่างแผนยทุธศาสตร์ส�านกังาน ป.ป.ท.  

พ.ศ. 2559 – 2562 อันจะน�าไปสู ่กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถ 

น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น จ�านวน 135 คน

เขตพื้นที่ 9

รายงานประจ�าป ี256038



     (2)		 โครงการฝึกอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง

         เนื่องด้วย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการคลัง 

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกท้ังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้ ป.ป.ท. เขต 1- 9 เป็น 

หน่วยเบกิจ่ายในส่วนภูมิภาค ดังน้ัน จึงได้จดัโครงการอบรมสมัมนาการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารงานด้านการเงนิการคลัง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น จ�านวน 50 คน 

     (3)		 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข ้าราชการ	 และเจ ้าหน ้าที ่

ของส�านักงาน	ป.ป.ท.

          บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ 

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมากขึ้น ซึ่งจะ 

ส่งผลให้การด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้นและเป็น

มาตรฐานเดยีวกนัท้ังองค์กร รวมท้ังสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาชนและสงัคม มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 319 คน 

     (4)		 โครงการหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่	ป.ป.ท.	รุ่น	2	

         เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. มคีวามรูท้กัษะในการปฏบิตังิานมคีวามรู้

เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามแนวทาง

ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนต่อ

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีข้าราชการเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 259 คน
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  1.2 ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

	 	 	 	 	 1.2.1			 จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

            ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจ�านวน 22,562 เรื่อง โดยมีสถิติจ�าแนกรายปี ดังนี้

ปีงบประมาณ เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

2555 3,057

2556 2,004

2557 3,452

2558 4,048

2559 5,082

2560 4,919

รวม 22,562

	 	 	 	 	 1.2.2			 ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

            ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2560 มีเร่ืองร้องเรียนท้ังส้ิน จ�านวน 31,738 เรื่อง  

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริต 

ในภาครัฐ โดยรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง จ�านวน 3,857 เรื่อง และได้วินิจฉัยชี้มูลเรื่องกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท�าการทุจริตในภาครัฐ จ�านวน 640 เรื่อง โดยมีสถิติจ�าแนกเป็นรายปี ดังนี้

เรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่อง	ฯ

คณะ

กรรมการ	

ป.ป.ท.

พิจารณา

การด�าเนินพิจารณา

ชี้มูล

ความผิด
รับไว้ไต่สวน ส่งพนักงาน

สอบสวนฯ
ส่ง	ป.ป.ช. ไม่รับ

ตรวจสอบ

เพิ่มเติม

เหตุเกิดนอก

ราชอาณาจักร	

ส่งอัยการสูงสุด

อื่นๆ	
ตั้งอนุฯ มอบหมาย

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

รับปีงบฯ 
2560

4,574 3,672 1,175 0 83 1,345 885 179 0 6 88

รวมทั้งสิ้น 31,738 19,043 3,838 19 715 7,420 5,909 1,088 1 54 640

หมายเหต ุ:  * เนื่องจากส�านักงาน ป.ป.ท. มีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2554 และในระยะต้นคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ต้องมีการด�าเนินการพิจารณาเพื่อออกอนุบัญญัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางหรือข้อบังคับ 
ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและบางอนุบัญญัติยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ท�าให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีการแต่งตั้ง 
อนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิตามกฎหมาย ในวนัท่ี 24 กมุภาพันธ์ 2555 จงึเป็นเหตใุห้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เริ่มด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555

รายงานประจ�าป ี256040



  1.3 ควำมก้ำวหน้ำของกำรบูรณำกำรกับภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 1.3.1			 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

            1)	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัย 

พรรคคอมมิวนิสต์ประจ�าเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และคณะ

              เ มื่ อ วั นที่  2 0  กุ มภ า พัน ธ ์  2 5 60  

นายประยงค์ ปรยีาจติต์ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรบั 

นายเหวย อ้ีฉุน (Mr. Wei Yiqun) รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์ประจ�าเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง  

สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทาง 

เยือนประเทศไทย โดยมีประเด็นส�าคัญในการหารือข้อราชการคร้ังนี้  

ได ้แก ่  (1) นโยบายและแนวทางการปราบปรามการทุจริต 

และตรวจสอบวินัยข้าราชการของเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง  

(2) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการตรวจสอบ

การบริหารราชการแผ่นดินและการปราบปราม 

การทจุรติ (3) แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการ

การใช้อ�านาจ การยกระดับจิตส�านึก ความมีวินัย 

ในตนเอง และความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการ 

และ  ( 4 )  ส ่ ง เ ส ริ มการแลก เปลี่ ยนข ้ อมู ล 

ด้านการปราบปรามการทจุรติ และการผลกัดนัความร่วมมอื 

ในการติดตามผู้กระท�าผิดที่หลบหนีไปต่างประเทศ

            2)	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัย 

พรรคคอมมิวนิสต์	มณฑลกวางตุ้ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และคณะ

              เมือ่วันที ่17 มนีาคม 2560 พันโท กรทพิย์ ดาโรจน์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ให้การต้อนรับนายหวง เซียนเย่า (Mr. Huang Xianyao) เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์

มณฑลกวางตุง้ และคณะ เนือ่งในโอกาสเดนิทางเยอืนประเทศไทย โดยมปีระเดน็ส�าคญัในการหารอืข้อราชการครัง้นี้ 

ได้แก่ อ�านาจหน้าที่ กระบวนการ และผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน 

เพื่อตรวจสอบและติดตามเจ้าหน้าท่ีของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กระท�าการทุจริตและหลบหนีมายังประเทศไทย 

การระบุสัญชาติ การติดตามสืบหาสถานที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต การควบคุมการผ่านแดน การติดตามและจับกุม 

ผู้ต้องสงสัย ตลอดจนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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	 	 	 	 	 	 	 		 			 	 3)	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ให้การต้อนรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

              เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2560 นายประยงค์ ปรยีาจติต์ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายซีดาร์โต๊ะ ดานุซูโบรโต้ สมาชิกสภาท่ีปรึกษาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย  

โดยมีประเด็นส�าคัญในการหารือข้อราชการครั้งนี้ ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

ท้ังสองประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ การน�า 

ระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารงบประมาณ รวมไปถงึการพยายามลดอ�านาจ 

ในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปิดช่องว่างและโอกาสในการทุจริต โดยการออกพระราชบัญญัติการอ�านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 		 			 	 4)	พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการในการด�าเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์

สุจริตของประเทศไทย	(Thailand	Integrity	Review)

              เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ได้ร่วมให้การต้อนรบัและร่วมหารอืข้อราชการกบันายองัเคล กูเรยี (Mr. Angel Gurria) เลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมอื 

ทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) และคณะ

เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการต้อนรับ พร้อมทั้งข้าราชการระดับสูง 

ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดพิธีลงนาม 

บันทึกความเข้าใจเชิงวิชาการ (Memorandum 

of Understanding : MOU) ในการด�าเนินงาน

โครงการจัดท�าคู่มือเสริมสร้างควาซื่อสัตย์สุจริตของ

ประเทศไทย (Thailand Integrity Review) ระหว่าง 

นายอังเคล กูเรีย เลขาธิการ OECD และนายทศพร 

ศริสิมัพนัธ์ เลขาธกิาร ก.พ.ร. โดยมีนายประยงค์ ปรยีาจติต์  

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมลงนามเป็น 

รายงานประจ�าป ี256042



สักขีพยาน และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี  

ท�าเนียบรฐับาล ทัง้นี ้เพือ่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมอืกันในการเสรมิสร้างความซือ่สตัย์สจุรติ 

ด้านการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ในเบื้องต้นได้วางกรอบการด�าเนินการไว้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การประมวล

ภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (2) วัฒนธรรมการเสริมสร้าง 

ความซื่อสัตย์สุจริตภาครัฐของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (3) การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 	 	 	 	 	 		 			 	 5)	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ให้การต้อนรับอธิการบดีและเลขาธิการบริหารของสถาบันป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ

              เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ  

ป.ป.ท. ให้การต้อนรับนายมาร์ติน ครอยท์เนอร์ อธิการบดีและเลขาธิการบริหารของสถาบันป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy: IACA) และนางแคนดิส เวลช์ หัวหน้า 

ฝ่ายสนบัสนนุการปฏบิตัสิ�านกังานว่าด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Office on 

Drugs and Crime: UNODC) เนื่องในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทย โดยมีประเด็นส�าคญัในการหารือขอ้ราชการ

ครัง้นี ้ได้แก่ แนวทางความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของทัง้สองหน่วยงาน อาทิ  

การจัดการประชุมนานาชาติ เพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้มุมมองและ 

ความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

เขตพื้นที่ 3
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	 	 	 	 	 1.3.2			 การประชุมระหว่างประเทศ

            1)	 การประชุม	21st	Steering	Group	Meeting	and	

14th	Regional	Seminar	of	the	ADB/OECD	Anti-Corruption	Initiative	

for	Asia	and	the	Pacific	

              เมื่อวันท่ี 8 - 10 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้แทน 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 21st Steering Group  

Meet ing and 14th Regional Seminar of the ADB/OECD  

Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific ณ มณฑลทิมพู  

ราชอาณาจักรภูฏาน โดยการประชุมนี้เป็นกรอบการประชุม ที่จัดขึ้นเป็นประจ�า 

ทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยความร่วมมือ

ระหว่างธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และองค์การเพื่อความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)  

โดยมุ่งเน้นการด�าเนินการตามเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

              (1) การพัฒนาระบบการท�างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

              (2) การเพ่ิมความเข้มแขง็ในการต่อต้านการให้สนิบน เพือ่สนับสนนุคณุธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ 

              (3) สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 

Corruption : UNCAC)

            2)	 การประชมุกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญการประเมนิตดิตามการปฏบิตัติามอนสัุญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ	ครัง้ที	่7	(ต่อเนือ่ง)	(The	Resumed	7th	Session	of	Implementation	Review	

Group	of	UNCAC	-	IRG)

              เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วม

การประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญการประเมนิตดิตามการปฏบิติัตามอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ  

ครั้งที่ 7 (ต่อเนื่อง) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมน้ีเป็นกรอบการประชุมที่จัดขึ้นเป็น 

ประจ�าทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การทจุริต (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) ของแต่ละรฐัภาค ีในรอบการประเมนิท่ี 2  

ซึง่เป็นการประเมนิการปฏบิตัติามหมวดที ่2 มาตรการป้องกนั (Preventive Measures) และหมวดที ่5 การติดตาม

ทรัพย์สินคืน (Asset Recovery)
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            3)	 การประชมุผูเ้ชีย่วชาญด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศตามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ครั้งที่	5	(The	5th	Open-ended	Intergovernmental	Expert	Meeting	to	

Enhance	International	Cooperation	–	Expert	Meeting)

              เมื่อวันท่ี 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วม 

การประชมุผูเ้ชีย่วชาญด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศตามอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ ครัง้ที ่5  

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมนี้เป็นกรอบการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี มีวัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ หมวดที่ 4 ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) 

และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

            4)	 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	(APEC	SOM	1/2017)

              เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 1/2017) ได้แก่ การประชุมคณะท�างาน 

ด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส (Anti - Corruption and 

Transparency Working Group : ACTWG) ณ เมอืงญาจาง สาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวียดนาม โดยการประชุมนี้เป็นกรอบการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกป ี

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันในการวางนโยบายและ

แผนการท�างานด้านการต่อต้านการทุจริตในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

            5)	 การประชุม	OECD	Global	Anti-Corruption	&	Integrity	Forum

              เมือ่วนัที ่30 - 31 มนีาคม 2560 ผูแ้ทนส�านกังาน ป.ป.ท. ได้เดนิทางไปเข้าร่วมการประชุม 

OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการประชุมนี้เป็น 

การประชมุประจ�าปีของสมาชกิขององค์การเพ่ือความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) ทีมุ่ง่เน้นให้ประเทศ 

สมาชิกน�าเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มาปรับใช้

ในการจัดท�าคู่มือเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ (Integrity Review) และการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เสาหลัก

ของข้อแนะน�าที่ 1 (First pillar of Recommendation) คือ เสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกันและครอบคลุมทั้งระบบ (Building a coherent and comprehensive public integrity system) 

รวมถึงการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการน�าหลักการภายใต้ข้อแนะน�าของ 

เสาหลักนี้มาปรับใช้กับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศ  

(Best Practices) ระหว่างกัน
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            6)		การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 

ทางอาญา	สมัยที่	26	(The	26th	Session	of	the	Commission	on	Crime	Prevention	and	Criminal	

Justice	:	CCPCJ)

              เมื่อวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 คณะผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 26 ณ กรุงเวียนนา 

สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมนี้เป็นกรอบการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหัวข้อการอภิปรายหลัก 

(Thematic discussion) ของการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมที่ครอบคลุม

และเบ็ดเสร็จ : การมีส่วนร่วมของสาธารณชน นโยบายทางสังคมและการศึกษาในการสนับสนุนหลักนิติธรรม

            7)	 การประชมุกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญการประเมนิติดตามการปฏบิติัตามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ครั้งที่	8	(Implementation	Review	Group	:	IRG)

              เมื่อวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 คณะผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วม 

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  

ครัง้ที ่8 ณ กรงุเวยีนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชมุนีเ้ป็นกรอบการประชมุทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี มวีตัถปุระสงค์ 

เพือ่ตดิตามทบทวนการปฏบัิตติามพนัธกรณอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจรติ (United Nations  

Convention against Corruption : UNCAC) ของแต่ละรัฐภาคี ในรอบการประเมินที่ 2 ซ่ึงเป็นการประเมิน 

การปฏิบัติตามหมวดที่ 2 มาตรการป้องกัน (Preventive Measures) และหมวดที่ 5 การติดตามทรัพย์สินคืน  

(Asset Recovery) รวมทั้งพิจารณาปัญหาอุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการ รวมทั้งความช่วยเหลือ 

ทางด้านเทคนิคส�าหรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว
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            8)	 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	(APEC	SOM	3/2017)

              เมื่อวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2560 คณะผู ้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 3/2017) ได้แก่ การประชุมคณะท�างาน 

ด้านการต่อต้านการทจุรติและความโปร่งใส (Anti - Corruption and Transparency  

Working Group : ACTWG) ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โดยการประชุมน้ีเป็นกรอบการประชุมท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปีมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันในการวางนโยบายและแผนการท�างาน 

ด้านการต่อต้านการทจุรติในประเดน็การค้าทีผ่ดิกฎหมาย และการลกัลอบค้าสตัว์ป่า

            9)	 การประชุมคณะท�างานด้านการป้องกันการทุจริตภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน

การทุจริต	ครั้งที่	8	(8th	Meeting	of	the	Open-ended	Intergovernmental	Working	Group	on	the	

Prevention	of	Corruption)

              เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม 

คณะท�างานด้านการป้องกันการทุจริตภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 8 ณ กรุงเวียนนา 

สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้รัฐสมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ด ี

ในประเด็นคุณธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตในระบบการศึกษา

	 	 	 	 	 1.3.3			 การฝึกอบรมระหว่างประเทศ

            การประชมุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถในการอนวุตัอินสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

            เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

ได้จัดการประชุมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการอนุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

ทุจริต (Strengthening Anti-Corruption Implementation Capacities of the United Nations Convention 

against Corruption : UNCAC) ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของไทยในการปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC  

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการและแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมาตรการป้องกัน 

ในภาคเอกชน และการติดตามทรัพย์สินคืน โดยการประชุมฝึกอบรมนี้จะเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติภาคเอกชน รวมทั้ง

องค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลกได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย  

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ปปง. 

ส�านักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ

และองค์การระดับภูมิภาค ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และสถาบันวิจัย 
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2.  บทบำทด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของฝ่ำยบริหำรฯ
  จากปัญหาการทุจริตท่ีผ่านมา มีความรุนแรง

อย่างต ่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได ้ม ี

ค�าสัง่ที ่69/2557 เรือ่ง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  

ให้ทกุส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัก�าหนดมาตรการ

หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน โดยมุง่การสร้างธรรมาภบิาล 

ในการบริหารงาน และส ่ ง เสริมการมีส ่ วนร ่วม 

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น 

มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้เห็นถึง 

ความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจรติ และได้ก�าหนด

เป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคล่ือน 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขึ้นมา 3 ระดับ

โดยมสี�านกังาน ป.ป.ท. เป็นกลไกขบัเคลือ่นทัง้ 3 ระดบั คอื 

  คณะกรรมการต ่อต ้านการทุจริตแห ่งชาติ 

(คตช.) ตั้งขึ้นตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ที ่127/2557 โดยมหีวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น

กรรมการและเลขานุการ มีองค์ประกอบท้ังจาก คสช. 

รัฐบาล และองค์กรภาคเอกชน ท�าหน้าที่เป็นองค์กร

นโยบายระดับชาติ ในการก�าหนดแนวทางการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทจุรติในภาครฐั โดยมีส�านักงาน ป.ป.ท.  

เป็นฝ่ายเลขานุการ คตช. 

  ศูนย ์อ�านวยการต่อต ้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) แต่งตั้งขึ้นตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ 266/2557 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น 
กรรมการและเลขานุการ เพื่อเป ็นการบูรณาการ 
การท�างานของหน่วยงานต่างๆ ทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต เช่น ส�านกังาน
ศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย 
สมาพันธ ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์ และองค์กร 
ภาคประชาชน เพื่อบูรณาการกลไกการปฏิบัติให้เกิด 
การเชื่อมโยงภารกิจและแนวทางการท�างานร่วมกัน 
อย่างประสานสอดคล้องภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เดียวกัน มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามเพ่ือหยุดยั้ง
การทจุริตโดยมศีนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุริต (ศปท.) 
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555 โดยมีรองปลัดกระทรวง/รองหัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเป็นหัวหน้าศูนย์ ท�าหน้าที ่
เป็นกลไกประสานขบัเคลือ่นการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัด ให้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และรัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของกลไกนี้จึงได้ 
มีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ ศปท.  
ให้ ศปท. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติให้มีประสิทธภิาพ 
มากยิ่งขึ้น

รายงานประจ�าป ี256048
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  2.1 ยกระดบักำรบงัคบัใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำร (ย้ำย/พกัรำชกำร) 

     มาตรการทางการบริหาร (ย้าย/พักราชการ) เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ส่วนราชการอยู่ใน 
กรอบธรรมาภบิาลโดยใช้มาตรการทางปกครองและวินยัเป็นตวัขบัเคล่ือน ซ่ึงเป็นจดุแข็งทีส่ามารถมีผลยับย้ังความเสียหาย 
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการใช้แบบผสมผสานกับมาตรการทางอาญาเป็นการใช้อ�านาจ 
ทางการบริหารในการน�าตัวผู ้ที่ตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตออกจากปัญหา เพื่อเปิดโอกาส 
ให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงด�าเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซ่ึง ศอตช. ได้เสนอหัวหน้า คสช.  
ใช้มาตรการทางปกครองกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่พีฤติการณ์น่าเชือ่ว่าเกีย่วข้องกบัการทจุริตประพฤติมชิอบ โดยหวัหน้า 
คสช. มีค�าสั่งซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ�านวน	 11	 ค�าสั่ง	 
รวมจ�านวน	426	ราย	(ปี	2558	-	2560)

สถิติการด�าเนินการตามค�าสั่งมาตรา	44

ปีงบประมาณ ค�าสั่ง จ�านวน	(ราย) รวม

2558 16/2558 45 115
19/2558 70

2559 1/2559 59 238
33/2559 23
43/2559 60
44/2559 1
50/2559 2
53/2559 21
59/2559 72

 2560 35/2560 70 73
39/2559 3

รวม 426

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

     ด้วยกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ตั้งแต่ชั้นตรวจสอบ ไต่สวน และชั้นศาล 
โดย คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริต 
ในภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 รวมทั้งสิ้น 14,819 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณารับไว้
ไต่สวนข้อเท็จจริง จ�านวน 3,545 เรื่อง และได้วินิจฉัยชี้มูลเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริต
ในภาครัฐ จ�านวน 630 เรื่อง

  2.2 ยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำร (ปกครอง/วินัย) 

     มาตรการทางการบริหารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท�าให้หัวหน้าส ่วนราชการด�าเนินการตาม
กฎหมายสามารถน�าผู้กระท�าผิดให้ได้รับโทษเร็วขึ้น อันเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดผู้โกงรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง  
ด้วยการกระตุน้ให้หัวหน้าส่วนราชการก�ากบัดแูลผูใ้ต้บงัคับบญัชาให้ปฏิบติังานภายใต้กรอบธรรมาภบิาล โดย ศอตช.  
ได้ก�ากับ ติดตาม การบังคับใช้มาตรการทางการบริหารตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  
ผลการก�ากับการใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 
รายละเอียดปรากฏดังนี้

รายงานประจ�าป ี256050



ปีงบประมาณ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ผลการด�าเนินการ
วินัย ปกครอง อาญา ยุติเรื่อง

พ.ศ. 2558 62 4 45 - - 13

พ.ศ. 2559 1,072 921 28 49 5 69

พ.ศ. 2560 525 385 60 13 - 67

	รวม 1,659 1,310 133 62 5 149

  2.3 ปีแห่งกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
     ของทำงรำชกำร ต่อต้ำนกำรรับสินบนทุกรูปแบบ

     มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติ - ข้อสั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติ - ข้อสั่งการ คตช. ที่เห็นชอบ

ให้รัฐบาลประกาศให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  

ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เสนอ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้

การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI ) ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประเทศไทย 

ได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล�าดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 

ซึง่ประเทศไทยมคีะแนน 38 คะแนน อยูใ่นล�าดบัที ่76 จากประเทศทีเ่ข้าร่วมประเมนิ 168 ประเทศ ผลคะแนนพบว่า 

แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี 2559 ประเทศไทย

มีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 4 แหล่งการประเมิน คือ GI (22 คะแนน) WEF (37 คะแนน) PERC  

(38 คะแนน) และ EIU (37 คะแนน) โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-20 คะแนน) รองลงมา 

คือ WEF (-6 คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

มากน้อยเพยีงใด และการส�ารวจจากนกัธรุกจิทีเ่ข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธรุกจิต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการ

ต่างๆ มากน้อยเพียงใด

     ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนมุตั ิอนญุาตของทางราชการ ต่อต้านการรบัสนิบนทุกรปูแบบ ให้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรม  

โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ดังนี้

     1.  เพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 

     2.  สร้างการรับรู้ 

     3.  ปิดโอกาสการทุจริต

     4.  การต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
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     ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินการในกลุ ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่ (Area base)  

โดยเริม่ทีก่ลุม่จังหวดั Smart City จงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดัเชยีงใหม่ และกลุม่เป้าหมายเชงิภารกิจ (Function base)  

เริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน เป็นกลุ่มแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

     เ มื่ อ วั น ท่ี  2 7  มิ ถุ น า ยน  2 5 60  

ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประยงค์  

ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสาน 

ความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  

ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
รวดเร็ว

และเป็นธรรม

การต่อต้าน
การรับสินบน
ทุกรูปแบบ

ปิดโอกาส
การทุจริต

สร้างการรับรู้

แนวทำง
กำรขับเคลื่อน
กำรด�ำเนินงำน

จังหวัดภูเก็ต
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     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายประยงค ์  ปรียาจิตต ์  

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์  

ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายค�านวณ ไพโรจน์สถาพร 

ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม และนายสุรเดช นิลเอก  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร ่วมลงนาม 

ใ น บั น ทึ ก ข ้ อ ต ก ล ง ว ่ า ด ้ ว ย 

การประสานความร่วมมอืขบัเคลือ่น 

ปีแห่งการอ�านวยความสะดวก 

ในการพจิารณาอนมุตั ิอนญุาตของ

ทางราชการ ต่อต้านการรับสินบน

ทุกรูปแบบ 

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ  

ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมอืขับเคลือ่นปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุมติั อนุญาตของ

ทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

     โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public 

Sector Collective action Coalition against Corruption : PCAC) ปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณา

อนมุตั ิอนญุาตของทางราชการ ต่อต้านการรบัสินบนทกุรูปแบบ ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้องกับ

การค้า การลงทุน รวม 46 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2561

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครปฐม
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  2.4 กำรยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 

     เน่ืองด้วย บทบัญญัติมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก�าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม  

สนับสนุน และให้ความรู ้แก ่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ 

และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส ่วนร่วมในการรณรงค ์

ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการก�าหนด 

แนวทาง วิธีการ และกลไกส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวกันของประชาชน เพื่อมีส ่วนร่วม 

ในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน หรอืชีเ้บาะแสดงักล่าว และเป็นการก�าหนดมาตรการคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์แก่ 

ผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การทุจริต ค.ศ. 2003 เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขและขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย  

จึงมีความจ�าเป็นต้องตรากฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  

ก�ากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด�าเนินการยกร่างกฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก�าหนด ส�านักงาน 

ป.ป.ท. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด�าเนินการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

ตามมาตรา 63 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายใน 240 วันนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

โดยจัดท�าโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  

จ�านวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานของรัฐ กลุ่มเครือข่ายพลเมืองธรรมาภิบาลและภาคประชาชน 

กลุ่มเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต และกลุ่มภาควิชาการ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีภาคประชาชน  

จ�านวน 420 คน และภาครัฐ 166 คน รวมทั้งสิ้น 586 คน สถานที่ด�าเนินการที่จังหวัดอยุธยา ขอนแก่น เชียงใหม่ 

สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 1) กลไกการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  

2) การรณรงค์และให้ความรู้ 3) การต่อต้านและการแจ้งเบาะแสของประชาชน 4) การสนับสนุนหรือจูงใจให้มี

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5) การคุ้มครองประชาชนที่ร่วมในการต่อต้านการทุจริตหรือชี้เบาะแส 

การทจุรติ และ 6) มาตรการบังคบัทางกฎหมาย ซึง่ผลจากการรบัฟังความคดิเหน็ ส�านกังาน ป.ป.ท. จะน�าไปประกอบ

การพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป
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  2.5 กำรปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบรูณำกำร มำตรำส่วน  
     1 : 4000 (One Map)

	 	 	 	 	 2.5.1		หลักการและสภาพปัญหา
            (1) กฎหมายก�าหนดแนวเขตประเภทที่ดินของรัฐมีหลายฉบับ ท�าให้ประกาศแนวเขตที่ดิน 

ของรัฐมีการทับซ้อนกัน 

            (2) แผนท่ีแนบท้ายกฎหมายมมีาตราส่วนแตกต่างกนั ท�าให้เกดิความยุง่ยากในการตรวจสอบ

            (3) การใช้แผนทีม่าตราส่วนขนาดเลก็ ท�าให้เกดิปัญหาเรือ่งความไม่ชดัเจนและขาดการยอมรบั

จากประชาชน 

              จากสภาวการณ์ดังกล่าว จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลจัดการที่ดินของรัฐ

ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้ปัญหา

ความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกและการครอบครองที่ดินของรัฐสามารถคลี่คลายลง การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ

บนพื้นฐานการประสานการท�างานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานในแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 จึงเป็นสิ่งส�าคัญ  

ที่จะต้องรีบด�าเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว และให้ได้เส้นแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีสามารถครอบคลุม 

ทุกหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า “เส้น One Map” โดยแนวเขตทั้งหมดจะต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อน หรือมีช่องว่าง  

และเพือ่ให้การบรหิารจดัการทีด่นิของรฐัเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและมคีวามชดัเจน จึงสมควรก�าหนดเป็นหลกัการ 

ให้หน่วยงานของรัฐ หนึ่งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐหนึ่งแห่งและมีมาตราส่วนขนาดใหญ่

	 	 	 	 	 2.5.2		แนวนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา
            (1) รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ 102.12 ล้านไร่ และตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้น

มาพื้นที่ป่าลดลงในอัตรา 0.30 ล้านไร่/ปี ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อปัญหาดังกล่าว คือ ระบบฐานข้อมูลที่ดินป่าไม ้

ไม่สมบูรณ์

            (2) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ได้ก�าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดิน 

และทรัพยากรที่ดิน โดยให้มีการพัฒนาระบบการจัดท�าแผนที่ที่ดินของรัฐเป็นมาตราส่วน 1 : 4000 และเร่งรัดจัดท�า

ฐานข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ และปรับข้อมูลแนวเขตให้มีกฎหมายรองรับ

            (3) วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงที่เก่ียวข้องเร่งด�าเนินการพิจารณาก�าหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดท�า 

เป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวก 

ในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ 

            (4) วันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที ่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที ่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) หรือ “คณะกรรมการ กปนร.” 

            (5) วันที่ 29 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที ่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ กปนร. 
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	 	 	 	 	 2.5.3		 โครงสร้างการบริหารจัดการการด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ	

            คณะกรรมการ กปนร. ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน รวม 7 คณะ  

เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย

            (1) คณะอนกุรรมการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีดิ่นของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000  

(One Map) ระดับภาค 1 – 4 ท�าหน้าที่อ�านวยการ ประสานงาน เร่งรัด ก�ากับดูแลคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 

เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

            (2)  คณะอนกุรรมการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีดิ่นของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000  

(One Map) จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ท�าหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กปนร. ก�าหนด 

            (3)  คณะอนกุรรมการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีดิ่นของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000  

(One Map) กรุงเทพมหานคร ท�าหน้าที่คล้ายกับคณะอนุกรรมการฯ ตามข้อ (2)

            (4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ท�าหน้าที่อ�านวยการ ประสานงาน ติดตาม ก�ากับดูแล เร่งรัดการด�าเนินการ

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

            (5)  คณะอนกุรรมการเทคนคิการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน  

1 : 4000 (One Map) ท�าหน้าที่ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ  

รวมทั้งกรณีเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติทางเทคนิคน�าเสนอต่อคณะกรรมการ กปนร. ให้ความเห็นชอบ จัดเตรียมข้อมูล  

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

            (6) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานด้านกฎหมาย ท�าหน้าท่ีพิจารณาและ

แนวทางการด�าเนนิงานด้านกฎหมาย เพ่ือรับรองผลการด�าเนนิการปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตทีดิ่นของรัฐ ให้มผีลบงัคบั

ใช้เป็นกฎหมาย

            (7) คณะท�างานตรวจทานข้อมูลด้านแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ท�าหน้าที่ตรวจทานข้อมูล

แผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

มติ	ครม.	22	ก.ย.	2558

คณะกรรมการ	กปนร.

คณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
กทม.

คณะอนุกรรมการ
เทคนิค

คณะอนุกรรมการ
ระดับภาค	1-4

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

คณะท�างาน	ตรวจทานข้อมูล
(กรมแผนที่ทหาร)

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน

รายงานประจ�าป ี256056



	 	 	 	 	 2.5.4		ขั้นตอนการด�าเนินการ	ได้ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการไว้	5	ขั้นตอน	ดังนี้

            (1)  ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การก�าหนดหลักเกณฑ์ อบรม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่

            (2)  ขั้นด�าเนินการ ได้แก่ อนุกรรมการระดับจังหวัด/ระดับภาค ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

            (3) ข้ันสรปุผล คณะกรรมการ กปนร. จดัท�าเอกสารสรปุผลการด�าเนนิการและแนวทางแก้ไขปัญหา 

            (4) ขั้นขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

              - เห็นชอบในผลการด�าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา 

              -  เห็นชอบในการแก้ไขกฎหมาย

            (5) ขั้นแก้ไขกฎหมายและติดตามผล

  2.6  กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
      กำรทุจริต (ศปท.)

      มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 27	 ตุลาคม	 2558	 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต	 ระดับกระทรวง	 ตามมติข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 

คร้ังท่ี	6/2558	เม่ือวนัที	่11	กนัยายน	2558 โดย ให้ ศปท. ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกประสานการปฏบิตัใินระดบักระทรวง

โดยมีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ คตช. และ ศอตช. และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 

ศปท. 

	 	 	 	 	 	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 12	 กรกฎาคม	 2559	 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	ตามที่ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เสนอ	ดังนี้

      ให้ อ.ก.พ.กระทรวง ปรบัเกลีย่อตัราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่งผู้ปฏบิตังิานของศนูย์ปฏบิติัการต่อต้าน

การทุจริตในส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และส�านักงานปลัดกระทรวง ทุกกระทรวง เว้นแต่ส�านักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

      (1)  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นข้าราชการซ่ึงด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดบัช�านาญการพเิศษหรอืระดบัเช่ียวชาญ โดยมอี�านาจหน้าทีต่ามทีห่วัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติก�าหนด

หรือมอบหมาย

      (2)   หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหัวหน้ากลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรม เป็นข้าราชการซึ่งด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการหรือระดับช�านาญการพิเศษ 

ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ 

การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมอบหมาย

      การเกลีย่อตัราก�าลงัและการก�าหนดต�าแหน่งให้ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืน 

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มีอัตราก�าลังว่างเพียงพอ  

ให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป แล้วรายงานให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ทราบ 
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      ทั้งนี้ ให้ ศปท. ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง 

ส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมตามทีก่ฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครดั โดยในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวให้ ศปท.ประสานงาน  

ร่วมมอื หรือ ด�าเนินการอืน่ใดตามท่ี ศอตช. หรือส�านกังาน ป.ป.ท. สัง่การหรือร้องขอ แล้วแต่กรณ ีและเพ่ือประโยชน์

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงาน ป.ป.ท.  

ร่วมกนัก�าหนดแนวทางการบรหิารงานและพฒันาองค์ความรูเ้พือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้าน

การทุจริต รวมทั้งแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

      (1)		ผลการเกลีย่อตัราก�าลงัและก�าหนดต�าแหน่งผูป้ฏบิติังานของศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติ

          ข้อมูลการเกลี่ยอัตราก�าลังและการก�าหนดต�าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ส่วนราชการในส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีและส�านักงานปลัดกระทรวง

หน่วยงาน

ข้อมูลเกลี่ยอัตราก�าลัง	(เดิม) ข้อมูลเกลี่ยอัตราก�าลัง	(ปัจจุบัน)
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1. ส�านักนายกรัฐมนตรี - - - 2 - 1

2. กระทรวงกลาโหม 9 - - 9 - -

3. กระทรวงการคลัง 3 - 7 5 - 7

4. กระทรวงการต่างประเทศ 7 - - 7 - -

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - - - - -

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - - 2 1 -

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 4 - 3 - -

8. กระทรวงคมนาคม 2 - 1 10 - 1

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 - - 9 - -

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 2 - 2 2 -

11. กระทรวงพลังงาน - - - - - -

12. กระทรวงพาณิชย์ 2 4 1 2 4 1

13. กระทรวงมหาดไทย 6 - 2 6 - 2

14. กระทรวงยุติธรรม 8 2 4 8 2 4

15. กระทรวงแรงงาน 5 1 - 5 1 -

16. กระทรวงวัฒนธรรม 5 - - 3 - -

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 - 1 5 - 1

18. กระทรวงศึกษาธิการ 5 5 - 5 2 -

19. กระทรวงสาธารณสุข 3 3 - 3 3 -

20. กระทรวงอุตสาหกรรม 9 1 - 7 - -

รวมทั้งสิ้น 81 22 16 93 15 17

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

รายงานประจ�าป ี256058



ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง

หน่วยงาน

ข้อมูลเกลี่ยอัตราก�าลัง	(เดิม) ข้อมูลเกลี่ยอัตราก�าลัง	(ปัจจุบัน)
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1. ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1 - - 1 - -

2. ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 - 1 2 - 1

3. ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ - - - - - -

4. ส�านักงบประมาณ 3 - - 3 - -

5. ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ - - - 1 - 2

6. ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - - - - -

7. ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 3 - - 3 - -

8. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 - - 5 - -

9. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - - - - - -

10. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 8 1 - 8 - -

11. ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

1 - - 2

12. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - - - - -

13. ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา - - - - - -

14. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ - - - - - -

15. ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - - - - -

รวมทั้งสิ้น 23 1 1 25 - 3

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

      (2)		การก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต

          การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีมติให้แต่งตั้งคณะท�างานก�าหนดแนวทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงได้มีค�าสั่งส�านักงาน ป.ป.ท.  

ที ่240/2560 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 และค�าสัง่ฯ ที ่328/2560 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2560 แต่งตัง้คณะท�างาน

ก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชพีของผู้ปฏบิติังานในศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ความก้าวหน้า

ในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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          ผลการด�าเนินงาน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะท�างานความก้าวหน้าในสายอาชีพของ 

ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การต่อต้านการทุจริต จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 

          ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 

          ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28

          ผลการประชุมฯ ทั้ง 3 ครั้ง มีมติเห็นชอบให้ยกร่างมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับเช่ียวชาญด้านการคุ้มครองจริยธรรมและป้องปรามการทุจริต เสนอต่อส�านักงาน ก.พ. ซ่ึงอยู่ระหว่าง 

การพิจารณา 

  2.7  กำรเตรียมควำมพร้อมและประสำนงำนกำรประเมินดัชนีกำรรับรู ้
      กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

      ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีท่ี 112/2559 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 แต่งต้ังคณะกรรมการ

นโยบายเพือ่เตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมนิดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชัน โดยม ีรองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ต่อมาส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มีค�าสั่งที่ 81/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งคณะท�างานเตรียมความพร้อม

และประสานงานการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ 

ผลการประเมนิ รวมถงึก�าหนดแนวทาง วิธีปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ รฐัวิสาหกจิ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรฐัอืน่ 

เพือ่ระบปัุญหาอุปสรรคทีม่ผีลต่ออนัดบัคะแนนของประเทศไทย และได้จดัท�าข้อมลูเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

นโยบายเพือ่เตรยีมความพร้อมฯ เมือ่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 ซึง่ทีป่ระชมุมมีติเหน็ชอบให้มีการด�าเนนิการเพือ่ยกระดบั

ดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติของประเทศไทย โดยเร่งด่วน (Quick win) 4 เร่ือง ได้แก่ (1) การอ�านวยความสะดวกทางธรุกจิ  

(2) ความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่ (3) ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ และ (4) ประสิทธิภาพการด�าเนินการต่อต้านการทุจริต 

      ทัง้นี ้ในด้านกฎหมาย ให้ประสานเร่งรัดการปฏรูิปกฎหมาย กฎ ระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง ให้มคีวามทันสมยั  

ไม่ซ�า้ช้อนและเกดิปัญหาในการตคีวาม และน�าพระราชบญัญติัการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมติัอนญุาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาเป็นเครื่องมือในการลดขั้นตอนการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง  

การน�าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมาย พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับอย่างจริงจัง โดยน�ามติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต

แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และน�าเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560  

รับทราบ และเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนี 

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน และเห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน (Quick win) ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งเวียนให ้

ทุกส่วนราชการด�าเนินการมติดังกล่าวและรายงานผลการด�าเนินงานเพื่อรวบรวมเสนอในภาพรวมต่อไป
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  2.8  เสริมสร้ำงระบบธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 
      รัฐวิสำหกิจ

      เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม เอ  

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

ในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี 

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจพร้อมปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในนามเลขานกุาร ศอตช. กล่าวรายงานและร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงฯ ร่วมกบั 3 หน่วยงาน  

ประกอบด้วย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  

และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.) โดยมีหน่วยรัฐวิสาหกิจ จ�านวนกว่า 46 แห่ง เข้าร่วมเป็น

สักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

      ส�าหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการส่งเสริม

ความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงปัญหาการทุจริต 

ส่วนใหญ่พบว่าเป็นการกระท�าความผิดโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่  

ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นวงกว้างจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างระบบ 

ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการทั้ง  

4 หน่วยงาน อันได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  

สหพันธ ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห ่งประเทศไทย (สพร.ท.) และส�านักงาน ป.ป.ท. ใน 3 ระดับ คือ  

ระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด/ภูมิภาค และระดับพื้นที่ ท้ังนี้เพื่อให้การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้าง

ระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์

ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ ภายใต้การประสานความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและร่วมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมใน 

ความซือ่สตัย์สุจรติ ต่อต้านการทุจรติอย่างจรงิจงัแล้วขยายผลความร่วมมือกบัองค์กรเครอืข่ายภาคประชาสงัคมต่างๆ 

อย่างเป็นกระบวนการทั้ง 4 ฝ่าย อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของประเทศไทยอย่างแท้จริง
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3.  กำรตรวจสอบกำรทุจริตที่ส�ำคัญ
  3.1  กำรตรวจสอบคดีทุจริตกำรเก็บรักษำข้ำวในคลังสินค้ำ 
      ภำยใต้โครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำว  

       ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 177/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 แต่งตั้ง 

คณะอนกุรรมการตรวจสอบปรมิาณและคณุภาพข้าวคงเหลอืของรฐั และคณะอนุกรรมการดังกล่าว ได้แต่งต้ังคณะท�างาน  

จ�านวน 100 ชุด เพื่อตรวจสอบข้าวที่อยู่ในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2551/2552 ถึง 2556/2557 โดยมีองค์การ

คลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับผิดชอบการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าทั่วประเทศ 

       ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบคลังสินค้าในจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บรักษา

ข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ผลการตรวจสอบ พบว่า มีการน�าข้าวในสถานที่เก็บรักษาข้าวส่งไปแปรสภาพ 

ที่จังหวัดก�าแพงเพชร แต่ไม่มีการส่งข้าวไปจริง มีเพียงการจัดท�าเอกสารส่งและรับข้าวเท่าน้ัน การเก็บรักษา 

ในคลังสินค้าต่างๆ บางแห่งสูญหาย บางแห่งข้าวไม่ได้มาตรฐาน และบางแห่งข้าวเสื่อมคุณภาพ เนื่องจาก 

ถูกทิ้งไว้ไม่มีการรมยาและปรับปรุงคุณภาพข้าวตามก�าหนดเวลา รวมทั้งทุจริตโดยการน�าข้าวเจ้าไปล้อม 

ข้าวเหนียว โครงการฯ ดังกล่าวสร้างความเสียหายมีมูลค่าสูงถึง 115,625 ล้านบาท ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ  

ได้แจ้งให้ส่วนราชการทั้ง อคส. และ อ.ต.ก. ไปด�าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ สถานีต�ารวจภูธรจังหวัด 33 จังหวัด เพ่ือให้สอบสวนหาผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องทุกข์และส่งส�านวนการสอบสวนคดีอาญา ระหว่าง อคส. หรือ อ.ต.ก. 

แล้วแต่กรณี (ผู้กล่าวหา) กบับรษิทัผูป้ระกอบการ (เซอร์เวย์เยอร์) ในฐานะคูส่ญัญา (ผูต้้องหา) มายงัส�านกังาน ป.ป.ท. 

โดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนกับการกระท�าอันเป็นการทุจริตในภาครัฐ
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       ส�านักงาน ป.ป.ท. ได ้รับส�านวนการสอบสวนที่ เกี่ยวข ้องกับการโครงการรับจ�าน�าข ้าว  

ซึ่งในเบื้องต้นได้รายงานข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบแล้วมีมติในการประชุมครั้งที่ 66/2559  

เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินคดีส�านวนลักษณะดังกล่าว 

ปัจจุบันส�านักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะท�างานเตรียมความพร้อมคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า  

เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2559 และส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นคดีใหม่  

จ�านวน 990 ส�านวน และยังมีคดีที่ต้องรอรับเพิ่มเติมอีก 9 ส�านวน 
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  3.2  กำรตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรโครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน 
      ของรฐับำล : โครงกำรมำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยูร่ะดบัต�ำบล  
      (ต�ำบลละ 5 ล้ำนบำท) 

      คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มีมติและข้อสั่งการในการประชุม คตช.  

ครัง้ที ่7/2558 เมือ่วันท่ี 30 ตลุาคม 2558 ให้ด�าเนนิการตดิตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 

ในระดับพื้นท่ี ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 

เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 เหน็ชอบมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัต�าบลและอนมุตังิบประมาณในการด�าเนนิมาตรการ 

เป็นวงเงินรวม 36,275 ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผดิชอบด�าเนนิการ จดัสรรงบประมาณให้ 

ต�าบลละ 5 ล้านบาท จ�านวน 7,255 ต�าบล 

      ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

ได้ด�าเนินการการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบโครงการ มีผลการด�าเนินการดังนี้

       1)  การสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยด�าเนินการประชุมชี้แจง/ประสานความร่วมมือ 

ร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชน การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

(MOU) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใต้ 

โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท)

       2)  การป้องกัน/ป้องปรามทุจริต โดยส�านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1 - 9 ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม  

ตรวจสงัเกตการณ์ ติดตามผลการด�าเนนิโครงการตามมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท)  

เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการทุจริตโครงการดังกล่าว

       3)  การปราบปรามการทจุรติ เป็นการบงัคบัใช้กฎหมายโดยได้รบัเรือ่งร้องเรยีนการด�าเนนิโครงการฯ 

         ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า มีการต่อเติมซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช�ารุดเป็นจ�านวนมากถือเป็นการก่อสร้างซ่อมแซมท่ีไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตราย 

ต่อผู้สญัจรไปมา ไม่มีแบบก่อสร้าง งบประมาณท่ีระบใุนป้ายโครงการไม่ตรงกบัสญัญา การตรวจรบังานไม่มเีจ้าหน้าท่ี

อ�าเภอร่วมเป็นกรรมการ และการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับเนื้องาน
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  3.3  ศอตช. ตรวจสอบทจุรติออกโฉนดทีด่นิกว่ำ 200 ไร่ ในพืน้ทีภู่เรอื

      วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. ร่วมกับ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (กอ.รมน.จว.เลย)  

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย 7 (ภูเรือ) และอ�าเภอภูเรือ พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนี้ โดยหากปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ได้ด�าเนนิการออกโฉนดทีด่นิทัง้ 6 แปลง อนัเป็นการกระท�าทจุริตในภาครัฐแล้วจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

     ส�าหรับการลงพื้นท่ีของชุดปฏิบัติการ ศอตช. ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการตรวจสอบเพื่อด�าเนินคดีกับ 

ผู้กระท�าผิดแล้ว ยังเป็นการขยายผลเพื่อป้องกันมิให้มีการน�ารูปแบบการออกเอกสารสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันนี ้

ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่เคยถูกเพิกถอน นส. 3ก ในพื้นที่อื่นอีกต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 65



  3.4  กำรตรวจสอบนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเรียกรับเงิน 
      เพื่อเป็นค่ำด�ำเนินกำรอนุมัติโอน (ย้ำย)

      ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่ง  
ว่าถกูผู้ต้องหาซึง่เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล เรยีกรบัเงนิเพือ่เป็นค่าด�าเนนิการอนมุตัโิอน (ย้าย) ให้ไปปฏบิตัิ
หน้าที่ยังองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งนั้น จ�านวน 100,000 บาท โดยได้มีการนัดหมายเพื่อตกลงรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งในอ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายกองปฏิบัติการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับส่วนปฏิบัติการข่าว 
และปราบปรามยาเสพติด 3 ส�านักงาน ป.ป.ส. ในวันนัดหมายผู้ต้องหาได้มาตามนัดและตกลงเรียกค่าใช้จ่ายจ�านวน 
90,000 บาท ก�าหนดช�าระทันที่ที่ผู้เสียหายได้รับหนังสือแจ้งรับโอนให้มารับต�าแหน่ง ต่อมาผู้เสียหายได้ประสาน
ข้อมูลว่าผู้ต้องหานัดหมายให้น�าเงินมาช�าระ ณ สถานที่นัดหมายเดิมในวันที่ 22 เมษายน 2560 ส�านักงาน ปปท. 
เขตพื้นที่ 4 จึงประสานแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเมืองบึงกาฬ ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ได้ท�าการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จ�านวน 90 ใบ มูลค่า 90,000 บาท  
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ นายอ�าเภอจึงมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีค�าสั่งให้ผู้ต้องหาพ้นจาก
ต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนับแต่วันที่ถูกจับกุม จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ผู้เสียหายมิได้โอน (ย้าย) 
ไปปฏิบัติหน้าที่ในอีกแห่งหนึ่งแต่อย่างใด
      โดยสาเหตุท่ีผู ้กล่าวหาประสงค์ขอโอนย้ายสังกัด เนื่องจากขัดแย้งกับผู ้บังคับบัญชาจากกรณี 
ที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของผู ้บังคับบัญชาในโครงการก่อสร้างคูระบาย และท�าให้ผู ้บังคับบัญชาของ 
ผูเ้สยีหายพ้นจากต�าแหน่ง จงึเกดิความโกรธแค้น กลัน่แกล้งและข่มขู่ผูแ้จ้งข้อมลูเบาะแส เมือ่ไม่สามารถโอน (ย้าย) ได้  
ผู้เสียหายจึงมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความอนุเคราะห์ประสานการโอนกรณีมีเหตุผล 
ความจ�าเป็นตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  
เนือ่งจากไม่สามารถโอน (ย้าย) ด้วยวธิกีารปกตไิด้ ส�านกังาน ป.ป.ท. จึงมหีนงัสือถงึประธานกรรมการกลางพนกังาน 
ส ่วนต�าบล ขอความอนุ เคราะห ์พิจารณาช ่วยเหลือตามมาตรการคุ ้มครองช ่วยเหลือผู ้แจ ้ง เบาะแส  
โดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่แจ้งว่าไม่สามารถด�าเนนิการตามทีร้่องขอได้เนือ่งจากยงัไม่มมีาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั 
การโอนกรณีมีเหตุจ�าเป็นใช้บังคับ โดยอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศใช้ 
ซึ่งขณะนั้นผู้เสียหายได้ช่วยราชการท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลอีกแห่งหนึ่ง โดยจะถูกส่งกลับต้นสังกัดเดิมนับแต ่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการให้ข้อมูล โดยส�านักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งโดยสรุปว่า อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับตัวผู ้เสียหายมาช่วยราชการชั่วคราวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นการชั่วคราวระหว่างการด�าเนินการโอนย้ายต่อไป

รายงานประจ�าป ี256066



4.  กำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนศูนย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำน
  กำรทุจริตแห่งชำติ กองทัพบก (ศอตช. ทบ.)
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าสั่งให้กองทัพบกจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมอบหมายให้ผู ้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เป็นผูอ้�านวยการศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนฯ มหีน้าทีร่บัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐัเกีย่วกบั 

การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในกรณีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือกรณีที่มีบุคคลแอบอ้าง 

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเสนอให้ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) พิจารณาด�าเนินการต่อไป  

โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อ�านวยการศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนฯ เลขานุการกองทัพบก เป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนฯ ส่วนกลาง และแม่ทัพภาคที่ 1 – 4 เป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ประจ�าพื้นที่ 

  ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. 

ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ส�านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยตรวจสอบเรื่องร ้องเรียนที่ได ้รับจากศูนย์ฯ  

ที่ได้รับมอบหมายทุกกรณี แล้วรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผ่านกองอ�านวยการต่อต้าน

การทุจริต และให้กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริตเป็นฝ่ายควบคุม ก�ากับ ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส�านักเลขาธิการ 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิและรวบรวมเรือ่งร้องเรียนทีไ่ด้รับ และผลการด�าเนนิการ เพือ่รายงานศนูย์อ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบ

  การประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ส�านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะมีผู้แทนส�านักงาน 

ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชมุทกุครัง้ รวม 25 ครัง้ ปัจจบุนัส�านกังาน ป.ป.ท. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนทีผ่่านจากศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน 

การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส�านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 506 เรื่อง  

และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายการต่อศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และนายกรัฐมนตร ี

ทราบแล้ว จ�านวน 157 เรื่อง 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 67



5.  กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
  ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน

	ผ่าน 	ไม่ผ่าน

1. ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจ�าตามหน้าที่ปกติ 
หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะ
รัฐมนตรี (Function 
Base)

1) ความส�าเร็จของการผลักดันอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน
 ประจ�าปีของประเทศไทย



	 1.1	 ผลการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน
ของประเทศไทย

ประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 1 

	 1.2	 การผลักดันอันดับดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน
ประจ�าปีของประเทศไทย	

ประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 1 - 2 

2) ผลการประเมินระดับคุณธรรม
 และความโปร่งใส ในการ
 ด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั

ประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 1 - 2 

3) ร้อยละของเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติในภาครฐัทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นได้แล้วเสร็จ
 และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้



	 3.1	 กรณีเรื่องร้องเรียนรับใหม่ ร้อยละ 78 ร้อยละ 59.23 

	 3.2	 กรณีเรื่องร้องเรียนคงค้าง ร้อยละ 90 ร้อยละ 65.56 

4) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
 ได้แล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้



	 4.1	 กรณีเรื่องร้องเรียนรับใหม่ ร้อยละ 50 ร้อยละ 2.88 

	 4.2	 กรณีเรื่องร้องเรียนคงค้าง ร้อยละ 40.80 ร้อยละ 13.37 

5) จ�านวนกฎหมายล�าดับรอง
 ที่ด�าเนินการตามแผนงาน
 ด้านการพัฒนากฎหมายของ 
 ส�านักงาน ป.ป.ท. ปี 2560

9 ฉบับ 9 ฉบับ 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน

	ผ่าน 	ไม่ผ่าน

2. ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นพิเศษ (Agenda 
Base)

1) ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 

 1.1 ร้อยละการด�าเนินการ
ตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
ส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 *ไม่มีข้อมูลการด�าเนินการ 
ในรอบการประเมินที่ 3



3. ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด (Area Base)

- - - - -

4. ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน  
ระบบงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานภาครัฐ 
(Innovation Base)

1) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
 งบประมาณ

ร้อยละ 96 ร้อยละ 96.46 

2) การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5. ศักยภาพในการ
เป็นส่วนราชการ
ที่มีความส�าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประเทศ ตามแบบหรือ
นโยบายระดับชาติ 
นโยบายของรัฐบาล 
(Potential Base) 
ประกอบผลการประเมิน
โดยองค์กรในและ
ต่างประเทศ

1) การจัดท�าและด�าเนินการ
 ตามแผนการขับเคลื่อน
 ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 100 เป็นไปตามแผนฯ 
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รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560
(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI	2017)

1.	 ผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน	(CPI)	ประจ�าปี	2560

	 1.1	 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต	ิ(Transparency	International)	ได้ประกาศผลคะแนนดชันชีีวั้ด 
การรับรู้การทุจริต	ประจ�าปี	2560	 เมื่อวันที่	 21	กุมภาพันธ์	2561 โดยในครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน
ทั้งหมด 180 ประเทศ ด�าเนินการส�ารวจโดยอาศัยการประเมินจาก 13 แหล่งดัชนี ปรากฏว่า 2 ใน 3 ของประเทศ
ที่เข้ารับการประเมินมีระดับคะแนนที่ต�่ากว่า 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และโดยเฉลี่ยระดับคะแนน
จะอยู่ที่ 43 คะแนน ประเทศที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่สุดคือ นิวซีแลนด์ มีคะแนน 89 คะแนน ขณะที่รองลงมาเป็น 
เดนมาร์ก มีคะแนน 88 คะแนน และฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ มีคะแนนอยู่ที่ 85 คะแนน ส�าหรับประเทศ
ที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ โซมาเลีย ได้รับคะแนนเพียง 9 คะแนนเท่านั้น

	 1.2		ประเทศไทยได้รับคะแนน	37	คะแนน	อยู่ในล�าดับที่	96	จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด	180	
ประเทศ ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล�าดับที่ 101 จากประเทศ 
ที่เข้าร่วมประเมิน 176 ประเทศ และอยู่ในล�าดับท่ี 4 ของประเทศอาเซียน รองจาก 1) สิงคโปร์ 84 คะแนน  
2) บรูไน 62 คะแนน 3) มาเลเซีย 47 คะแนน โดยมีคะแนนเทียบเท่ากับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผลคะแนน 
ที่เทียบเท่ากับปี 2555

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย	(CPI)	ตั้งแต่ปี	2538	-	2560
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3
ส่วนที่

รำยงำนกำรเงิน
ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  484,303.20  5,394,613.11 
ลูกหนี้ระยะสั้น 6  2,844,113.35  9,878,112.96 
วัสดุคงเหลือ  1,432,271.99  475,122.41 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  131,178.08  143,435.09 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	4,891,866.62	 	15,891,283.57	
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7  47,243,214.72  66,175,463.58 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8  265,938.85  1,068,830.01 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	47,509,153.57	 	67,244,293.59	

รวมสินทรัพย์ 	52,401,020.19	 	83,135,577.16	

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9  12,677,165.87  15,140,092.19 
เงินรับฝากระยะสั้น 10  1,258,658.70  1,808,142.50 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 	13,935,824.57	 	16,948,234.69	

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 11  953,003.70  2,706,021.32 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  -  1,500,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  953,003.70  4,206,021.32 
รวมหนี้สิน 	14,888,828.27	 	21,154,256.01	
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 	37,512,191.92	 	61,981,321.15	
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  37,512,191.92  61,981,321.15 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 	37,512,191.92	 	61,981,321.15	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าป ี256072



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

 (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 13  469,122,998.79  351,376,390.95 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14  2,065,700.00  3,450,400.00 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 15  56,717,573.91  21,853,978.57 

รายได้อื่น  630.00  - 

รวมรายได้	  	527,906,902.70	 	376,680,769.52	

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 16  250,651,678.75  157,830,725.59 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 17  9,793,123.89  6,558,631.81 

ค่าตอบแทน 18  13,048,246.68  12,701,551.81 

ค่าใช้สอย 19  164,860,425.98  149,429,008.98 

ค่าวัสดุ 20  8,506,794.83  6,809,345.57 

ค่าสาธารณูปโภค 21  9,759,271.97  8,799,343.32 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 22  28,815,203.54  23,757,919.61 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  54,964,556.29  561,257.67 

ค่าใช้จ่ายอื่น 23  11,976,730.00  13,098,587.87 

รวมค่าใช้จ่าย 	552,376,031.93	 	379,546,372.23	

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	(24,469,129.23) 	(2,865,602.71)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย : บาท)

รายได้สูง/(ต�่า) รวม

หมายเหตุ กว่าค่าใช้จ่าย สินทรัพย์สุทธิ/

สะสม ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	-	ตามที่รายงานไว้เดิม 	61,055,327.08	 	61,055,327.08	

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - รหัส 1612  3,791,596.78  3,791,596.78 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	-	หลังการปรับปรุง 	64,846,923.86	 	64,846,923.86	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2559

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ - รหัส 1612  (2,865,602.71)  (2,865,602.71)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559 	61,981,321.15	 	61,981,321.15	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	-	ตามที่รายงานไว้เดิม 	61,981,321.15	 	61,981,321.15	

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดปีก่อน - รหัส 1612  (397,693.71)  (397,693.71)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดปีก่อน - รหัส 2517  397,693.71  397,693.71 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	-	หลังการปรับปรุง 	61,981,321.15	 	61,981,321.15	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2560

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (24,469,129.23)  (24,469,129.23)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560 	37,512,191.92	 	37,512,191.92	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าป ี256074



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ	1	ข้อมูลทั่วไป

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เป็นส่วนราชการ

สังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัด  

ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ตั้งอยู่ที่อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ 

มสี�านกังานเขตพืน้ท่ีตัง้อยูใ่นส่วนภมูภิาค 9 แห่ง ต้ังอยูท่ี่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดันครราชสีมา 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

 พระราชบัญญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  

มาตรา 51 ก�าหนดอ�านาจของ ส�านักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

 (1)  รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 (2)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต

 (3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 (4)  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

 (5)  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต

 (6)  ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่�าหนดพระราชบญัญติันีแ้ละกฎหมายอืน่ หรือตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 

394,241,700 บาท และได้รับการจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มเติม จ�านวน 37,074,463.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

431,316,163.80 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 302,204,971.30 บาท) โดยจ�าแนกเป็นงบลงทุน จ�านวน 

2,556,944.00 บาท และงบประจ�า จ�านวน 422,759,219.80 บาท เพือ่ใช้จ่ายในแผนพืน้ฐานด้านการปรบัสมดลุและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนบุคลากรภาครัฐ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ส�านักงาน ป.ป.ท. มีหน่วยงานในส่วนกลาง จ�านวน 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งในส่วนกลางและส�านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาคจ�านวน 9 แห่ง  

ดังนั้น งบการเงินนี้จึงถือเป็นการแสดงงบการเงินภาพรวมในระดับกรม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 75



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ	2	เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานและนโยบายบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้ ซึง่รวมถงึหลกัการ 

และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดง

รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอ 

งบการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่งมาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่1 เรือ่ง การน�าเสนองบการเงนิตาม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

 งบการเงินจัดท�าขึ้นโดยใช้เกินราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

 งบการเงินของส�านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รายการ

บัญชีที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานระดับกรม รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  

ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม  แต่ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการดแูลรกัษา และบรหิารจดัการให้แก่รฐับาล ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ามกฏหมาย และรวมถึงองค์ประกอบ

ของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของส�านักงาน ป.ป.ท. ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงาน 

ป.ป.ท. เอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่

ส�านักงาน ป.ป.ท. มีอ�านาจบริหารจัดการตามกฏหมาย

 การจัดประเภทแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามบัญชีประกอบมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน โดยงบการเงินประกอบด้วย (1) งบแสดงฐานะการเงิน  

(2) งบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ (3) งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทุน (4) หมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน (5) รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปััจุบันและปีก่อน และ (6) รายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ	3		มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเร่ิมในหรือ 

หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16  เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเร่ิมในหรือ 

หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560

รายงานประจ�าป ี256076



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ	3	มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	(ต่อ)

  -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17  เรื่อง ที่ดิน อาหาร และอุปกรณ์

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

  -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ผูบ้รหิารของส�านกังาน ป.ป.ท. ได้ประเมนิและเห็นว่ามาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครัฐฉบบัใหม่จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

หมายเหตุ	4	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงนิสดในมอื เป็นเงนิสดและเชค็ธนาคาร นอกจากส่วนทีส่�านกังาน ป.ป.ท. ถอืไว้เพือ่ใช้ส�าหรบัการด�าเนนิการ 

ตามปกติตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน ป.ป.ท. แล้ว ยังรวมถึงส่วนที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้

   เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามวงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตั ิและต้องคนืให้รฐับาลเมือ่หมดความจ�าเป็นในการใช้จ่ายเงนิ 

แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ซึง่มยีอดตรงกนัข้ามกบัรายงานเงนิทดรองราชการรบัจากคลงัภายใต้

หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

   เงนิฝากคลัง เป็นเงนิสดงบประมาณท่ีส�านกังาน ป.ป.ท. ฝากไว้กบักระทรวงการคลงัภายใต้ข้อก�าหนดตาม

กฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบ ุ

ไว้ในกฎหมายอนัเป็นทีม่าของเงนิฝากคลงัน้ัน ส�านกังาน ป.ป.ท. ไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงาน 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์

   รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดที่จะเปลี่ยน

เงินสดได้ภายใน 3 เดือน ประกอบด้วย เงินฝากประจ�า บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน 

แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินฝากคลัง

	 4.2	ลูกหนี้ระยะสั้น

   ลกูหนีเ้งนิยมื หมายถึง ลกูหนีภ้ายในส�านกังาน ป.ป.ท. กรณใีห้ข้าราชการ พนกังาน หรอืเจ้าหน้าทีย่มืเงนิ

ไปใช้จ่ายในการปฏิบัตงิานโดยไม่มดีอกเบ้ีย เช่น ลกูหนีเ้งินงบประมาณ ลกูหนีเ้งนินอกงบประมาณ ส�านกังาน ป.ป.ท. 

จะรับรู้ลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   รายได้ค้างรับ หมายถึง จ�านวนเงินที่กรมบัญชีกลางค้างจ่ายหน่วยงาน เมื่ออนุมัติการขอเบิกเงินโดยวิธี

จ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน
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หมายเหตุ	4	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	(ต่อ)
	 4.3	วัสดุคงเหลือ
   วสัดคุงเหลอื หมายถึง ของใช้สิน้เปลอืงทีม่ไีว้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานตามปกติ โดยทัว่ไปมมีลูค่าไม่สงูและ
ไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนที่ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 4.4	ที่ดิน	อาการ	และอุปกรณ์
   อาคารเพื่อประโยชน์อ่ืน เป็นส่วนปรับปรุงอาคารในพ้ืนที่ส�านักงานเช่า แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
   อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยต้ังแต่  
5,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
   ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซ่ึงท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
   ค่าเสือ่มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

        อายุการใช้งาน
   อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า) 15 ปี
   อุปกรณ์
      ครุภัณฑ์ส�านักงาน  3 - 12 ปี
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8 ปี
      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 - 10 ปี
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6 - 10 ปี
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี
      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี
      ครุภัณฑ์อื่น 5 ปี

	 4.5	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน 
หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
   ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้ประโยชน์ 5 ปี

รายงานประจ�าป ี256078
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	 4.6	รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
   รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว เป็นรายการทีเ่กดิจากส�านกังาน ป.ป.ท. ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบของ
สนิทรพัย์จากบุคคลภายนอก เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังาน ป.ป.ท. ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และสนิทรพัย์
รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ไว้ใช้ในการด�าเนินงาน รวมท้ังการได้รับเงินสดท่ีมีเง่ือนไขเป็นข้อจ�ากัด 
ในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ท. ยังไม่อาจรับรู้รายได้
   รายได้รอการรบัรูจ้ะถูกทยอยตดับญัชเีพือ่รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นระบบและสมเหตสุมผล ตลอดระยะ
เวลาทีจ่�าเป็น เพือ่จบัคูร่ายได้กบัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ทยอยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของ
สินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค และตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่าย เพื่อการนั้นเกิดขึ้น

	 4.7	รายได้จากเงินงบประมาณ

   รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

   1.  เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

   2.  เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

   3.  เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

   ส�านักงาน ป.ป.ท. แสดงรายได้จากงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามจ�านวนเงิน 

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรวมเป็นรายได้จาก 

งบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

	 4.8	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว ้

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อส�านักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบสินค้า

หรือบริการให้กับผู้ซื้อ เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นต้น

	 4.9	รายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาค

   รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้น 

ในกรณท่ีีมีเง่ือนไขเป็นข้อจ�ากดัทีต้่องปฏบัิตติามในการใช้จ่ายเงนิ หรอืได้รบัความช่วยเหลอืและบรจิาคเป็นสนิทรพัย์

ทีใ่ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกนิหนึง่ปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนัน้เกดิขึน้ หรอืตาม

เกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

	 4.10	 รายได้แผ่นดิน

    รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เม่ือเกิด

รายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและ 

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย แต่แสดงไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน
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หมายเหตุ	5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินทดรองราชการ  -  1,500,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน  51,814.00  1,400,210.11 

เงินฝากคลัง  432,489.20  2,494,403.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 484,303.20 	5,394,613.11	

 เงินทดรองราชการ ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ขอส่งคืนกรมบัญชีกลาง ภายในรหัสหน่วยงานเดิม 16012 จ�านวน 
1,500,000.00 บาท พร้อมขอมีวงเงินทดรองราชการ ภายใต้รหัสหน่วยงานใหม่ 25017 ตามหนังสือ ส�านักงาน 
ป.ป.ท. ด่วนทีส่ดุ ที ่ปท 0001.6/836 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2560 และได้รบัอนมุตัใิห้มวีงเงนิทดรองราชการ จ�านวน 
1,500,000.00 บาท ภายในรหัสหน่วยเบิกจ่าย 25017 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.4/040963 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560 ส�านักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการเบิกเงินทดรองราชการ พร้อมจัดสรรให้เขตพื้นที่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย เงินทดรองราชการส�าหรับส่วนกลาง จ�านวน 600,000.00 บาท และส�านักงาน ป.ป.ท. 
เขตพื้นที่จ�านวน 9 แห่ง ๆ ละ 100,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 900,000.00 บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน จ�านวน 51,814.00 บาท ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน (เงินในงบประมาณ) 51,814.00  1,344,790.11 

เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน  -  420.00 

เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์  -  55,000.00 

รวม	เงินฝากสถาบันการเงิน 51,814.00 	1,400,210.11	

เงินฝากคลัง จ�านวน 432,489.30 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินประกันสัญญา 415,479.20  344,768.00 

ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน  -  2,132,625.00 

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล)  17,010.00  17,010.00 

รวม	เงินฝากคลัง 432,489.20 	2,494,403.00	

รายงานประจ�าป ี256080



หมายเหตุ	6	ลูกหนี้ระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2560 2559

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,564,801.00 6,002,577.00

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - 205,341.00

รายได้ค้างรับ 1,279,312.35 3,670,194.96

รวม	ลูกหนี้ระยะสั้น 2,844,113.35 98,781,122.96

  ลูกหนี้เงินยืม	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงก�าหนด
ช�าระและการส่ง

ใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้

ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้

ใบส�าคัญ
รวม

เงินงบประมาณ

2560 1,309,560.00 253,585.00 1,656.00 1,564,801.00

2559 2,150,757.64 51,327.00 3,800,492.36 6,002,577.00

เงินนอกงบประมาณ

2559 - - 205,341.00 205,341.00

 รายได้ค้างรบั จ�านวน 1,279,312.35 บาท (ปี 2559 3,670,194.96 บาท) เป็นรายได้ค้างรบัจากกรมบญัชกีลาง  
ทั้งจ�านวน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว
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หมายเหตุ	7	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ (หน่วย : บาท)

2560 2559

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  13,137,821.17  18,193,052.55 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (5,660,362.78) (5,053,818.51)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	สุทธิ 	7,477,458.39	 	13,139,234.04	

ครุภัณฑ์ 43,410,709.27  151,734,686.43 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (3,644,952.94) (98,698,456.89)

ครุภัณฑ์	สุทธิ 39,765,756.33 	53,036,229.54	

รวม		ที่ดิน		อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 47,243,214.72 	66,175,463.58	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 81



หมายเหตุ	8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หน่วย : บาท)

2560 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  299,248.84  12,150,250.00 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 33,309.99 11,081,419.99

รวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 	265,938.85	 	1,068,830.01	

หมายเหตุ	9	เจ้าหนี้ระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2560 2559

เจ้าหนี้การค้า 10,743,335.90  11,499,387.62 

เจ้าหนี้อื่น  -  721,618.02 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  579,686.28  727,732.85 

ใบส�าคัญค้างจ่าย  1,329,426.35  2,183,043.70 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น  24,717.34  8,310.00 

รวม		เจ้าหนี้ระยะสั้น 	12,677,165.87	 	15,140,092.19	

หมายเหตุ	10	เงินรับฝากระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินประกันผลงาน 843,179.50  1,432,954.50 

เงินประกันอื่น 415,479.20  374,768.00 

เงินรับฝากอื่น  -  420.00 

รวม		เงินรับฝากระยะสั้น 1,258,658.70 	1,808,142.50	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

รายงานประจ�าป ี256082



หมายเหตุ	11	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว (หน่วย : บาท)

2560 2559

สินทรัพย์จากการบริจาค  935,993.70  6,592,993.52 

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล)  17,010.00  17,010.00 

รวม 	953,003.70	 	6,610,003.52	

หัก ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคสะสม

สินทรัพย์จากการบริจาค  -  3,903,982.20 

รวม 	-	 	3,903,982.20	

รวม	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 	953,003.70	 	2,706,021.32	

หมายเหตุ	12	ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ส�านักงาน ป.ป.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 2,423,978.00 บาท

หมายเหตุ	13	รายได้จากงบประมาณ (หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร  228,519,305.96  116,085,483.38 

รายได้จากงบด�าเนินงาน  165,050,895.02  147,913,430.96 

รายได้จากงบลงทุน 8,517,053.51  12,986,373.82 

รายได้จากงบกลาง  24,506,954.78  17,386,075.73 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 18,747,653.00  22,166,545.00 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (7,900,569.35) (4,975,814.57)

รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 	446,944,357.19 	311,562,094.32

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 83



หมายเหตุ	13	รายได้จากงบประมาณ	(ต่อ) (หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ

	 (เงินกนัไว้เบกิเหลือ่มปีเบกิจ่ายปีปัจจบุนั)

รายได้จากงบด�าเนินงาน 9,207,338.06  6,950,787.57 

รายได้จากงบลงทุน 2,185,825.10  1,183,370.28 

รายได้จากงบกลาง 17,824,707.71  16,991,673.78 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 2,463,835.00  14,688,465.00 

รวม		รายได้จากงบประมาณปีก่อน	ๆ 31,681,705.87 	39,814,296.63	

รวม		รายได้จากงบประมาณ 	469,122,998.79	 	351,376,390.95	

หมายเหตุ	14	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ�านวน 2,065,700.00 บาท เป็นรายได้จากการรับสมัครสอบ 
พนักงานราชการ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของปี 2560 ทั้งจ�านวน

หมายเหตุ	15	รายได้จากการอุดหนุนและบริการ (หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อด�าเนินงาน

จากหน่วยงานภาครัฐ  -  19,621,390.56 

รายได้จากการบริจาค  1,753,017.62  2,232,588.01 

TR - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น  7,196,840.53  - 

รายได้จากการรบัโอนสนิทรพัย์ระหว่างหน่วยงาน  47,767,715.76  - 

รวม		รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 	56,717,573.91	 	21,853,978.57	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

รายงานประจ�าป ี256084



หมายเหตุ	16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร . (หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินเดือน  224,139,286.35   123,311,124.74

ค่าล่วงเวลา  1,993,610.00  2,915,145.00 

เงินช่วยค่าครองชีพ  -  3,391,718.17 

ค่าจ้าง  -  12,550,247.98 

ค่ารักษาพยาบาล  7,901,656.19  4,795,080.53 

เงินช่วยการศึกษาบุตร  1,128,443.75  725,230.25 

เงินชดเชย กบข.  2,630,930.14  1,340,808.37 

เงินสมทบ กบข.  3,946,395.13  2,011,212.57 

ค่าเช่าบ้าน  7,247,382.77  4,663,860.98 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  151,497.00  901,727.00 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  1,512,477.42  1,224,570.00 

รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 250,651,678.75 	157,830,725.59	

หมายเหตุ	17	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ (หน่วย : บาท)

2560 2559

 บ�านาญ  7,852,795.32  5,209,193.13 

 เงินช่วยค่าครองชีพ  218,052.00  218,052.00 

 เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ  1,000,000.00  400,000.00 

 ค่ารักษาพยาบาล  707,476.57  721,386.68 

 เงินช่วยการศึกษาบุตร  14,800.00  10,000.00 

รวม		ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 9,793,123.89 	6,558,631.81	

 - 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 85



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ	18	ค่าตอบแทน (หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง  8,351,381.29  8,736,871.81 

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน  1,239,497.00  466,080.00 

ค่าตอบแทนอื่น  3,457,368.39  3,498,600.00 

รวม		ค่าตอบแทน 13,048,246.68 	12,701,551.81	

หมายเหตุ	19	ค่าใช้สอย (หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  13,504,910.21  8,617,615.00 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง  27,043,655.56  17,398,309.05 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  1,757,294.47  1,814,059.39 

ค่าจ้างเหมาบริการ  20,332,384.52  26,428,390.87 

ค่าจ้างที่ปรึกษา  7,734,200.00  24,285,370.00 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม  22,320,730.00  15,759,059.00 

ค่าเช่า  64,341,539.33  51,252,074.65 

ค่าใช้จ่ายผลักส่งรายได้แผ่นดิน  1,681,915.32  239,388.59 

ค่าประชาสัมพันธ์  1,535,500.00  478,767.50 

ค่าใช้สอยอื่น ๆ  4,608,296.57  3,155,974.93 

รวม		ค่าใช้สอย 	164,860,425.98	 	149,429,008.98	

รายงานประจ�าป ี256086



หมายเหตุ	20	ค่าวัสดุ (หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าวัสดุ  6,279,698.53  5,999,070.15 

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง  540,070.16  454,415.23 

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์  1,687,026.14  355,860.19 

รวม		ค่าวัสดุ 	8,506,794.83	 	6,809,345.57	

 

หมายเหตุ	21	ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าไฟฟ้า  5,124,439.11  4,160,462.06 

ค่าน�้าประปา  142,369.51  97,788.33 

ค่าโทรศัพท์  2,173,791.53  2,073,622.32 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  671,536.93  689,745.61 

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง  1,647,134.89  1,777,725.00 

รวม		ค่าสาธารณูปโภค 	9,759,271.97	 	8,799,343.32	

 

หมายเหตุ	22	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (หน่วย : บาท)

2560 2559

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  6,713,448.80  1,230,819.86 

ครุภัณฑ์ 21,346,504.99  20,478,552.48 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 755,249.75  2,048,547.27 

รวม		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 28,815,203.54 	23,757,919.61	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 87



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ	23	ค่าใช้จ่ายอื่น (หน่วย : บาท)

2560 2559

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  -  578,587.87 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  12,000,000.00  12,500,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น  25,230.00  20,000.00 

TR - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (7,885,199.84)  - 

TE - ปรับเงินฝากคลัง  7,836,699.84  - 

รวม		ค่าใช้จ่ายอื่น 	11,976,730.00	 	13,098,587.87	

รายงานประจ�าป ี256088



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 2,197,644.35 868,426.73

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน 3,207.00 -

รวม	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 2,200,851.35 868,426.73

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ	 (2,200,851.35) (868,426.73)

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (2,200,851.35) (868,426.73)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ - -

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี

รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 1,338.00 -

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 12,516.51 9,324.83

รายได้ดอกเบี้ยอื่น 66.58 -

รายได้จากค่าปรับอื่น 103,138.93 255,315.74

รายได้เงินเหลือจ่าย 1,169,456.17 139,017.34

รวม	รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี	 1,286,516.19 403,657.91

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 89
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แจ้งปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 	 	 	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	สายด่วน	1206

	 	 	 	 	 ตู้	ปณ.	368	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

	 	 	 	 	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	โทร.	0	2502	6685	–	6686	

	 	 	 	 	 หรือ	0	2502	6670	ต่อ	1900	-	1910

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	1

	 เลขที่	22/25	ถนนนเรศวร	ต�าบลประตูชัย	

		 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000	

	 โทร.	0	3532	3368	โทรสาร	0	3532	3370

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	2

	 เลขที่	2/5	ถนนสุรศักดิ์	2	ต�าบลศรีราชา	

	 อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110

	 โทร.	0	3832	8234	-	5	โทรสาร	0	3832	8233

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	3

	 บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ชั้น	1	เลขที่	118	หมู่	10	

	 ถนนมติรภาพ	ต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา	จงัหวดันครราชสมีา	30280

	 โทร.	0	4446	5054	โทรสาร	0	4446	5053	

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	4

	 อาคาร	ปริ๊นซ์	ออฟฟิตเพล็กค์

	 เลขที่	4/33	ถนนหน้าเมือง	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

	 โทร	0	4323	9092	-	3	โทรสาร	0	4323	9094

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

ส�านักงาน	ป.ป.ท.
เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร.	0 2502 6670 – 80 ต่อ 1103, 1121 	โทรสาร 0 2502 6132 

เว็บไซต์	www.pacc.go.th

ติดต่อส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 91



ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	6

	 เลขที่	723/13	-	17	ถนนพิชัยสงคราม

	 ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	65000

	 โทร.	0	5530	4117	โทรสาร	0	5530	4118

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	5

	 อาคารแอร์พอร์ต	บิสซิเนส	พาร์ค	

	 เลขที	่92/1	ถนนมหดิล	ต�าบลหายยา	อ�าเภอเมอืงเชียงใหม่	จงัหวดัเชียงใหม่	50100

	 โทร.	0	5390	4722	โทรสาร	0	5390	4724

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	7

	 เลขที่	445/2	ถนนเทศา	ต�าบลพระประโทน	

	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	73000

	 โทร.	0	3427	2338	-	41	โทรสาร	0	3427	2340	

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	8

	 อาคาร	พี.ซี.	ทาวเวอร์	ชั้น	2	เลขที่	91/1	หมู่	1	ถนนกาญจนวิถี	 

	 ต�าบลบางกุ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000 

	 โทร	0	7720	6185	-	6	โทรสาร	0	7720	6184 

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	9

	 เลขที่	116	หมู่	2	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลควนลัง	

	 อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

	 โทร.	0	7455	2027	-	8	โทรสาร	0	7455	2029

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

ติดต่อส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ราษฎร ์ร่วมมือ รัฐร่
วมใจ ป

อ้งกนัภยัก
ารทุจริต

รายงานประจ�าป ี256092
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สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรตในภาครัฐ

(สำนักงาน ป.ป.ท.)

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค

ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2502 6670-80

http://www.pacc.go.th


