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สารจาก 

ตราสัญลักษณ์
ส�านักงาน ป.ป.ท.

   เครื่องหมายราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. 

เป็นรปูวงกลมซ้อนกนัสองวง วงกลมรอบนอกเป็นพืน้สเีงนิ 

มีชื่ อหน ่วยงานตัวอักษรสีน�้ า เงิน เป ็นภาษาไทย 

ว่า “ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม” อยู่ด้านบน และ

ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษว่า “Office of Public 

Sector Anti-Corruption Commission (PACC)” 

อยูด้่านล่าง วงกลมรอบในเป็นพืน้สนี�้าเงนิมธีงชาตไิทยเป็น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงกลางด้านบน ส่วนด้านล่างของ

ธงชาติไทยเป็นรูปตราชูตั้งอยู่บนพาน ใต้พานมีอักษรย่อ 

“ป.ป.ท.” ส่วนด้านข้างอักษร “ป.ป.ท.” จะมีช่อชัยพฤกษ์

ขนาบโอบล้อมพานและตราชู ตัวอักษรและรูปต่างๆ 

ภายในวงกลมรอบในเป ็นสี เงิน ความหมายของ

เครื่องหมายราชการส�านักงาน ป.ป.ท.

   1.  ธงชาติไทย แสดงถึงความเป็นชาติไทย 

อย่างเด่นชัด เพื่อให้นานาประเทศได้ทราบว่า หน่วยงาน

ดังกล่าวเป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลไทย

    2.  ตราชูบนพาน เป ็นเครื่ องหมายแห ่ง 

ความยุติธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรม

    3.  ช่อชัยพฤกษ์ หมายความถึง การมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีของการเชิดชู และธ�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม

   4.  ป.ป.ท. เป็นค�าย่อของหน่วยงานส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

   5.  สีน�้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย

   6.  สีเงินหมายถึง โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรง 

และความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน
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 ปี 2555 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบการทุจริตมี
ความแตกต่างและหลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยมกีารยกระดบัและมลีกัษณะเป็นวฏัจกัรเครอืข่าย ซึง่ในหลายครัง้
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศและท�าให้ประชาชนขาดความ 
เชือ่มัน่ในการแก้ไขปัญหาการทจุรติของรฐับาล ดงันัน้ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ต้องเร่งด�าเนินงานตามพันธกิจเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

 ในรอบปีที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินโครงการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริต อันเป็นภารกิจหลักของส�านักงานในการสร้างความ 
เชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมาย และทัศนคติด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้ขยายไปในวงกว้าง อีกทั้งการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุม 
ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยอยู่บนพื้นฐานการ 
ด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ในขณะเดียวกันต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นเพื่อความยุติธรรม 
ทีค่งอยูแ่ละมคีณุค่าอย่างยัง่ยนื ส�านกังาน ป.ป.ท. ได้ก�าหนดแผนงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 ในนามของ ส�านักงาน ป.ป.ท. ผมขอขอบคุณในความร่วมมือทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน รวมทัง้คณะผูบ้รหิาร พนกังานและเจ้าหน้าที ่ที่ได้ร่วมกนัเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ส�านกังาน ป.ป.ท. 
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเป็นที่ยอมรับของสังคมในมาตรฐานการปฏิบัติ
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

      พันต�ารวจเอก
(ดุษฎี  อารยวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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สำานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4

นายกฤษณ์  กระแสเวส                      
สำานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5                                   

พ.ต.ท. สมศักดิ์  แววพานิช                  
สำานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8                         

พ.ต.ท. สามารถ  ไชยณรงค์                      
สำานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9
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ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5

1. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง ได้แก่ 

  1) กระทรวงกลาโหม       2) กระทรวงการต่างประเทศ  

  3) กระทรวงมหาดไทย       4) กระทรวงยุติธรรม  

2. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ 

 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม 

 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

  1) กระทรวงการคลัง       2) กระทรวงพาณิชย์   

  3) กระทรวงคมนาคม      4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) กระทรวงพลังงาน  

  7) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8) กระทรวงอุตสาหกรรม

  9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้แก่

  1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  3) กระทรวงศึกษาธิการ      4) กระทรวงวัฒนธรรม

  5) กระทรวงสาธารณสุข       6) กระทรวงแรงงาน

3. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

  1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    2) การไฟฟ้านครหลวง

  3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      4) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

  5) การประปานครหลวง      6) การประปาส่วนภูมิภาค 

  7) องค์การจัดการน�้าเสีย      8) การเคหะแห่งชาติ 

  9) โรงงานยาสูบ       10) โรงงานไพ่

  11) องค์การสุรา       12) โรงพิมพ์ต�ารวจ 

  13) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  14) บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด

  15) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    16) การรถไฟแห่งประเทศไทย

  17) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 18) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  19) บริษัท ขนส่ง จ�ากัด      20) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  21) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด    22) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

  23) บริษัท การบินไทย จ�ากัด     24) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

  25) สถาบันการบินพลเรือน     26) บริษัท ทีโอที จ�ากัด

  27) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด  (มหาชน) 28) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

  29) บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)    30) ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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  31) องค์การตลาด       32) องค์การคลังสินค้า

  33) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    34) บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ากัด

  35) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  36) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

  37) ธนาคารออมสิน      38) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  39) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  40) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

  41) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  42) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  43) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  44) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    45) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  46) องค์การสวนพฤกษศาสตร์    47) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

  48) องค์การตลาดเพื่อการเกษตรจ�ากัด   49) องค์การสะพานปลา

  50) ส�านักกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง  51) องค์การสวนยาง

  52) บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ�ากัด (สธท.)

  53) ส�านักงานธนานุเคราะห์     54) การกีฬาแห่งประเทศไทย

  55) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  56) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  57) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  58) องค์การเภสัชกรรม

4. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ได้แก่

  1) กรุงเทพมหานคร

  2) หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

   การทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

5. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส�านักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

  1) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  2) ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  3) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  4) ราชบัณฑิตยสถาน

  5) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  6) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ    

  7) ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

  8) กรมประชาสัมพันธ์     

  9) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  10) ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

  11) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  12) ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ    
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  13) ส�านักงบประมาณ

  14) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

  15) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  16) ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

  17) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  18) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

  19) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  20) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

  21) ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  22) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว     

  23) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  24) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร    

  25) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  26) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

  27) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

  28) ส�านักงานบริหารและพัฒนาความรู้  

  29) ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

  30) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  

  31) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

   32) ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ

  33) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

  34) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

  35) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

  36) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

  37) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

  38) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  39) ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

  40) ส�านักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

  41) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  42) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  43) ธนาคารแห่งประเทศไทย

  44) ส�านักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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พื้นที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขตพื้นที่ 1-9
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ติดต่อส�านักงาน ป.ป.ท.

ส�านักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ
      อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
      โทรศัพท์ 0 2502 6961  โทรสาร 0 2502 6843  เว็บไซต์ www.pacc.go.th 

 แจ้งปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สายด่วน 1206  

  - ตู้ ปณ. 368 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   โทร. 0 2502 6786, 0 2502 6804

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1  

   124 หมู่ 7 ต�าบลเชียงรากน้อย อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

  โทรศัพท์ 035 353 666-7 โทรสาร 035 353 667 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 

  อาคารฮาเบอร์ มอลล์ ชั้น 5 เลขที่ 4/222 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230  

  โทรศัพท์   038 493 045-6  โทรสาร 038 493 066

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3

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

  ต�าบลโคกกรวด อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

  โทรศัพท์ 044 465 053-4 โทรสาร 044 465 053-4

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4

   อาคารบิซเน็ชเซ็นเตอร์ เลขที่ 177/102 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

  โทรศัพท์ 043 468 709-10 โทรสาร  043 468 708

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5

  อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค เลขที่ 92/1  ถนนมหิดล ต�าบลหายยา อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

  โทรศัพท์  053 904 721-2 โทรสาร 053 904 724

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6

  อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 5 เลขที่ 59/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 055 248 052   โทรสาร 055 248 053

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7

  เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ต�าบลพระประโทน  อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000

  โทรศัพท์ 034 272 338  โทรสาร 034 272 340

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8

   เลขที่ 338 หมู่ 4 ถนนลูกเสือ ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  โทรศัพท์ 077 206 185-6 โทรสาร 077 206 184

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9

  เลขที่ 644, 646 หมู่ 3 ถนนสนามบิน  ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110 

  โทรศัพท์  074 522 027  โทรสาร  074 552 029
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ข้อมูลภาพรวมของส�านักงาน ป.ป.ท.
ส่วนที่ 1
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ส�านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของส�านักงาน ป.ป.ท. 

 แผนยุทธศาสตร์

 (1) ภารกิจหลัก

    ส�านักงาน ป.ป.ท. มีอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติดว้ย โดยมาตรา 51 แหง่พระราชบญัญตัิ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้ส�านักงาน ป.ป.ท. มีอ�านาจ

หน้าที่ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

    1. รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งการสนับสนุนและอ�านวย 

ความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2. ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัสว่นราชการและหนว่ยงานของรฐัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    3. ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 

    5. จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษา อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    6. ปฏบิตักิารอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญตันิีแ้ละกฎหมายอืน่หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

  (2) วิสัยทัศน์  

   “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

 (3) พันธกิจ

    1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

    2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน

    3. สรา้งและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นของสงัคมในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 

     ในภาครัฐ

    4. พฒันากลไกในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

    5. พฒันาระบบบรหิาร บคุลากร และองคค์วามรูด้า้นตา่งๆ รวมถงึมาตรฐานการปฏบิตังิาน  มาตรฐาน 

     คุณธรรม และจริยธรรม

 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์

    1. สร้างค่านิยมใหม่ ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต

    2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

    3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

    4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
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1. สร้างค่านิยมใหม่  1. ประชาสัมพันธ์  1.1 จ�านวนกิจกรรม  1. ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และ

ประชาร่วมใจ  รณรงค์ ให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ผลงานของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นที่รับรู้

ต่อต้านทุจริต ปลูกจิตส�านึกค่านิยม ให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึกและ  แก่ทุกภาคส่วน

  คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยที่จัดท�าขึ้นให้กับ 2. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน หน่วยงาน

  และสร้างวินัย ทุกภาคส่วนเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสร้างจิตส�านึก

  แก่ทุกภาคส่วน 1.2 ร้อยละของความส�าเร็จ และค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต

     ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ 3. แสวงหาต้นแบบ และเชิดชูคนดี เพื่อ

     รณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึก สร้างขวัญก�าลังใจและกระตุ้นจิตส�านึก

     และสร้างวินัยที่จัดท�าขึ้นให้กับ ในการท�าความดี

     ทุกภาคส่วน 

2. สร้างกลไก 3. สร้างเครือข่าย  3.1 ระดับความส�าเร็จในการ 1. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ

การป้องกันการทุจริต  เฝ้าระวังให้มีความ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ภาครัฐให้เข้มแข็งและมี  เข้มแข็ง ให้กับเครือข่ายการเฝ้าระวัง 2. ฝกึอบรม สมัมนา ถา่ยทอด และแลกเปลีย่น

ประสิทธิภาพ    3.2 ระดับความส�าเร็จของการ  ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปราม

     ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การทุจริตกับกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่างๆ

     การป้องกันและปราบปราม 3. ก�าหนดและสร้างมาตรการในการ 

     การทุจริตในภาครัฐ คุ้มครองพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

  4. สร้างมาตรการคุ้มครอง 4.1 ระดับความส�าเร็จในการ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ให้

  ผู้ให้ความร่วมมือกับ พัฒนาช่องทางในการรับรู้ ความร่วมมือ ให้มีความปลอดภัยและได้รับ

  ภาครัฐให้มีความปลอดภัย ข่าวสารของประชาชน ความยุติธรรม 

3. เสริมสร้าง 2. พัฒนาและบังคับใช้  2.1 จ�านวนข้อเสนอแนะในการ

ความเข้มแข็งในการ กฎหมายการป้องกันและ  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต  กฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆ

ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ  ที่เกี่ยวข้อง (ใช้ได้เมื่อ

แผนปฏิบัติราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ 2555

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

พันธกิจ :  1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

    2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน

    3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     ในภาครัฐ

    4. พฒันากลไกในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

    5. พฒันาระบบบรหิาร บคุลากร และองคค์วามรูด้า้นตา่งๆ รวมถงึมาตรฐานการปฏบิตังิาน  มาตรฐาน 

     คุณธรรม และจริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์
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     มีคณะกรรมการ ป.ป.ท.)

     2.2 ร้อยละของจ�านวนคดี

     การทุจริตที่ได้รับการแต่งตั้ง

     คณะกรรมการไต่สวนแล้วเสร็จ  

     (ใช้ได้เมื่อมีคณะกรรมการ  1. สร้าง พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

     ป.ป.ท.) กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

     2.3 ร้อยละของเรื่องทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

     ท่ีได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     เทียบกับเรื่องทุจริตที่ได้รับการ 2. ศึกษา วิจัยรูปแบบการกระท�าความผิด

     ร้องเรียนมาทั้งหมด  เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละก�าหนดแนวทาง

       ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

       สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการทุจริต

       ในอนาคต

  5. พัฒนากลไก  5.1 ความส�าเร็จในการพัฒนา 3. พัฒนาระบบการข่าวให้สามารถ

  ในการท�างาน และสร้าง  กลไกในการท�างานด้านการ เป็นเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต

  ระบบการข่าวให้มี ปราบปราม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ประสิทธิภาพและ 5.2 ระดับความส�าเร็จในการ

  ประสิทธิผล พัฒนาระบบการข่าวให้มี

     ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เสริมสร้าง  6. พัฒนาระบบและ  6.1 ระดับความส�าเร็จในการ 1. พัฒนากลไกและรูปแบบในการท�างาน

ขีดสมรรถนะการบริหาร กระบวนการในการ  พัฒนาระบบและกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

จัดการองค์กรและ ท�างาน  ในการท�างานภายในของ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

บุคลากร    ส�านักงาน ป.ป.ท.  ของส�านักงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กร

  7. พัฒนาระบบข้อมูล 7.1 ระดับความส�าเร็จในการ ที่มีขีดสมรรถนะสูง

  สารสนเทศให้สามารถ ด�าเนินงานตามแผนแม่บท 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

  ใช้ในการบริหารและ พัฒนาเทคโนโลยีและ การสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ

  ตัดสินใจ การสื่อสารของส�านักงานฯ ปราบปรามการทุจริต และการบริหารจัดการ

  8. การสร้างขวัญและ 8.1 ผลการส�ารวจ ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ก�าลังใจให้กับบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากร 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

  9. การสร้างบุคลากร 9.1 ระดับความส�าเร็จ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ที่เป็นมืออาชีพ ของการด�าเนินงานตามแผน 5. พัฒนาบุคลากรของส�านักงานให้มี

     พัฒนาบุคลากรของส�านักงาน ขีดสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ

     9.2 ร้อยละของคดีที่ส่งให้ ขององคก์รและเปน็มอือาชพีในการปฏบิตังิาน

     คณะกรรมการ ป.ป.ท.และ 6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ

     ได้รับความเห็นชอบ (ใช้ได้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส�านักงาน

     เมื่อมีคณะกรรมการ ป.ป.ท.) 

  10. การเสริมสร้าง 10.1 ระดับความส�าเร็จในการ

  วัฒนธรรมองค์กรที่เป็น พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม

  หนึ่งเดียว องค์กรของส�านักงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์
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1. สร้าง 1. ประชาสัมพันธ์  1.1 จ�านวน 8 โครงการ 1. ประชาสัมพันธ์  1.1 โครงการ 10.00 ส�านกังานเลขาธกิาร

ค่านิยมใหม่  รณรงค์ ให้ความรู้  กิจกรรม   บทบาทภารกิจและ ประชาสัมพันธ์บทบาท

ประชาร่วมใจ  ปลูกจิตส�านึก ประชาสัมพันธ์   ผลงานของส�านักงาน ภารกิจของส�านักงาน

ต่อต้านทุจริต ค่านิยม คุณธรรม รณรงค์ให้ความรู้  ป.ป.ท.ให้เป็นที่รับรู้  ป.ป.ท.

  จริยธรรม และ ปลูกจิตส�านึก   แก่ทุกภาคส่วน  1.2 โครงการสัมมนา 3.0431 ส�านักคุ้มครองและ

  สร้างวินัยแก่ และสร้างวินัยที่   2. รณรงค์ให้ความรู้  ภาคประชาชน 9 เขตพื้นที่  ป้องกัน/ส�านักงาน

  ทุกภาคส่วน จัดท�าขึ้นให้กับ   แก่ประชาชน หน่วยงาน เรื่อง “การมีส่วนร่วมใน  เขตพื้นที่ 1-9

    ทุกภาคส่วนเทียบ   และองค์กรที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและปราบปราม

    กับแผนที่ตั้งไว้   ในการสร้างจิตส�านึก การทุจริต ในภาครัฐ”

    1.2 ร้อยละของ 100 และค่านิยมในการ 1.3 โครงการสัมมนา  0.2000 ส�านักคุ้มครองและ

    ความส�าเร็จในการ  ต่อต้านการทุจริต เครือข่ายสื่อมวลชนเรื่อง  ป้องกัน

    จัดกิจกรรม  3. แสวงหาต้นแบบ “การป้องกันและปราบปราม  

    ประชาสัมพันธ์  และเชิดชูคนดี เพื่อ การทุจริตในภาครัฐ”

    รณรงค์ให้ความรู้  สร้างขวัญก�าลังใจ 1.4 โครงการสร้าง  16.000 ส�านักคุ้มครองและ

    ปลูกจิตส�านึก และ  และกระตุ้นจิตส�านึก เครือข่ายภาครัฐและเอกชน  ป้องกัน

    สร้างวินัยที่จัดท�า  ในการท�าความดี ป้องกันและปราบปราม  

    ขึ้นให้กับทุกภาค    การทุจริตประพฤติมิชอบ

    ส่วน     “คนไทยไม่โกง”

         (ประชาอาสาพิทักษ์แผ่นดิน)

         1.5 โครงการค้นหา 14.000 ส�านักคุ้มครองและ

         ข้าราชการต้นแบบที่มี  ป้องกัน

         ความประพฤติดี ทุ่มเท

         ในการท�างาน ไม่ทุจริต

         และด�าเนินชีวิตตามหลัก

         เศรษฐกิจพอเพียง ”คนดี

         ของแผ่นดิน”

         1.6 โครงการละคร 6.012  ส�านักคุ้มครองและ

         สร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม ่  ป้องกัน/ส�านักงาน

         ร่วมใจต้านภัยทุจริต   เขตพื้นที่ 1-9

         1.7 โครงการ 15 วินาที  5.000 ส�านักคุ้มครองและ

         กับ ป.ป.ท.   ป้องกัน  

         1.8 โครงการรณรงค์  3.000 ศูนย์อ�านวยการ

         สร้างจิตส�านึกให้สังคมไทย  ขับเคลื่อนฯ

         ร่วมกันต่อต้านการทุจริต

         คอร์รัปชัน ปีงบประมาณ 

         พ.ศ. 2555

2. สร้างกลไก 3. สร้างเครือข่ายการ 3.1 จ�านวน 2,000 1. สร้างเครือข่ายและ 3.1 โครงการสัมมนา 1.172 ส�านักคุ้มครองและ

การป้องกันการ เฝ้าระวังให้มีความ  เครือข่ายเฝ้าระวัง   ความร่วมมือในการ  เครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ   ป้องกัน

ทุจริตภาครัฐ  เข้มแข็ง  ทุกภาคส่วนในการ  ป้องกันและปราบปราม เรื่อง รวมพลังป้องกันการ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ
ประจ�าปี

พ.ศ. 2555
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ

กรม/ส�านัก/
กอง

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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ให้เข้มแข็งและ    ป้องกันและปราบ  การทุจริตในภาครัฐ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีประสิทธิภาพ   ปรามการทุจริตใน  2. ฝึกอบรม สัมมนา “ข้าราชการไทยไม่โกง”

    ภาครัฐ   ถ่ายทอด และแลก 3.2 โครงการฝึกอบรม 2.048 ส�านักคุ้มครองและ

    3.2 ร้อยละของ 60 เปลี่ยนความรู้ในด้าน หลักสูตร “วิทยากร ป.ป.ท.”  ป้องกัน

    จ�านวนเครือข่าย   การป้องกันและปราบ 3.3 โครงการจัดท�าระบบ 2.500 ส�านักคุ้มครองและ

    เฝ้าระวังทุกภาคส่วน   ปรามการทุจริตกับ  ฐานข้อมูลเครือข่ายภาค  ป้องกัน

    ที่เข้ารับการอบรม  กลุ่มเป้าหมายในภาค ประชาชนต่อต้านการทุจริต

    ได้รับความรู้ด้าน  ส่วนต่างๆ 3.4 โครงการจัดท�าหลักสูตร 2.000 ส�านักคุ้มครองและ

    การป้องกันและ     ฝึกอบรมเครือข่ายในการ  ป้องกัน

    ปราบปรามการ     ป้องกันและปราบปราม

    ทุจริตเพิ่มมากขึ้น    การทุจริตในภาครัฐ

    3.3 ระดับความ 5   (ภาครัฐและภาคประชาชน)

    ส�าเร็จของการ    3.5 โครงการสัมมนา 0.200 ส�านักคุ้มครองและ

    ขับเคลื่อน     ร่วมเครือข่ายภาคเอกชน  ป้องกัน

    ยุทธศาสตร์ชาติ    เพื่อการบูรณาการภารกิจ

    ว่าด้วยการป้องกัน    ด้านการป้องกันและ

    และปราบปราม    ปราบปรามการทุจริต

    การทุจริต    3.6 โครงการเสริมสร้าง 1.500 ส�านักคุ้มครองและ

         สมรรถนะเครือข่าย  ปอ้งกนั/ศนูยอ์�านวย

         การป้องกันและปราบปราม  การขับเคลื่อนฯ

         การทุจริตในภาครัฐ

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

         3.7 โครงการประสาน 0.300 ส�านักปราบปราม

         ความร่วมมือระหว่าง  การทุจริตใน

         หน่วยงานด้านความมั่นคง  ภาครัฐ 1

         กับส�านักงาน ป.ป.ท. 

         3.8 โครงการศึกษาปัญหา 0.350 ส�านักปราบปราม

         และรูปแบบเกี่ยวกับ  การทุจริตใน

         การปฏิบัติงานของกรมที่ดิน  ภาครัฐ 1 

         3.9 โครงการน�าร่อง 0.300 ส�านักปราบปราม

         ส�านักปราบปรามการทุจริต  การทุจริตใน

         ในภาครัฐ 2 สัญจรพบ  ภาครัฐ 2

         หน่วยงานกระทรวงด้าน

         เศรษฐกิจและสังคม 

         3.10  โครงการส�านัก  0.300 ส�านักปราบปราม

         ปราบปรามการทุจริตใน  การทุจริตใน

         ภาครัฐ 3 สัญจรพบรัฐวิสาหกิจ  ภาครัฐ 3 

         3.11 โครงการส�านักปราบ 0.300 ส�านักปราบปราม

         ปรามการทุจริตในภาครัฐ 4  การทุจริตใน

         พบองค์กรปกครอง  ภาครัฐ 4

         ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ
ประจ�าปี

พ.ศ. 2555
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ

กรม/ส�านัก/
กอง

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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         3.12 โครงการประชุม 0.350 ส�านักปราบปราม

         เชิงปฏิบัติการ การประสาน  การทุจริตใน

         ความร่วมมือระหว่าง  ภาครัฐ 5

         พนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่

         ผู้รับผิดชอบคดี หน่วยงาน

         ในสังกัดส�านักปราบปราม

         การทุจริตในภาครัฐ 5  

         3.13 โครงการพัฒนา 0.209 ส�านักปราบปราม

         ประสิทธิภาพของนักสืบสวน  การทุจริตใน

         สอบสวนในการจัดท�า  ภาครัฐ 5

         ส�านวนคดีที่รับจาก

         ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

  4. สร้างมาตรการ 4.1 ระดับความ 5 1. ก�าหนดและสร้าง 4.1 โครงการศึกษาวิจัย 2.000 ส�านักคุ้มครองและ

  คุ้มครองผู้ให้ความ ส�าเร็จในการพัฒนา   มาตรการในการ เรื่องมาตรการที่เหมาะสม  ป้องกัน

  ร่วมมือกับภาครัฐให้ ช่องทางในการรับรู้   คุ้มครองพยานและ ในการคุ้มครองพยานและ

  มีความปลอดภัย ข่าวสารของ  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

    ประชาชน  การปราบปรามการ ต่อการป้องกันและ

       ทุจริตในภาครัฐที่ให้  ปราบปรามการทุจริต

       ความร่วมมือให้มีความ

       ปลอดภัยและได้รับ

       ความยุติธรรม 

3. เสริมสร้าง 5. พัฒนากลไกใน 5.1 ความส�าเร็จ 5 1. สร้าง พัฒนา และ 5.1 โครงการพัฒนา 5.000 กลุ่มงานการข่าว

ความเข้มแข็งใน การท�างานและสร้าง ในการพัฒนากลไก  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กระบวนการอ�านวยการ

การปราบปราม ระบบการข่าวให้มี  ในการท�างานด้าน  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข่าวระยะที่ 1-2 (คลัง

การทุจริต ประสิทธิภาพและ การปราบปราม  ในการขับเคลื่อนการ ข้อมูลข่าว)

ภาครัฐ ประสิทธิผล 5.2 ระดับความ 5 ป้องกันและปราบปราม 5.2 โครงการพัฒนากลไก 3.000 ส�านักคุ้มครองและ

    ส�าเร็จในการพัฒนา  การทุจริตในภาครัฐให้เป็น มาตรการ และแนวทางใน  ป้องกัน/ศูนย์

    ระบบการข่าวให้มี  ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากฎหมายที่   อ�านวยการขบัเคลือ่นฯ

    ประสิทธิภาพและ  2. ศึกษา วิจัยรูปแบบ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

    ประสิทธิผล  การกระท�าความผิดเพื่อ และปราบปรามการทุจริต

       เสริมสร้างองค์ความรู้ ภาครัฐปีงบประมาณ

       และก�าหนดแนวทาง พ.ศ. 2555

       ในการป้องกันและ 5.3 โครงการยกระดับ  3.000 ส�านักคุ้มครองและ

       ปราบปรามการทุจริต มาตรฐานองค์กรเพื่อ  ป้องกัน/ศูนย์

       ให้มีความเหมาะสมและ ความโปร่งใส  อ�านวยการขบัเคลือ่นฯ

       สอดคล้องกับสถานการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

       ปัจจุบันและรูปแบบการ 5.4 โครงการศึกษา  1.500 ส�านักคุ้มครองและ

       ทุจริตในอนาคต ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ป้องกัน

       3. พัฒนาระบบการ ที่ต้องยื่นบัญชีแสดง

       ข่าวให้สามารถเป็น สินทรัพย์และหนี้สิน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ
ประจ�าปี

พ.ศ. 2555
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ
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       เครื่องมือในการ 5.5 โครงการจัดท�าเกณฑ์  3.000 ส�านักคุ้มครองและ

       ปราบปรามการทุจริต วัดความโปร่งใสของ  ป้องกัน

       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐ  

         5.6 โครงการศึกษาปัญหา 0.250 ส�านักปราบปราม

         รูปแบบเกี่ยวกับกระบวน  การทุจริตใน

         การในการขายทอดตลาด  ภาครัฐ 1

         ทรัพย์สินของกรมบังคับคดี 

         5.7 โครงการศึกษา 0.250 ส�านักปราบปราม

         รูปแบบการทุจริตของ  การทุจริตใน

         หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาครัฐ 3

         5.8 โครงการศึกษาปัญหา 0.200 ส�านักปราบปราม

         การร้องเรียนและรูปแบบ  การทุจริตใน

         การกระท�าความผิดตาม  ภาครัฐ 4

         กฎหมายควบคุมอาคาร 

4. เสริมสร้าง 6. พัฒนาระบบและ 6.1 ระดับความ 5 1. พัฒนากลไกและ 6.1 โครงการสัมมนา 0.104 ส�านักนโยบายและ

ขีดสมรรถนะ กระบวนการในการ ส�าเร็จในการ  รูปแบบในการท�างาน เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ  ยุทธศาสตร์

การบริหาร ท�างาน พัฒนาระบบและ  ให้มีประสิทธิภาพ จัดท�าแผนปฏิบัติการ

จัดการองค์กร   กระบวนการในการ  ประสิทธิผลสูงสุด งประจ�าปีบประมาณ และ

และบุคลากร   ท�างานภายในของ  2. พัฒนาระบบบริหาร การเสนอขอใช้งบประมาณ

    สนง. ป.ป.ท.  จัดการองค์กร โครงการ/กิจกรรม

       ของส�านักงานให้มี  6.2 โครงการสัมมนาเรื่อง 0.636 ส�านักนโยบายและ

       ประสิทธิภาพเป็น “นโยบาย ทิศทางและ  ยุทธศาสตร์

       องค์กรที่มีขีดสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ของส�านักงาน

       สูง  ป.ป.ท.” ประจ�าปี

         งบประมาณ พ.ศ. 2555

         6.3 โครงการประชุม 0.500 ส�านักนโยบายและ

         เชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนด  ยุทธศาสตร์

         นโยบายและแนวทาง

         การมีส่วนร่วมของภาค

         ธุรกิจเอกชนในการป้องกัน

         และปราบปรามการทุจริต

         ในภาครัฐ 

         6.4 โครงการจัดจ้าง  5.000 ส�านักนโยบายและ

         ทีป่รึกษาประเมินความ  ยุทธศาสตร์

         คุ้มค่าการปฏิบัติงานด้าน

         คดีของส�านักงาน ป.ป.ท. 

         6.5 โครงการพัฒนาระบบ 0.680 กลุ่มพัฒนาระบบ

         ราชการส�านักงาน ป.ป.ท.  บริหาร

         ประจ�าปีงบประมาณ

         พ.ศ. 2555 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ
ประจ�าปี

พ.ศ. 2555
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ

กรม/ส�านัก/
กอง

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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         6.6  โครงการสัมมนา 0.125 กลุ่มพัฒนาระบบ

         เชิงปฏิบัติการเรื่อง  บริหาร

         “การประเมินผลการ

         ควบคุมภายใน”  

  7. พัฒนาระบบข้อมูล 7.1 ระดับความ 5 3. พัฒนาระบบ 7.1 โครงการระบบ 0.250 ศูนย์เทคโนโลยี

  สารสนเทศให้สามารถ ส�าเร็จในการด�าเนิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์   สารสนเทศและการ

  ใช้ในการบริหารและ งานตามแผนแม่บท  และการสื่อสารเพื่อขับ (E-Office) ระยะที่ 1-2  สื่อสาร (ศทส.)

  ตัดสินใจ พัฒนาเทคโนโลยี   เคลื่อนการป้องกันและ 7.2 โครงการฝึกอบรม 0.750 ศทส.

    และการสื่อสารของ  ปราบปรามการทุจริต การใช้งานเทคโนโลยี

    ส�านักงานฯ  และการบริหารจัดการ สารสนเทศและการรักษา

       ภายในองค์กรให้เป็นไป ความมั่นคงปลอดภัยระบบ

       อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศ

       4. พัฒนาระบบฐาน 7.3 โครงการการจัดท�า 1.500 ศทส.

       ข้อมูลเพื่อใช้ในการ เนื้อหาและระบบข่าวสาร

       ป้องกันและปราบปราม ประชาสัมพันธ์ผ่าน

       การทุจริต สื่ออินเทอร์เน็ต 

         7.4 โครงการพัฒนาระบบ 6.000 ศทส.

         จัดการวัตถุพยาน  

         7.5 โครงการปรับปรุง 2.000 ศทส.

         ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล

         ภายนอกองค์กร 

         7.6 โครงการจัดหาระบบ 1.000 ศทส.

         ตรวจสอบสิทธิการเข้าสู่

         ระบบและการใช้ข้อมูล 

         7.7 โครงการจัดหาระบบ 1.000 ศทส.

         รักษาความมั่นคงปลอดภัย

         ด้านไอซีที 

         7.8 โครงการพัฒนา 1.000 ศทส.

         สื่อประสม (Multimedia)

         เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ

         E-learning 

  9. การสร้างบุคลากร 9.1 ระดับความ 5 5. พัฒนาบุคลากร 9.1 โครงการส่งบุคลากร 1.000 ส�านกังานเลขาธกิาร

  ที่เป็นมืออาชีพ ส�าเร็จของการ  ของส�านักงานให้มี ฝึกอบรมสัมมนา

    ด�าเนินงานตาม  ขีดสมรรถนะที่สอดคล้อง ณ หน่วยงานภายนอก

    แผนพัฒนาบุคลากร  กับความต้องการของ 9.2 โครงการอบรมสัมมนา 0.256 ส�านกังานเลขาธกิาร

    ของส�านักงาน   องค์กรและเป็นมืออาชีพ เรื่อง“แนวทางปฏิบัติงาน

       ในการปฏิบัติงาน ด้านการคลัง”

         9.3 โครงการ 1.498 ส�านกังานเลขาธกิาร

         เสริมสมรรถนะในการ

         ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ
ประจ�าปี

พ.ศ. 2555
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ

กรม/ส�านัก/
กอง

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ
ประจ�าปี

พ.ศ. 2555
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ

กรม/ส�านัก/
กอง

ตัวชี้วัด กลยุทธ์

         ส�านักงาน ป.ป.ท. ในการ

         ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน/

         เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในด้าน

         การวิเคราะห์ประเด็นคดี

         และการสอบปากค�า 

         9.4 โครงการ 1.059 ส�านกังานเลขาธกิาร

         เสริมสมรรถนะในการ

         ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

         ส�านักงาน ป.ป.ท. ในการ

         ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน/

         เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในด้าน

         เทคนิคการสืบสวนสอบสวน 

         9.5 โครงการ 1.600 ส�านกังานเลขาธกิาร

         เสริมสมรรถนะในการ

         ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

         ส�านักงาน ป.ป.ท. ในการ

         ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน/

         เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในด้าน

         การพัฒนาบุคลิกภาพ 

         9.6 โครงการจัดอบรม 0.110 กองการตา่งประเทศ

         ทางวิชาการเรื่อง

         โครงการอบรมภาษา

         อังกฤษ หลักสูตรการ

         สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

         (Effective Communication) 

  10. เสริมสร้าง 10.1 ระดับความ 5 1. เสริมสร้าง 10.1 โครงการฝึกอบรม 0.614 ส�านกังานเลขาธกิาร

  วัฒนธรรมองค์กร ส�าเร็จในการพัฒนา  วัฒนธรรมองค์กรที่ดี  หลักสูตรการสร้าง

  ที่เป็นหนึ่งเดียว และเสริมสร้าง  และความเป็นอันหนึ่ง วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

    วัฒนธรรมองค์กร  อันเดียวของส�านักงาน และเสริมสร้างคุณธรรม

    ส�านักงาน    จริยธรรมในองค์กร 

         10.2 โครงการ 0.800 ส�านกังานเลขาธกิาร

         ปรับกระบวนทัศน์

         ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

         ส�านักงาน ป.ป.ท.
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ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.
  (1)  โครงสร้างองค์กร

    การแบง่สว่นราชการและอตัราก�าลงัของส�านกังาน ป.ป.ท. ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ พ.ศ. 2551 

ส�านักงาน ป.ป.ท.

เลขาธิการและรองเลขาธิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานกฎหมาย

สำานักงานเลขาธิการ 26

17

12

100

68

11

3

3

2

254

3

9

สำานักคุ้มครองและป้องกัน

กองการต่างประเทศ

ชื่อส่วนราชการ กรอบอัตรากำาลัง

สำานักป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 

1-9

สำานักปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 1-5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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  (2)   อัตราข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ส�านักงาน ป.ป.ท. 

    ประเภท   จ�านวนอัตรา 

    ข้าราชการ   193 

    ลูกจ้างชั่วคราว   117 

       รวม   310 

  

  (3)  งบประมาณ

    1. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

     งบบุคลากร   79.366 ล้านบาท

     งบด�าเนินงาน   97.754 ล้านบาท

     งบลงทุน    1.853 ล้านบาท

     งบรายจ่ายอื่น   24.000 ล้านบาท

     รวมทั้งสิ้น    202.973 ล้านบาท

   

 ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม

 2555 79.366 97.754 1.853 24.000 202.973

 2554 77.840 109.834 20.9591 7.700 216.393

 2553 82.359 102.411 - 5.520 190.290

 2552 109.484 98.643 25.359 7.362 240.848

2. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2552-2555

หน่วย : ล้านบาท
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0
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งบบุคลากร

งบดำเนินงาน
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ผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้า
ของการบูรณาการกับภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
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ผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าของการบูรณาการ
กับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

1.  ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมใหม่ ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต

 โครงการข้าราชการต้นแบบที่มีความประพฤติดี ทุ่มเทในการท�างาน ไม่ทุจริต และด�าเนินชีวิต 
  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” 

    ส�านักงาน ป.ป.ท. มีบทบาทภารกิจตามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายที่ 3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในหนว่ยงานภาครฐัอยา่งจรงิจงั และยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั พ.ศ. 2552-2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส�านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการมุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงานและด�าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมในการยกย่อง

และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานตามภารกิจที่กฎหมาย

ก�าหนด นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติฯ เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด�าเนิน

โครงการคน้หาขา้ราชการตน้แบบฯ “ขา้ราชการไทยใจสขีาว” เพือ่ยกยอ่งเชดิช ูสรา้งขวญัก�าลงัใจ ใหก้บัขา้ราชการทีด่ ี

และที่ส�าคัญเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยมีความตื่นตัว เชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดี และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริมคนดีของภาคประชาสังคม ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริต 

ลดลงอยา่งยัง่ยนื โดยส�านกังาน ป.ป.ท. ไดด้�าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

  (1)  พลเอกพิจิตร    กุลละวณิชย์  องคมนตรี 

  (2)  ดร.สุเมธ    ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

  (3)  นายโสภณ    จันเทรมะ  ประธานกรรมการ ป.ป.ท. 

  (4)  นายพงษ์ศักดิ์    อัสสกุล  ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  (5)  อาจารย์วิวัฒน์   ศัลยก�าธร  ประธานสถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีงและประธานมลูนธิกิสกิรรมธรรมชาติ

  (6)  นายอภินันทน์   อิศรางกูร ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

    (7)  พ.ต.อ.ดุษฎี     อารยวุฒิ    เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
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   ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีความประพฤติดี ทุ่มเทในการท�างาน ไม่ทุจริต และ

ด�าเนนิชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใตช้ือ่ “ขา้ราชการไทย ใจสขีาว” จากเจา้หนา้ทีข่องรฐัที่ไดร้บัการเสนอชือ่

เข้ามากว่า 500 คนทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการต้นแบบฯ จ�านวน 22 คน 

โดยมีรายชื่อ ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานคร

  1. นายภานุพงศ์   ลาภเสถียร  ต�าแหน่งนักจัดการงานในพระองค์ฝ่ายกรมวังที่ประทับประจ�าวังสระปทุม

  2. นายสมภพ     สีดารณพ   ต�าแหน่งพนักงานอาคารสถานที่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

เขตพื้นที่ 1 

  3. นพ.สันติ  ลาภเบญจกุล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าสนธิจังหวัดลพบุรี

  4. นายจ�าเริญ  คนชาน  ลูกจ้างประจ�าพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เขตพื้นที่ 2

  5. พ.ต.ท.ศิลายุทธ์  จิตติยาธีรากูล  รองผู้ก�ากับการฝ่ายสืบสวน สถานีต�ารวจภูธรเกาะช้าง จังหวัดตราด

เขตพื้นที่ 3

  6. นางเครือวัลย์  คนชม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว

   จังหวัดยโสธร

  7. นายวีระยุทธ เพชรประไพ  ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่ 4

  8. พญ.มนธนา  จันทรนิยม  หัวหน้าศูนย์ธาลัสซีเมีย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

  9. นพ.สุชาติ  ทองแป้น  นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ (อายุรแพทย์) โรงพยาบาลมหาสารคาม

  10.  นายไพโรจน์  ทองเพ็ง  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง จังหวัดเลย

เขตพื้นที่ 5

  11.  ทญ.มณฑลิกานต์  ปาระมี  ทันตแพทย์ช�านาญการ  โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

  12.  ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล อบต.ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

  13.  นายสามารถ  สุทะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนสาขาเรือนแพ  จังหวัดล�าพูน

เขตพื้นที่ 6

  14.  นายสมประสงค์  มั่งอะนะ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนอุ้มผาง  จังหวัดตาก

  15.  ดร.เกษร  วงศ์มณี  สาธารณสุขอ�าเภอ  สาธารณสุขอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เขตพื้นที่ 7

  16.  ร.ต.ต.สืบศักย์  สืบเสาะ  รองสารวัตรกลุ่มงานอ�านวยการ และสนับสนุนฝ่ายอ�านวยการ 8  

           กองบังคับการอ�านวยการต�ารวจภูธรภาค 7

  17.  นางสาวนิภาพร  น�้าค้าง  ครูวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านวังยาว  จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตพื้นที่ 8

  18.  นายเฉลิม  กาญจนพิทักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  19.  พันเอกจ�ารัส  สังขระวร  ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 4

  20.  พล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว  ผู้บังคับการสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เขตพื้นที่ 9

  21.  นายสุนันท์  หลีเจริญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง  ส�านักงานประมง จังหวัดปัตตานี

  22.  พล.ต.ต.นพดล  เผือกโสมณ  รองผู้บัญชาการ  สถานีต�ารวจภูธรภาค 9

ภาพกิจกรรม โครงการคน้หาขา้ราชการตน้แบบทีม่คีวามประพฤตดิ ีทุม่เทในการท�างาน ไมท่จุรติและด�าเนนิชวีติ

     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”
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จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 

และจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดตราด
สัมมนาเขตพื้นที่  1 สัมมนาเขตพื้นที่  2

  โครงการสัมมนาภาคประชาชน 9 เขตพื้นที่ เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 1-9 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี 

ปทุมธานี อ่างทอง ตราด นครราชสีมา กาฬสินธุ์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ก�าแพงเพชร อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนราธิวาส รวม 16 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 3,701 คน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. และสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ให้ประชาชนท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 

สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการปลูกจิตส�านึกให้คนในสังคมไทยมีแนวคิด

ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถท�าได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเฉพาะภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
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จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดพิษณุโลก และ

จังหวัดก�าแพงเพชร

สัมมนาเขตพื้นที่  3

สัมมนาเขตพื้นที่  5 สัมมนาเขตพื้นที่  6

จังหวัดกาฬสินธุ์
สัมมนาเขตพื้นที่  4
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 จังหวัดกาญจนบุรี และ

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดนราธิวาส

สัมมนาเขตพื้นที่  7

สัมมนาเขตพื้นที่  9

จังหวัดพังงา และ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัมมนาเขตพื้นที่  8



รายงานประจำาปีงบประมาณ 2555
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

36

  โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   ส�านักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน เรื่อง การป้องกันและปราบปราม

การทจุรติในภาครฐั เพือ่กระตุน้เตอืนและสง่เสรมิสือ่มวลชนใหต้ระหนกัถงึความส�าคญัของการเปน็สือ่กลางเผยแพร ่

แนวทางการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมหลักธรรมจริยธรรมไปสู่สังคม และเพื่อพัฒนากลไก 

การตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ�านาจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 70 คน

  โครงการประสานเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชนต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3  
   และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตในภาครัฐ ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานเครือข่าย
     ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการจัดโครงการประสานเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชนต่อต้านการทุจริต 

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครฐัระหวา่งส�านกังาน ป.ป.ท. 

กับหน่วยงานเครือข่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 

เมษายน 2555 ณ โรงแรม Century Park 

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกภาคส่วน 

รับทราบถึงภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. 

และเพื่ อ เป็นช่องทางที่ ภาคี เครือข่ าย 

ผูป้ระกอบการ และนกัลงทนุชาวตา่งประเทศ

จะสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหากไม่ได้ 

รับความเป็นธรรมจากการที่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐกระท�าการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง

เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากเครือข่าย เพื่อน�ามาปรับปรุงมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง

ประเทศ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่นกัลงทนุและ 

ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ และแสดงออก

ถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในเรื่อง

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย 

มีผู้แทนทางการทูต หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร 

นอกภาครฐั (NGO) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้น 

การทุจริตระหว่างประเทศ และด้านวิชาการ

สาขาตอ่ตา้นการทจุรติ ผูบ้รหิารและบคุลากร

ส�านักงาน ป.ป.ท. และผู้สนใจชาวไทยและ

ต่างประเทศ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 293 คน 
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  โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตส�านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐประเภท 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
    ส�านักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินโครงการประชุม

สัมมนาเสริมสร้างจิตส�านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ 

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

เสรมิสรา้งจติส�านกึ คา่นยิม ใหห้นว่ยงานภาครฐับรหิารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งการบูรณาการท�างานด้านการป้องกันปราบปราม

กับทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตส�านักงาน ป.ป.ท. พื้นที่ 4 จ�านวน 12 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

มกุดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบวัล�าภ ูเลย 

และจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จ�านวน 1,434 คน

  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
   ข่าวสารและมาตรการในการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
    เพือ่เปน็การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั กฎหมาย ระเบยีบ ขัน้ตอน 

การปฏิบัติงาน มาตรการและบทก�าหนดโทษผู้กระท�าความผิด ตัวอย่างของผลการทุจริต ความเสียหายของรัฐให้
แก่ภาคสังคม ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งปฏิบัติงาน 

อยู่ในพืน้ทีแ่ละเพิม่การมสีว่นรว่มของภาคประชาชนใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่โดยมีช่องทาง 

ในการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน รวมตลอดถงึการแจง้เบาะแส

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

ที่ประหยัด สะดวก และรวดเร็ว โดยมีการจัดกิจกรรม

ออกเป็นสองกิจกรรม คือกิจกรรมด�าเนินการอบรม

สัมมนาพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ 

การป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐให้กับประชาชน 

เยาวชน ข้าราชการ พนักงานในองค์กร ผ่านช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย 

คัตเอาต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นแบบสองภาษา 

(ไทย-มลาย)ู เปน็ตน้ ในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่ง 7 จงัหวดั 

ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล 

ตรัง และพัทลุง 
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   โครงการสร้างเครือข่ายข้าราชการไทย 
ใจสีขาว
   ส�านกังาน ป.ป.ท. จดัท�าโครงการสรา้งเครอืขา่ย

ข้าราชการไทย ใจสีขาวขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐโดยใช้วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

โครงการ บทบาท หน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้

ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และ

ตระหนกัถงึการตอ่ตา้นการทจุรติ โดยการสรา้งเครอืขา่ยใน

การสนบัสนนุและยกยอ่งเชดิชคูนดปีอ้งกนัและปราบปราม 

การทุจริต พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับ

ภาครฐั อนัจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ ์สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บั 

ภาคีทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการสอดรับกับนโยบาย 

เรง่ดว่นของรฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี

ในขอ้ที ่1.3 ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง ได้ด�าเนินการลงพื้นที่เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด

ตราด เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม

ทั้งหมด 1,020 คน

ครั้งที่ 1  จังหวัดตราด

ครั้งที่ 2  จังหวัดเชียงใหม่
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   โครงการเสริมสร้างความรู ้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่นักเรียน 
ในสถานศึกษา (เขตพื้นที่ 2) เรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต”
   ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดอบรมแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จ�านวน 

4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อให้ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในสถานศกึษา เพือ่เปน็แนวทางในการด�ารงชวีติของเยาวชนใหอ้ยู่ในความซือ่สตัยส์จุรติ สามารถรว่มพฒันา

บ้านเมืองให้ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ และเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับส�านักงาน ป.ป.ท. โดยมี 

ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 678 คน

ครั้งที่ 4  จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3  จังหวัดภูเก็ต
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   โครงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   เรื่อง “เยาวชนไทย ป้องกันภัยทุจริต” 
    ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เล็งเห็นความส�าคัญของภาคประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนเป็น 

พลังส�าคัญของชาติ ควรส่งเสริมจิตส�านึก ค่านิยมในการต่อต้านและรังเกียจการทุจริต และสามารถขยาย 

เครอืขา่ยในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ และ

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต จึงได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมบทบาท 

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัภารกจิของส�านกังาน ป.ป.ท. และ 

เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยการปลูกจิตส�านึกในการต่อต้านการ

ทุจริต และให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 

การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐอีกทางหนึ่งด้วย 

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก ่โรงเรยีนราชนิบีรูณะ 

โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั โรงเรยีนทวารวด ีโรงเรยีน

สิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,178 คน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

  โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องรวมพลังป้องกัน 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบ “ข้าราชการไทยไม่โกง” 

    การด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หากจะให้ประสบความส�าเร็จและบรรลุ

เป้าหมาย ทุกภาคส่วนควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการกับส�านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็น 

กลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีความส�าคัญ และเป็นพลังขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น จึงท�าให้มีการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร เรื่องรวมพลังป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ “ข้าราชการไทยไม่โกง” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการประพฤติ

ปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต 

และปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น 

ในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุม 

และถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
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ระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 

เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กป่ระชาชนและสรา้ง

ภาพลักษณ์ “ข้าราชการไทยไม่โกง” ให้เป็น 

จริงได้ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงต่างๆ ในเขต

พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จ�านวน 8 กระทรวง ไดแ้ก ่

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

พลังงาน กระทรวงยุติธรรม ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเทศบาล 

เมืองบางกรวย รวม 510 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา พบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาพึงพอใจ

ต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นหน่วยการปกครองที่มีความส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ 

เนื่องจากเป็นหน่วยปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบาย 

การปกครอง การบรหิาร การบรหิารบคุคล การเงนิและการคลงั และมอี�านาจหนา้ทีข่องตนเองโดยเฉพาะ ไมเ่พยีงมหีนา้ที ่

ในการบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปถึงการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น 

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งตรงจดุและรวดเรว็ จงึท�าใหก้ารปฏบิตังิาน 

ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเสี่ยง 

ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอาจ 

เกิดขึ้นในหน่วยงาน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ

เชือ่มัน่ของประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ ส�านกังาน ป.ป.ท. 

จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่

ภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ 

และความตระหนกัตอ่การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ในหนว่ยงาน พรอ้มทัง้เปน็การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ

ในบทบาทหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. อันจะส่งผลให้เกิด

ความรว่มมอืในอนาคต โดยไดด้�าเนนิการจดัสมัมนาเมือ่วนัที ่

21-22 กมุภาพนัธ ์2556 ณ โรงแรมรชิมอนด ์จ.นนทบรุ ีโดยม ี

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น จ�านวน 201 คน และข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน
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  โครงการประสานความร่วมมอืในการปฏบิตังิานป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิ 
   เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เนื่องด้วยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติต่อต้าน 

การทจุรติคอรร์ปัชนั เพือ่บรูณาการงานดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึ่งในปัจจุบันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท�าด้วย 

ประการใดๆ อนัเปน็การเสือ่มเสยีแกส่ภาพปา่ไม ้ในพืน้ทีส่งวนหวงหา้มทกุประเภท ถอืเปน็ประเดน็การทจุรติทีส่�าคญั

ทั้งนี้ ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว ทั้งด้านการป้องกันและการ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน 

และปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

การทจุรติเกีย่วกบัทรพัยากรดงักลา่วเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยไดก้ารท�าบนัทกึความตกลงระหวา่ง 5 หนว่ยงาน 

ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 

ส� า นั ก ง า น ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ

เกษตรกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้เกิดการ 

ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

ป้องกันและปราบปรามการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

  โครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
   ค.ศ. 2003 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ส�านกังาน ป.ป.ท. ไดด้�าเนนิการจดัสมัมนาเพือ่ใหค้วามรูแ้กข่า้ราชการและเจา้หนา้ทีส่�านกังาน ป.ป.ท. รวมทัง้ 

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 จ�านวน 22 หน่วยงาน (อ้างอิงจากรายงานการวิจัย เรื่องการศึกษากฎหมายและ

ความตอ้งการเบือ้งตน้ของหนว่ยงานในประเทศไทยในกรณจีะตอ้งปฏบิตัติามพนัธกรณตีามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003) ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส�านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�านักงานศาลปกครอง ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

ส�านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิส�านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

ยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงวัฒนธรรม 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้สนใจจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 114 คน เพื่อ

เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ภายหลังจากที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รว่ม เพือ่น�ามาปรบัปรงุมาตรการในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัใหส้อดคลอ้ง

กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ต่อไป
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  โครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตในภาครัฐ”
    ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต จ�านวน 170 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. และ 

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 เพือ่ให้

ประชาชนท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็น 

การปลูกจิตส�านึกให้คนในสังคมไทยมีแนวคิดร่วมกันในการรังเกียจการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองพยาน
    พระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 มาตรา 53 

และมาตรา 54 ได้ก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน คือมาตรการเบื้องต้น มาตรการทั่วไป และมาตรการพิเศษ 

ส�าหรับมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น ซึ่งเป็นการคุ้มครองบุคคลตามมาตรา 53 คือ ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�าค�าร้อง 

ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือข้อมูลอื่น 

อนัเปน็ประโยชนต์อ่การด�าเนนิการตาม พ.ร.บ. นี ้ส�านกังาน ป.ป.ท. จงึไดด้�าเนนิการประชมุเชงิปฏบิตักิารดา้นคุม้ครอง

พยานแก่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท�าร่างแนวทาง ระเบียบฯ วิธีปฏิบัติ 

ในการคุม้ครองเบือ้งตน้ส�าหรบับคุคลเปน็พยานในคดอีาญา ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546 ตลอดจน 

การประสานความรว่มมอืกบัส�านกังานคุม้ครองพยาน  กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

เพือ่เปน็การรองรบัปฏบิตัเิกีย่วกบัระเบยีบคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัวา่ดว้ยมาตรการ

คุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

  โครงการศกึษารปูแบบพฤตกิรรมการทจุรติในหน่วยงานภาครฐั เพือ่จดัท�ามาตรการในการ 
   ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

   ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท�าการศึกษาวิจัยรูปแบบพฤติกรรมในหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อจัดท�ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าข้อเสนอและออกแบบ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เหมาะสม และน�ามาตรการที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติ 

เพือ่เปน็การน�ารอ่ง ซึง่ผลสมัฤทธิต์ามมาตรการจ�าเปน็ตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจาก อปท.  (น�ารอ่ง) และภาคประชาชน

ในพืน้ทีด่ว้ย โดยไดท้�าการคดัเลอืกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ภาคเหนอื จ�านวน 5 แหง่ ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ ์

ที่ อปท. นั้น จะต้องเคยได้รับรางวัลการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี (good government) และ

สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ประกอบด้วย เทศบาล

นครเชียงราย องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม 

(อบต.หวังม้) เทศบาลต�าบลบา้นกลาง เทศบาลต�าบล

เกาะคา และองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว 

(อบต.ดอนแกว้) โดยไดค้ดัเลอืก อบต.ดอนแกว้ กบั 

อบต.หัวง้ม เป็นพื้นที่น�าร่อง เพื่อก�าหนดแนวทาง/
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มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผลการศึกษา รูปแบบ (วิธีการ) พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน

ใน อปท. มีหลายวิธีการ เช่น ฝ่าฝืนระเบียบ เล่นพรรคเล่นพวก เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ มีผลประโยชน์

ซ้อนทับ ปลอมแปลงเอกสาร และข่มขู่เรียกสินบน ส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ระบบอุปถัมภ์ 

กฎหมายที่มีช่องโหว่ และการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายการเมือง ซึ่งในพื้นที่ อปท. ที่ศึกษา พบว่ามีกิจกรรม

ที่ดีอันเป็นการช่วยลดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันหลายประการ เช่น โครงการธนาคารความดีเพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนท�าความดี การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต การมีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

บนัทกึเจตนารมณต์อ่ตา้นการทจุรติ นบัเปน็การแสดงให ้

เห็นว่าพื้นที่ อปท. ที่ศึกษามีผลการด�าเนินงานด้านการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสที่โดดเด่น 

อันมีผลต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

   ส่วนการก�าหนดแนวทางในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ ใหแ้ก ่อปท. พบวา่ อปท.ดอนแกว้ 

ก�าหนดแนวทางเพื่อท�ากิจกรรมโรงเรียนธรรมาภิบาล 

เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และมีบทบาทในการมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรีดอนแก้ว กิจกรรม

ปฏิญาณดอนแก้ว และกิจกรรมสภาประชาชน ส�าหรับ 

อบต.หัวง้ม เสนอแนวทางจะจัดกิจกรรมโดยมีข้อก�าหนดเกณฑ์ความโปร่งใสในธนาคารความดี จัดท�าศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารประจ�าหมู่บ้าน กิจกรรมปลูกจิตส�านึกความเป็นพลเมืองที่ดี และจัดตั้งอาสาสมัครความโปร่งใส

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

  โครงการอบรมเรื่อง การทบทวนบทบาท ภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. ในการเตรียม 
   ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

    ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

ในวนัที ่23 สงิหาคม 2554 โดยมจีดุประสงคข์อ้หนึง่ ซึง่มจีดุมุง่หมาย

เพื่อน�าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 

ป ีพ.ศ. 2558 อยา่งสมบรูณ ์โดยสรา้งความพรอ้มและความเขม้แขง็ 

ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง และความมัน่คง 

อีกทั้งยังมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติอยา่งจรงิจงัโดยยดึหลกั ความโปรง่ใสและมธีรรมาภบิาล 

ที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 

อยา่งแทจ้รงิ ส�านกังาน ป.ป.ท. จงึไดด้�าเนนิการอบรมขา้ราชการ 

เจา้หนา้ทีข่องส�านกังาน ป.ป.ท. เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละเตรยีม

ความพร้อมในการปรับบทบาทภารกิจ และระบบงานสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป
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   โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ารับรอง
    การปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท�ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่

ตามกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการระหวา่งรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรมกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบกับส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงกรอบ 

การประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเพิ่มตัวชี้วัดในค�ารับรองการ

ปฏิบัติราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2555 ดังนั้นส�านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการ

ชี้แจงกรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ 

คณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามเกีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจแนวทางการด�าเนนิการตามตวัชีว้ดั และผลการด�าเนนิงาน

ตามตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

   โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติงานด้านการคลังของส�านักงาน ป.ป.ท.”
     ด้วยปัจจุบัน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง 

มกีารปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอ รวมไปถงึมกีารปฏริปูระบบบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครฐั สง่ผลใหบ้คุลากรผูป้ฏบิตังิาน 

ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ท�าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและเกดิความไมค่ลอ่งตวัในการปฏบิตัิ

งาน ตลอดจนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง ส�านักงาน ป.ป.ท. 

จึงได้ด�าเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ โดยสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด ตลอดจนเพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

   โครงการสัมมนา เรื่องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางใน 
    การลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
     ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักที่มี

อ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สามารถด�าเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทางส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการ 

ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน 

ป.ป.ท. ได้รับความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ 

ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต

คอร์รัปชันให้มากยิ่งขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ทุกยุคทุกสมัย และทุกสถานการณ์ ด้วยการฝึกอบรม

และสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศ จากวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ เพื่อจะได้น�าความรู้ 

ดังกล่าว ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี

บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน 217 คน
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มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงยตุธิรรมและนโยบาย
ส�าคัญ/พิเศษของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่  1.1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัดที่  1.1.2 ผลการ ร้อยละ 4 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 3.7 4.5
จัดอันดับภาพลักษณ์ปัญหา
คอร์รัปชัน ประจ�าปี
พ.ศ. 2555 ของประเทศไทย    

ตัวชี้วัดที่  4 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของส�านักงาน 
   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                                                                 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามกลไกการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
    ที่ปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย)

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับ ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4 0.3225
ความส�าเร็จในการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ     

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ระดับ ร้อยละ 5 60 70 80 90 100 96.87 4.84 0.3903
ความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
 (พ.ศ. 2552 - 2555)       

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ระดับ ระดับ 5 1 - 3 - 5 5 5 0.4032
ความส�าเร็จในการจัดท�า
มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยแก่ผู้ให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต     

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

น�้าหนัก
(ร้อยละ) คะแนน

ถ่วงน�้าหนัก
คะแนน
ที่ได้

ผลการ
ด�าเนินงาน

หน่วยวัด

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

 1 2 3 4 5

1.2 ระดับขั้นความสำาเร็จตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุเป้าหมายของการด�าเนินการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  

    (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย)

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละ ร้อยละ 5 40 45 50 55 60 61.00 5 0.4032
เรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
และเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ท. พิจารณาได้     

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละ ร้อยละ 5 5 10 15 20 25 26.31 5 0.4032
ของเรื่องที่สรุปส�านวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
และเสนอคณะกรรมการ    
ป.ป.ท. พิจารณาได้เทียบกับ
เรื่องที่รับไว้ไต่สวนฯ
ข้อเท็จจริงทั้งหมด

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับ ร้อยละ 7 65 70 75 80 85 82.61 4.522 0.5105
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ       

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ  ร้อยละ  3 65 70 75 80 85
ของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ก�าหนดนโยบาย   

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส�าเร็จ ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.2419
การจัดท�าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต      

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ  ร้อยละ 2.5 85 87.5 90 92.5 95 109.43 5 0.2016
ความส�าเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณตามแผน    

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ  ร้อยละ  1 70 71 72 73 74 25.91 1 0.0161
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน        

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ  ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 87.46 1 0.0241
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม      

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

น�้าหนัก
(ร้อยละ) คะแนน

ถ่วงน�้าหนัก
คะแนน
ที่ได้

ผลการ
ด�าเนินงาน

หน่วยวัด

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

 1 2 3 4 5

ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ตามมติ อ.ก.พ.ร.
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับ  ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.4032
ความส�าเร็จของปริมาณ
ผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย     

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ  ระดับ 2 1 2 3 4 5 2 2 0.0645
ความส�าเร็จของการด�าเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
- ด้านไฟฟ้า
- ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง    

มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับ  ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0806
ความส�าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร    

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ  ระดับ (5)
ความส�าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ          

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ส่วนต่าง  2.5 X2  - X2 - X2 0.4 3 0.1209
ระหว่างความเห็นและ   >  =  <
ความส�าคัญต่อความพึงพอใจ   2.40  X1  0.3
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ  

ตัวชี้วัดที่ 14.2 จ�านวนข้อมูล  2.5 > 6 7 8 9 10 10 5 0.2016
เชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ     

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับ  ระดับ  5 X2 - X2 - X2 0.3 5 0.4032
ความส�าเร็จของการพัฒนา   >   =  <
องค์การ       0.8  X1  0.3

        คะแนนถ่วงน�้าหนักรวม      4.190

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

น�้าหนัก
(ร้อยละ) คะแนน

ถ่วงน�้าหนัก
คะแนน
ที่ได้

ผลการ
ด�าเนินงาน

หน่วยวัด

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

 1 2 3 4 5

หมายเหตุ : รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR)
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2. ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

    จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 

(UNCAC 2003) ล�าดับที่ 149 อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยหลักการ 

พื้นฐาน 4 ส่วนหลัก คือ มาตรการป้องกันการทุจริต การก�าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการติดตามทรัพย์สินคืน และอยู่ระหว่างการด�าเนินการอนุวัติกฎหมายภายใน

ประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับ UNCAC 2003 ท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถให้ความร่วมมือในบางพันธกรณีได้ 

แตข่ณะเดยีวกนัจะตอ้งมกีารพฒันากลไกอืน่ๆ ทีส่ามารถด�าเนนิการได ้คูข่นานกนัไปดว้ย เชน่ การรว่มมอืกบัหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการทุจริตของประเทศ เป็นต้น

    ในสว่นของการสรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานเครอืขา่ยตา่งประเทศทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย ส�านกังาน ป.ป.ท. 

ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ต่างๆ ในรูปของการจัดท�าบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding - MOU) และมีการประสานงาน

อย่างต่อเนื่อง อาทิ

   1. หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (International Chamber of Commerce - ICC) หน่วยงาน

ดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยมีบทบาทโดยตรง

ในการร่วมก�าหนดนโยบายทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก และเป็นสมาชิกรายหนึ่งของ ICC ระดับโลก ซึ่งมี

สมาชิกและเครือข่ายกว่า 130 ประเทศ

ทั่วโลก โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ท�า

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการประสานความ

รว่มมอืดา้นวชิาการและดา้นการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กบัหอการคา้นานาชาตแิหง่ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 สาระส�าคัญ

ของบันทึกข้อตกลง คือ การร่วมมือกัน

ด�าเนนิกจิกรรมทางวชิาการ การเผยแพร ่

ความรู้ การศึกษาวิจัย และอื่นๆ รวมทั้ง 

การร่วมมือป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ เช่น ประสาน 

ส่งต่อเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส 

การทจุรติในภาครฐั การสรา้งเครอืขา่ย

ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

   2. มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน

กลุ่มประเทศในภาคพื้นเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานดังกล่าว จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 จากการร่วมทุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา (USAID) โดยรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับ USAID กองทุนเพื่อการกุศล วิลเลียม อาร์ คีนัน จูเนียร์ และ

สถาบันเพื่อบริษัทเอกชน แฟรงค์ ฮอว์คินส์ คีนัน ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา และในปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิคีนันฯ 

ได้รับสถานะเป็นองค์กรเพื่อการกุศลจากรัฐบาลไทย และได้รับสถานะที่คล้ายคลึงกันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
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    ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั กบัมลูนธิคินีนัแหง่เอเชยี เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2555 โดยมสีาระส�าคญัของบนัทกึ

ข้อตกลงในลักษณะเดียวกับหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

    นอกจากนี้ การที่มียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. 

ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมการสร้างกลไกคุ้มครอง 

นกัลงทนุ ผูป้ระกอบการตา่งชาตจิากการทจุรติคอรร์ปัชนั อนัเปน็การสง่เสรมิและสนบัสนนุการคา้ การลงทนุ รวมทัง้ 

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และศรัทธาให้เกิดขึ้นในระดับสากล ซึ่งได้ท�าบันทึกข้อตกลงฯ กับหน่วยงาน

ต่างๆ ดังนี้

    - ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท�าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553

    - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ท�าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

    - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ท�าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

    - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ท�าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555

    - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท�าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555

 2.2 การประชุมระหว่างประเทศ

   1. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตสมัยที่ 4 ณ ประเทศโมร็อกโก

   2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 (SOM1/2012) 

    ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

   3. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 5 ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตฮ่องกง (ICAC) ณ เขตการปกครอง 

    พิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

   4. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2555 (SOM2/2012) 

    ในส่วนของคณะท�างานด้านการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส (Anti-Corruption 

    and Transparency Working Group : ACT) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

   5. การประชุม Implementation Review Group ครั้งที่ 3 (IRG) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

   6. การประชุมคณะท�างานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3 และการประชุม 

    คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการติดตามสินทรัพย์คืน ครั้งที่ 6 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ 

    ออสเตรีย
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รายงานการเงินของส�านักงาน ป.ป.ท.
ส่วนที่ 3
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2555 2554

สินทรัพย์   

 สินทรัพย์หมุนเวียน   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2         5,939,927.38 7,837,720.29 

  ลูกหนี้ระยะสั้น          3,795,729.00 4,925,741.00 

  รายได้ค้างรับ          1,879,155.28 406,076.70 

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ             400,185.89 596,973.69 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       12,014,997.55       13,766,511.68

   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 3       72,393,874.78 55,430,310.09  

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 4         8,777,135.17 7,460,229.59 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       81,171,009.95 62,890,539.68 

รวมสินทรัพย์       93,186,007.50 76,657,051.36 

    

หนี้สิน    

    หนี้สินหมุนเวียน   

  เจ้าหนี้ระยะสั้น        18,207,540.26 6,430,180.63 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          3,386,840.79 1,132,223.68 

  เงินรับฝากระยะสั้น  - 1,055.39 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น          4,997,418.86 6,562,061.26 

     รวมหนี้สินหมุนเวียน       26,591,799.91 14,125,520.96

    

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว          5,055,224.45 187,346.52 

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว          1,500,000.00          1,500,000.00

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         6,555,224.45         1,687,346.52 

รวมหนี้สิน        33,147,024.36       15,812,867.48 

สินทรัพย์สุทธิ       60,038,983.14       60,844,183.88 

สินทรัพย์สุทธิ   

  รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 5       60,038,983.14        60,844,183.88 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ       60,038,983.14       60,844,183.88 

     รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  93,186,007.50 76,657,051.36
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายได้จากการด�าเนินงาน   

 รายได้จากรัฐบาล   

  รายได้จากงบประมาณ 5      246,860,222.93       228,761,650.40 

  รวมรายได้จากรัฐบาล     246,860,222.93     228,761,650.40 

   รายได้จากแหล่งอื่น   

  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค          2,767,322.07  83,109.05 

  รายได้อื่น        24,018,092.54          6,133,165.67 

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น       26,785,414.61         6,216,274.72 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน     273,645,637.54     234,977,925.12 

   

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน   

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 6      101,349,135.43        85,327,124.18 

  ค่าใช้จ่ายบำาเหน็จบำานาญ          1,083,870.84          2,926,253.43 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม        10,270,935.50        11,290,513.73 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง        13,400,543.27        15,977,576.25 

  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 7      113,104,265.02        75,870,931.26 

  ค่าสาธารณูปโภค 8         5,801,978.46          3,711,309.93 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 9       13,649,487.80        12,461,810.74 

  ค่าใช้จ่ายอื่น        15,918,816.60        10,000,000.00 

  รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน     274,579,032.92     217,565,519.52 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (933,395.38)      17,412,405.60

        รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (933,395.38) 17,412,405.60

หมายเหตุ
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2555 2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

  1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

  4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

  5. รายได้จากงบประมาณ

  6. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

  7. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

  8. ค่าสาธารณูปโภค

  9. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

   10. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

  11. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

  12. รายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

    งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการ 

แสดงรายการในงบการเงนิถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0423.2/ว 410 ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน  

2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

 1.2  หน่วยงานที่เสนอรายงาน

   งบการเงินนี้เป็นส่วนการแสดงรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

   รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ รวมถงึสนิทรพัย ์หนีส้นิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ซึง่เปน็ของรฐับาลในภาพรวม 

แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานเอง  ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากเงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ

  1.4   การรับรู้รายได้ 

   - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

   - รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

   - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

    รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 1.5   วัสดุคงคลัง  

   แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน
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 1.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   อปุกรณแ์สดงในราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม อปุกรณท์ี่ไดม้าตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2546 เปน็ตน้ไป 

บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป

  1.7   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

   แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 1.8   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

   - อุปกรณ์     2-12 ปี

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี 

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 เงินสดในมือ - -

 เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 1,500,000.00

 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 827,847.49 168,664.00

 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 72,987.00 29,622.00

 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 134,156.00  949,110.00

 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน -    1,055.39

 เงินฝากคลัง 3,404,936.89  5,189,268.90

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,939,927.38 7,837,720.29

   

หมายเหตุที่ 3  - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  

 ที่ดิน  

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 13,014,933.34 -

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - 516,771.95 -   

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 12,498,161.39  - 

 อุปกรณ์ 91,416,285.56 76,349,740.83

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -34,152,572.17 -22,788,430.74

 อุปกรณ์ (สุทธิ) 57,263,713.39 53,561,310.09

 งานระหว่างก่อสร้าง 2,632,000.00 1,869,000.00

 รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (สุทธิ) 72,393,874.78 55,430,310.09

(หน่วย : บาท)

2555 2554

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุที่ 4  - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,933,580.00 7,848,100.00

 หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม -2,156,444.83 -387,870.41

 รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8,777,135.17 7,460,229.59

หมายเหตุที่ 5  - รายได้จากงบประมาณ  

 รายได้จากงบบุคลากร 68,493,749.96 67,556,945.53 

 รายได้จากงบลงทุน 28,818,494.76 16,912,103.35 

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 120,528,594.50 115,662,096.03 

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 27,567,457.55 25,467,480.07 

 รายได้จากงบกลาง 9,201,307.72 11,500,247.81 

 รวม  รายได้จากงบประมาณ 254,609,604.49 237,098,872.79

 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ -7,749,381.56 -8,337,222.39 

 รวม  รายได้จากงบประมาณ 246,860,222.93  228,761,650.40 

หมายเหตุที่ 6 - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  

 เงินเดือน 61,988,596.36 61,302,127.21

 เงินประจ�าต�าแหน่ง 1,467,416.66 1,606,311.40

 ค่าจ้าง 11,680,156.94 3,697,663.54

 เงินรางวัลประจ�าปี 2,005,516.98  -

 ค่ารักษาพยาบาล 4,860,669.39 6,247,330.29

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 19,346,779.10 12,473,691.74

 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 101,349,135.43 85,327,124.18 

หมายเหตุที่ 7  - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย  

 ค่าวัสดุ 6,768,511.50 4,728,469.69

 ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา 641,343.10 1,142,928.35

 ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 3,301,643.71 826,705.30

 ค่าจ้างเหมาบริการ 38,446,087.86 19,630,336.81

 ค่าใช้จ่ายอื่น 63,946,678.85 49,542,491.11

 รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 113,104,265.02 75,870,931.26

(หน่วย : บาท)

2555 2554

(หน่วย : บาท)



รายงานประจำาปีงบประมาณ 2555
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

57

(หน่วย : บาท)

2555 2554

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 10 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2555)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร   71,366,100.00   -  -   66,045,836.21      5,320,263.79 

งบดำาเนินงาน 105,385,177.51      6,897,592.27        958,089.00    97,095,597.19        433,899.05 

งบลงทุน     4,221,322.49      1,600,514.50      1,424,150.00      1,093,793.59        102,864.40 

งบอุดหนุน  -  -  -   -  -

งบรายจ่ายอื่น   32,000,000.00  -    8,440,000.00    23,279,855.00        280,145.00 

       รวม 212,972,600.00     8,498,106.77   10,822,239.00  187,515,081.99     6,137,172.24 

หมายเหตุที่ 8  - ค่าสาธารณูปโภค  

 ค่าไฟฟ้า 3,400,565.18 1,586,957.38

 ค่าน�้าประปา 61,133.94 40,817.32

 ค่าโทรศัพท์ 1,574,257.08 1,551,373.63

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 221,273.08 301,611.60

 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 544,749.18 230,550.00

 รวม  ค่าสาธารณูปโภค 5,801,978.46 3,711,309.93

หมายเหตุที่ 9 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 516,771.95   -

 อุปกรณ์ 11,364,141.43 12,073,940.33

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,768,574.42 387,870.41

 รวม  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 13,649,487.80 12,461,810.74
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หมายเหตุที่ 12 - รายงานรายได้แผ่นดิน  

    รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  

 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,000.00 26,600.00 

 รายได้อื่น 1,227,898.67 802,444.24 

 รวม รายได้นอกจากภาษี 1,229,898.67 829,044.24 

   

    รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,229,898.67 829,044.24 

    รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 1,229,898.67  829,044.24 

หมายเหตุที่ 11 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2552-2554)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

(หน่วย : บาท)

2555 2554

(หน่วย : บาท)

แผนงบประมาณ บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร -  -  - - -

งบดำาเนินงาน   27,765,357.32        295,957.00      8,334,807.00    19,030,593.32        104,000.00 

งบลงทุน   32,715,189.00        917,860.00      4,046,000.00    27,203,819.34        547,509.66 

งบอุดหนุน - - - - -

งบรายจ่ายอื่น   11,873,460.80  -     3,036,760.80      8,836,700.00  -

     รวม  72,354,007.12    1,213,817.00   15,417,567.80   55,071,112.66     651,509.66
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ผลการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ
ส่วนที่ 4
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1. ด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 1.1 ด�าเนินการออกประกาศ และระเบียบ

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 โดยได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จ�านวน 11 ฉบับ ดังนี้

    1) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือ 

ผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน

    2) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

    3) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน

    4) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้อนุกรรมการ 

พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด�าเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร

    5) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดค้านมิให้กรรมการ 

อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เข้าร่วมด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

    6) ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด

ส�าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2554

    7) ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมาย

ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554

    8) ระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธกิารเป็นผูพ้จิารณารบัหรอืไม่รบัเรือ่งไว้

พิจารณา พ.ศ. 2554

    9) ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. 2554

    10) ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2554

    11) ระเบยีบว่าด้วยเบีย้ประชมุของอนกุรรมการซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ พ.ศ. 2555

 1.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

    ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ จ�านวน 1,867 เรื่อง มีจ�านวนคดี

ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จ�านวน 2,260 เรื่อง มีมติรับไว้ท�าการไต่สวน จ�านวน 19 เรื่อง 

โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยมีประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ส�าคัญ ดังนี้ 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขบวนการน�าเข้ารถยนต์หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
   เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีน�ารถยนต์ใหม่เข้ามาใน 

ราชอาณาจักร โดยมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ซึ่งผู้น�าเข้าที่น�ารถยนต์หรูราคาแพงเข้ามาในราชอาณาจักร

ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น รถยนต์ยี่ห้อเฟอร์รารี (Ferrari) เบนท์ลีย์ (Bentley) ปอร์เช่ 

(Porsche) ลัมโบร์กินี (Lamborghini) ออดี (Audi) เป็นต้น ได้มีการส�าแดงราคาที่ต�่ากว่าความเป็นจริง ท�าให้รัฐ 

สญูเสยีรายได้จากภาษขีองรถยนต์โดยประมาณ 16 ล้านบาท ซึง่ก่อนหน้านัน้มรีถยนต์ใหม่น�าเข้ามาในราชอาณาจกัร 

มีหลักฐานเชื่อว่าส�าแดงราคาต�่ากว่าความเป็นจริง จ�านวน 120 คันและมีผู้น�าเข้ารถยนต์ยี่ห้อเฟอร์รารี จ�านวน 26 คัน 

ที่ส�าแดงราคาต�่ากว่าความเป็นจริง ประมาณ 2-4 เท่า ท�าให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อคัน ปัจจุบัน

มีข้อมูลการน�าเข้ารถยนต์ใหม่จากต่างประเทศ เฉลี่ยเดือนละ 1,200 คันต่อเดือน เท่ากับรัฐสูญเสียรายได้ไม่ต�่ากว่า 

1,200 ล้านบาทต่อเดือน
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   การน�ารถยนต์ใหม่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนั้น กระท�าโดยการใช้

สิทธิ์นักเรียนไทย และบุคคลที่เข้าไปท�างานในต่างประเทศ ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จากกลุ่มบุคคลที่ใช้สิทธิ์นักเรียนและบุคคลท�างาน 

น�ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย

และมพีฤตกิารณ์เลีย่งภาษศีลุกากร โดยพบว่าตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2551 ถงึปัจจบุนัมผีูน้�าเข้ามาจ�านวน 315 คนั 

เบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีจ�านวน 14 คัน ที่น่าเชื่อว่า

น่าจะเป็นการน�าเข้ามาโดยผิดกฎหมายนั้น และ 

จากการประชุมหารือร่วมกับเลขานุการเอกของ

สถานทตูองักฤษ ประจ�าประเทศไทยเพือ่ขอความร่วมมอื 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว 

ทางสถานทตูฯ จะรบัไปประสานด�าเนนิการตรวจสอบให้

หากได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากประเทศอังกฤษ และ

ถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัมส่ีวนเกีย่วข้องกจ็ะได้

ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

   - วั น ที่  1 2  ก รกฎ าคม  2 5 5 5 

เวลา 9.30 น.ส�านักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับ 

กรมศุลกากรเพื่ อหาแนวทางในการป ้องกัน 

ขบวนการน�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศโดยส�าแดง 

ราคาต้นทุนต�่าเพื่อต้องการให้เสียภาษีต�่ากว ่า 

ความเป็นจริง

  ตรวจสอบกรณีประชาชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปที่ 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
   จากการที่ได้มีประชาชน บ้านขามป้อม ต�าบลขัวเรียง อ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ร้องเรียนมาที่

ส�านักงาน ป.ป.ท. ว่าพวกตนถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในอ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปยัง อ�าเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 300 ราย โดยพวกตนไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ลงลายมือชื่อในค�าร้องขอย้ายแต่อย่างใด

    จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ 

ป.ป.ท. ได้ทราบว่า กลุม่ชาวบ้านทีถ่กูย้ายทะเบยีนบ้าน

อ�าเภอชมุแพ มาอยู่ในทะเบยีนบ้านของชาวบ้านอ�าเภอ

สีชมพู จ�านวนกว่า 300 ราย ตั้งแต่บ้านละ 1-2 ราย 

ซึ่งการย้ายเข้าบ้านแต่ละหลังมีจ�านวนมากผิดปกติ 

และเจ้าบ้านแทบทุกรายก็ไม่ได้ยินยอมและไม่เคย 

ลงลายมอืชือ่ในเอกสารย้ายบคุคลเข้าทะเบยีนบ้านของ

ตนเองต่อเจ ้าหน้าที่ทะเบียนอ�าเภอสีชมพู และ 

นายทะเบียนเทศบาลต�าบลสีชมพูแต่อย่างใด   
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    จากพฤติการณ์ทั้งหมด จึงเชื่อได้ว่าการย้ายทะเบียนบ้านของบุคคลจากอ�าเภอชุมแพมาที่อ�าเภอสีชมพู 

อาจกระท�าเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เพราะจากการตรวจสอบจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

ขอนแก่น ได้แจ้งว่าจ�านวนประชากรมผีลต่อการเพิม่หรอืลดจ�านวนสมาชกิสภาในระดบัท้องถิน่ จงึพยายามหาประชากร

จากอ�าเภออื่นเข้ามา เพื่อให้ประชากรเพิ่มขึ้นและได้จ�านวนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ก็จะได้จ�านวนสมาชิก (ที่จะเลือกตั้ง) 

เพิ่มขึ้น

  ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   (1) การออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ�านวน 22 แปลง เนื้อที่ 264 ไร่ 

ที่อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่า 400 ล้านบาท คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว

   (2) การออกเอกสารสทิธิโ์ฉนดทีด่นิในเขตอทุยานแห่งชาต ิและในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิจ�านวน 29 แปลง 

เนือ้ที ่70 ไร่ ทีอ่�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มลูค่า 200 ล้านบาท คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มมีตแิต่งตัง้อนกุรรมการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว 

   (3) การออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินที่หาดฟรีดอม บีช ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ 

65 ไร่ ที่ต�าบลกะรน อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มูลค่า 4,000 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของ

ส�านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่แล้ว ตั้งแต่เดือน

กันยายน 2554

   (4) การออกโฉนดที่ดินที่แหลมไม้ง้าว ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ 20 ไร่ ที่ต�าบลกะรน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท อยู ่ระหว่างน�าเข้า 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 

   (5) การน�า ส.ค.1 ในพื้นที่อื่นมาออกโฉนดที่ดินในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา จ�านวน 2 แปลง เนื้อที่ 31 ไร่ 

ที่ต�าบลกมลา อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ช. จึงได้

ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจ

หน้าที่แล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555
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   (6) การน�า ส.ค.1 ในพื้นที่อื่นมาออกโฉนดที่ดิน 

ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิทอืกเขากมลา จ�านวน 1 แปลง เนือ้ที่ 

14 ไร่ ที่ต�าบลกมลา อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มูลค่า 2,000 

ล้านบาท คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว

   (7) การออกเอกสารสทิธิโ์ฉนดทีด่นิในเขตป่าสงวน

แห่งชาติเทือกเขากมลา จ�านวน 7 แปลง เนื้อที่ 68 ไร่ ที่ 

ต�าบลป ่าตอง อ�าเภอกะทู ้  จังหวัดภู เก็ต มูลค ่ากว ่า 

2,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างน�าเข้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

   (8) การบกุรกุและอยูร่ะหว่างด�าเนนิการออกโฉนด

ทีด่นิในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิทอืกเขากมลา เนือ้ทีก่ว่า 200 ไร่ 

ที่ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มูลค่ากว่า 4,000 

ล้านบาท อยู่ระหว่างน�าเข้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อ 

แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 

   (9) การรังวัดตรวจสอบเนื้อที่แล้วขยายเนื้อที่และรูปแผนที่รุกล�้ารวมเอาที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 

เข้าไว้ในโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 26 ไร่ ที่ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท 

อยู่ระหว่างน�าเข้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

   (10) การออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายในที่เขากิ่งม่วง หรือดอยป่าซาง จ�านวน 19 แปลง 

ที่ต�าบลดอยลาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 494-0-01 ไร่

   (11) การออกโฉนดทีด่นิซึง่เป็นพืน้ทีภ่เูขา ร่องสกัหรอืสนัมะแห่ และสนัขมิน้ จ�านวน 5 แปลง เนือ้ที ่184 ไร่

  ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
   ตามนโยบายในการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินแห่งชาติ ซึ่งมอบหมายให้ส�านักงาน ป.ป.ท. 

เป็นผู้รับผิดชอบและตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ตั้ง 

ศนูย์อ�านวยการพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ ส�านกังาน ป.ป.ท. (ศพส.ปปท.) และได้บรูณาการในการสนธกิ�าลงักบั 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ตามอ�านาจหน้าที่ โดยได้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

   (1) ตรวจค้นเรือนจ�ากลางพระนครศรีอยุธยา 

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ส�านักงาน ป.ป.ท. สนธิก�าลังร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต�ารวจภูธร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�านักงาน ป.ป.ส. และกรมราชทัณฑ์ ตรวจค้นเรือนจ�ากลางพระนครศรีอยุธยา มีนักโทษ 

จ�านวน 1,233 คน เพือ่ค้นหาสิง่ของต้องห้ามและตรวจปัสสาวะผูต้้องขงัและเจ้าหน้าที่ในเรอืนจ�ากลางพระนครศรอียธุยา

หาสารเสพติด สามารถตรวจยึดเครื่องโทรศัพท์มือถือ 76 เครื่อง หูฟังโทรศัพท์มือถือ 12 อัน ซิมโทรศัพท์ 20 ชิ้น 

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือพร้อมสายไฟพ่วงต่อ 15 อัน ซองโทรศัพท์มือถือ 1 ซอง ยาเสพติด (ยาไอซ์) 13 หลอด 

อุปกรณ์การเสพ 5 ชุด เหล็กแหลมของมีคม 36 ชิ้น และผลการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย จ�านวน 164 ราย 

ปรากฏว่าพบปัสสาวะสีม่วง จ�านวน 49 ราย
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   (2) ตรวจค้นเรือนจ�าจังหวัดระยอง 

    - ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 สนธิก�าลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงาน 

ป.ป.ส. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์ พร้อมประสานกับหน่วยปราบจลาจล 1 กองร้อย และต�ารวจหญิงต�ารวจ

ภูธรจังหวัดระยอง เข้าตรวจค้นเรือนจ�าจังหวัดระยอง สามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือได้ 36 เครื่อง ยาบ้า 38 เม็ด 

ยาไอซ์ 60 กรัม อุปกรณ์การเสพจ�านวนมาก และผลการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย จ�านวน 205 คน พบมีสีม่วง 

97 คนส่วนผู้ต้องขังหญิง 905 คน พบสีม่วง 195 คน

    - ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2555 

สนธิ ก� า ลั ง ร ่ ว มกั บ เ จ ้ า หน ้ าที่ ก รมราชทัณฑ ์ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและ

กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

(กอ.รมน.) สามารถตรวจยดึโทรศพัท์มอืถอื 29 เครือ่ง 

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 15 อัน เครื่องฟังเพลง 4 เครื่อง 

หูฟัง 25 อัน ซิมการ์ด 45 อัน แฟลชไดรฟ์ 1 อัน 

มีด 10 เล่ม ไขควง 8 อัน ไฟแช็ก 8 อัน ยาทัมใจ 

1 กล่อง ปลั๊กไฟสามทาง 3 อัน สุ่มตรวจปัสสาวะ 

ผู้ต้องขัง พบสีม่วงจ�านวน 25 ราย และได้ตรวจค้น

บ้านเจ้าหน้าที่ พบสิ่งของต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ยึดได้เพื่อตรวจสอบขยายผล คือ โทรศัพท์มือถือ 

12 เครื่อง ถุงพลาสติกแบบปิดปากขนาดเล็ก 

เป็นจ�านวนมาก ปืนสัน้อดัลม 1 กระบอก เครือ่งกระสนุปืน 

ขนาด 9 มม. 1 นัด เกมเพลย์ 2 เครื่อง อุปกรณ์ 

เสพยา 2 ชดุ พร้อมนีน้�าตวัเจ้าหน้าทีซ่ึง่เป็นเจ้าของบ้าน

ไปตรวจปัสสาวะ ในเบื้องต้นพบว่าเป็นสีม่วง ส่วนบ้าน

อกีหลงัพบเงนิสดจ�านวน 400,000 บาท และสมดุบญัชี

เงินฝาก จ�านวน 3 เล่ม
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   ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เล็งเห็นความส�าคัญ 

ในการบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดและเพื่อให ้การด�าเนินการแก ้ไขป ัญหา 

ยาเสพติดกรณีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ท�าให้มีการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด หรือท� าให ้มี การกระท� าที่ ก ่ อให ้ เกิ ด 

ความเดือดร้อนร�าคาญอย่างยิ่งแก่ประชาชนหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน กระทรวงยุติธรรมจึงได้มี

ค�าสัง่แต่งตัง้ที ่523/2554 แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการ 

ชดุตรวจสอบสถานการณ์ในพืน้ที ่และชดุปฏบิตักิาร กรณี

เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ ท�าให้มีการแพร่ระบาด ของยาเสพติด หรือท�าให้

มีการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญอย่างยิ่ง

แก่ประชาชนหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน

2. การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส�านักงาน ป.ป.ท. (Anti-Corruption 

   WAR ROOM) หมายเลข 1206

    ตามทีร่ฐับาลได้จดัท�ายทุธศาสตร์ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั (Government Anti - Corruption Program) 

เพื่อยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความ 

เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 เกี่ยวกับการตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุกใน 
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ทุกภาคส่วนของสังคม โดยการสร้างกลไกในการจัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti -  

Corruption WAR ROOM) เพื่อบูรณาการการตรวจสอบ 

ป้องกนั ปราบปราม และรบัเรือ่งร้องเรยีน และด�าเนนิการ 

อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการประชาชน

   ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงได้รับมอบหมายให้ 

ด�าเนินการจัดตั้งศูนย ์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน (Anti-Corruption WAR ROOM) โดยได้ 

เปิดให้บรกิารประชาชนวนัที ่18 พฤษภาคม 2555 ผ่านทาง 

หมายเลขโทรศัพท์ 1206 ตลอด 24 ชั่วโมง จากการเปิด

ให้บริการประชาชน มีประชาชนติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ฯ 

จ�านวน 1,822 เรื่อง โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

    (1) สอบถามข้อมูลทั่วไป จ�านวน 492 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 

27.00) ด�าเนินการรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ 

    (2) ร้องทุกข์ ร้องเรียน กล่าวโทษ จ�านวน 785 เรื่อง (คิดเป็น

ร้อยละ 43.08) อยู่ในกระบวนการส่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส�านักงาน 

ป.ป.ท. เพื่อด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดส่งให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    (3) แจ้งข้อมูลเบาะแส จ�านวน 545 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 

29.91) อยูร่ะหว่างด�าเนนิการสรปุประเดน็ เพือ่ส่งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

    ทั้งนี้  สามารถสรุปประเด็นการร้องทุกข์ ร้องเรียน กล่าวโทษ

ที่ส�าคัญ คือ การทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ทุจริตในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง ทุจริตโครงการก่อสร้าง/ฮั้วประมูลงาน ทุจริตเรียกรับ 

ผลประโยชน์เพื่อตนเอง ทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ทุจริต

ภายใต้โครงการของรัฐ และการซื้อขายต�าแหน่ง/แต่งตั้ง/โยกย้าย 
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ภาคผนวก
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สินทรัพย์    

 สินทรัพย์หมุนเวียน 5.94 6.37 % 7.84 10.23%

  ลูกหนี้ระยะสั้น 3.79 4.07 % 4.92 6.42%

  รายได้ค้างรับ 1.88 2.02 % 0.41 0.53%

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ 0.40 0.43 % 0.60 0.78%

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12.01 12.89 % 13.77 17.96%

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 72.39 77.68 % 55.43 72.31%

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8.78 9.42 % 7.46 9.73%

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 81.17 87.10 % 62.89 82.04%

 รวมสินทรัพย์ 93.19 100.00 % 76.66 100.00%

หนี้สิน     

  หนี้สินหมุนเวียน    

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 18.21 19.54 % 6.43 8.39%

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.39 3.64 % 1.13 1.47%

  เงินรับฝากระยะสั้น 0.00 0.00 % 0.00 0.00%

  หนี้สินหมุนเวียน 5.00 5.37 % 6.56 8.56%

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 26.60 25.54 % 14.12 18.42%

  หนี้สินไม่หมุนเวียน    

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 5.05 5.42 % 0.19 0.25%

  เงินทดรองราชการรับจากคลัง 1.50 1.61 % 1.5 1.96%

  ระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6.55 7.03 % 1.69 2.21%

  รวมหนี้สิน 33.15 35.58 % 15.81 20.63% 

การวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

2555 2554
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สินทรัพย์สุทธิ 60.04 64.42 % 60.84 79.37%

สินทรัพย์สุทธิ 0.00 0.00 % 0.00 0.00%

  รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่าย 60.04 64.42 % 60.84 79.37%

  สะสม

  รวมสินทรัพย์สุทธิ 60.04 64.42 % 60.84 79.37%

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 93.19 100.00 % 76.65  100.00%

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

2555 2554
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    สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�านวน 81.17 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 87.10 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 18.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.07 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการครุภัณฑ์ 

ทัง้จ�านวน สนิทรพัย์ทีม่มีลูค่ารองลงมาคอื สนิทรพัย์หมนุเวยีน จ�านวน 12.01 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.89 ประกอบ

ด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 5.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ประกอบ

ด้วยเงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง จ�านวน 3.40 ล้านบาท เงินทดรองราชการ จ�านวน 1.50 ล้านบาท และ

เงินฝากธนาคาร จ�านวน 1.04 ล้านบาท รองลงมา เป็นลูกหนี้ระยะสั้น จ�านวน 3.79 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้

เงินยืมในงบประมาณ จ�านวน 2.40 ล้านบาท และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จ�านวน 1.34 ล้านบาท
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   โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นสินทรัพย์สุทธิ 60.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.42 ซึ่งเป็น

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 0.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.31

   หนี้สิน จ�านวน 33.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.58  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 17.34 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 109.68 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 26.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.54 รายการส่วน

ใหญ่เป็นเจ้าหนี้ระยะสั้น จ�านวน 18.21 ล้านบาท รองลงมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น  (เงินประกันฯ) จ�านวน 5.00 

ล้านบาท

   หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 6.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.03 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 4.86 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 287.57 ประกอบด้วย รายได้รอรบัรู ้(สนิทรพัย์บรจิาค) จ�านวน 5.05 ล้านบาท และเงนิทดรองราชการ 

จ�านวน 1.50 ล้านบาท
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รายได้จากการด�าเนินงาน    

 รายได้จากรัฐบาล    

  รายได้จากงบประมาณ 246.86 90.21 % 228.76 97.36%

  รวมรายได้จากรัฐบาล 246.86 90.21 % 228.76 97.36%

 รายได้จากแหล่งอื่น    

  เงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 2.77 1.01 % 0.08 0.03%

  รายได้อื่น 24.02 8.78 % 6.13 2.61%

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น 26.79 9.79 % 6.21 2.64%

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 273.65 100.00 % 234.97 100.00%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน    

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 101.35 37.04 % 85.33 36.32%

  ค่าใช้จ่ายบำาเหน็จบำานาญ 1.08 0.39 % 2.93 1.25%

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 10.27 3.75 % 11.29  4.80%

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 13.40 4.90 % 15.98 6.80%

  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 113.11 41.33 % 75.87 32.29%

  ค่าสาธารณูปโภค 5.80 2.12 % 3.71 1.58%

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 13.65 4.99 % 12.46 5.30%

  ค่าใช้จ่ายอื่น 15.92 5.82 % 10.00 4.26%

  รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 274.58 100.34 % 217.57 92.60%

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการ (0.93) - 0.34 % 17.40 7.40%

ด�าเนินงาน     

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (0.93) - 0.34 % 17.40 7.40%

2. วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

2555 2554
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คาใชจายของหนวยงาน

คาใชจายของหนวยงาน ป 2555 คาใชจายของหนวยงาน ป 2554
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   รายได้ของส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากงบประมาณ จ�านวน 246.86 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 90.21 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.91 ซึ่งเป็นรายได้จากงบบุคลากร  จ�านวน 68.49 ล้านบาท 

งบด�าเนินงาน จ�านวน 120.53  ล้านบาท  งบลงทุน จ�านวน 28.82  ล้านบาท งบกลาง จ�านวน 9.20 ล้านบาท และ

งบรายจ่ายอื่น จ�านวน 27.57 ล้านบาท

    รายได้จากเงนินอกงบประมาณ จ�านวน 26.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงนิดอกเบีย้กลาง ส�าหรบั

จ้างลูกจ้างชั่วคราว
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   ค่าใช้จ่ายของส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนใหญ่เป็นหมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอย จ�านวน 113.11 ล้านบาท  คิด

เป็นร้อยละ 41.33 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 37.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.08 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 

จ�านวน 101.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 16.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.77 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ�านวน 13.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 2.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.15 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จ�านวน 10.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 1.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.03
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รายไดจากการดำเนินงาน ป 2555 รายไดจากการดำเนินงาน ป 2554

คาใชจายของหนวยงาน

คาใชจายของหนวยงาน ป 2555 คาใชจายของหนวยงาน ป 2554
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