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สารจาก 

ตราสัญลักษณ์
ส�านักงาน ป.ป.ท.

   เครื่องหมายราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. 

เป็นรปูวงกลมซ้อนกนัสองวง วงกลมรอบนอกเป็นพืน้สเีงิน 

มีชื่ อหน ่วยงานตัว อักษรสีน�้ า เงิน เป ็นภาษาไทย 

ว่า “ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม” อยู่ด้านบน และ

ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษว่า “Office of Public 

Sector Anti-Corruption Commission (PACC)” 

อยูด้่านล่าง วงกลมรอบในเป็นพ้ืนสนี�า้เงนิมธีงชาติไทยเป็น

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าอยู่ตรงกลางด้านบน ส่วนด้านล่างของ

ธงชาติไทยเป็นรูปตราชูตั้งอยู่บนพาน ใต้พานมีอักษรย่อ 

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

ขนาบโอบล้อมพานและตราชู ตัวอักษรและรูปต่างๆ 

ภายในวงกลมรอบในเป ็นสีเงิน 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

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ

   5.  สีน�้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย

   6.  สีเงิน หมายถึง โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรง 

และความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน



 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)  
เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่ภายหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2545 แล้ว โดย 
จัดตัง้ข้ึน ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 และเริ่มปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการโดยการรับโอน
ข้าราชการประมาณต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่ควรปฏิบัติและก�าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ในการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน
สามารถวัดผลการปฏิบัติราชการที่แน่นอนในหมวดที่ 3 ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก�าหนดไว้ และหมวด 7 ได้ก�าหนดให ้
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี

 การจัดท�ารายงานประจ�าปี เป็นการด�าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ สามารถแสดงความก้าวหน้า                  
และความส�าเรจ็ของการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์หรอืกลยทุธ์ของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม การรายงาน
ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องแผนปฏบิัติราชการประจ�าปีซึง่อยูภ่ายใต้แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน                 
รวมทั้งรายงานด้านการเงินของหน่วยงานให้สาธารณะได้รับทราบ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ               
และการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการพฒันาประเทศของส่วนราชการ อันจะน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันา
ประเทศ หรือการน�าไปใช้ประโยชน์ของสาธารณะและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�ารายงานการ 
ประเมินผลภาพรวมการพัฒนาประเทศรายปีต่อไป

      พันต�ารวจเอก
(โภคพิบูลย์  โปตระนันทน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันตำารวจเอก โภคพิบูลย์  โปตระนันทน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันตำารวจเอกโภคพิบูลย์  โปตระนันทน์



คณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายณรงค์  รัฐอมฤต
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

นายประสิทธิ์  แสนศิริ
กรรมการ ป.ป.ท.

นายปรีชา  จำาปารัตน์
กรรมการ ป.ป.ท.

นายโสภณ  จันเทรมะ
ประธานกรรมการ

นายกนก  พรรณรักษา
กรรมการ ป.ป.ท.

นายถวิล  อินทรักษา
กรรมการ ป.ป.ท.



ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายภิญโญ  ทองชัย
ที่ปรึกษานายปรีชา  จ�าปารัตน์ 

กรรมการ ป.ป.ท.

นายธาดาพันธ์   อังกินันทน์
ที่ปรึกษานายประสิทธิ์ แสนศิริ
กรรมการ ป.ป.ท.

นายอภิชาต   กมลทิพย์
ที่ปรึกษานายถวิล อินทรักษา

กรรมการ ป.ป.ท.

พล.ต.ท.ธรรมนิตย์  ปิตะนีละบุตร
ที่ปรึกษานายโสภณ จันเทรมะ
ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

พล.อ.ท.วิศิษฐ์   ศิริพร
ที่ปรึกษานายโสภณ จันเทรมะ

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.



ผู้บริหาร สำานักงาน ป.ป.ท.

พันตำารวจเอกโภคพิบูลย์  โปตระนันทน์
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายประยงค์ ปรียาจิตต์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



นางจันทวรรจ์   หรรษาภิรมย์โชค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นางปานณิชา   ธิลาศัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายนิทัศน์   แสงวัฒนะ                        
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์
กลุ่มงานกฎหมาย

พ.ต.ท.สิริพงษ์  ศรีตุลา
ส�านักเลขาธิการ

นายศรัณย์  รักษ์เผ่า
ส�านักคุ้มครองและป้องกัน 

การกำากับดูแลหน่วยงาน
ภายในสำานักงาน ป.ป.ท.

พันตำารวจเอกโภคพิบูลย์  โปตระนันทน์
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



นายประยงค์  ปรียาจิตต์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

นายวิสาร หทัยธรรม
ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

นางรมณี  กลั่นบิดา                           
ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2  

นายนพดล  เพชรสว่าง
ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

การกำากับดูแลหน่วยงาน
ภายในสำานักงาน ป.ป.ท.



พ.ต.อ.พิเชษฐ์  เวชพันธ์ุ
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 3

นายก่อเกียรติ  ซ้องสุข  
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 6

นายอภินันท์  นาวิกนันทน์  
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 7



นายเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน           
กองการต่างประเทศ        

พ.ต.ท.วันนพ  สมจินตนากุล                                    
ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5    

พ.ท.กรทิพย์  ดาโรจน์                                  
ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3                  

นางสายสวาท  รัตนานุกูล                          
ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1                             

การกำากับดูแลหน่วยงาน
ภายในสำานักงาน ป.ป.ท.



พ.ต.ท.ชัยวิณ   เสมาทอง                    
ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 

นายพิสิฏฐ์  สกาญจนชัย            
ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4

พ.ต.ท.สามารถ  ไชยณรงค์                      
ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9

นายกฤษณ์  กระแสเวส                      
ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5                                   

พ.ต.ท.สมศักดิ์  แววพานิช                  
ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8
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14

ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู ่ในอ�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



รายงานประจำาปีงบประมาณ 2556
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

15

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

  29) บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)    30) ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  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) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร จ�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 ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

   การทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

5. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

 หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส�านักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

  1) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  2) ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�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�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  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 6670-80  โทรสาร 0 2502 6132  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 

  อาคารฮาร์เบอร์ 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 

ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติดว้ย โดยมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญัติ

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. จัดให้มีหรอืให้ความรว่มมือกับองคก์รอืน่ในการศกึษา อบรม และพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    6. ปฏบิตักิารอ่ืนตามทีพ่ระราชบญัญติันีแ้ละกฎหมายอืน่หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

  (2) วิสัยทัศน์  

   “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

 (3) พันธกิจ

    1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

    2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน

    3. สรา้งและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นของสงัคมในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ 

     ในภาครัฐ

    4. พัฒนากลไกในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรช์าตว่ิาดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

    5. พัฒนาระบบบริหาร บคุลากร และองคค์วามรูด้า้นตา่งๆ รวมถงึมาตรฐานการปฏิบตังิาน  มาตรฐาน 

     คุณธรรม และจริยธรรม

 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์

    1. สร้างค่านิยมใหม่ ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต

    2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

    3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

    4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
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แผนปฏิบัติราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ 2556

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ในภาครัฐ”

พันธกิจ : 1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน
 3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตในภาครัฐ
 4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ในภาครัฐ
 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
  มาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรม
วัฒนธรรมองค์กร : “ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต”

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์

1. สร้างค่านิยมใหม่ ประชา
ร่วมใจต่อต้านทุจริต

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
ให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึก  
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

1.1 จ�านวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ความรู้ ปลูกจิตส�านึก และ
สร้างวินัย ที่จัดท�าขึ้นให้กับทุก
ภาคส่วนเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ 
1.2 ร้อยละของความส�าเร็จใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิต
ส�านึก และสร้างวินัยที่จัดท�า
ขึ้นให้กับทุกภาคส่วน

1. ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ 
และผลงานของส�านักงาน ป.ป.ท. 
ให้เป็นที่รับรู้แก่ทุกภาคส่วน 
2. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างจิตส�านึกและค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต 
3. แสวงหาต้นแบบ และเชิดชูคนดี 
เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและกระตุ้น
จิตส�านึกในการท�าความดี

2. สร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ

3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังให้มี
ความเข้มแข็ง

3.1 ระดับความส�าเร็จในการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
3.2 ระดับความส�าเร็จของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในภาครัฐ

1. สร้างเครือข่ายให้ความร่วม
มือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
2. ฝึกอบรม สัมมนา  ถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับกลุ่มเป้าหมายในภาค
ส่วนต่างๆ

4. สร้างมาตรการคุ้มครองผู้
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐให้มี
ความปลอดภัย

4.1 ระดับความส�าเร็จในการ
พัฒนาช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน

3. ก�าหนดและสร้างมาตรการใน
การคุ้มครองพยาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐที่ให้ความ
ร่วมมือ ให้มีความปลอดภัย
และได้รับความยุติธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์

3. สร้างความเข้มแข็ง ใน
การปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

2. พัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

2.1 จ�านวนข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบมาตรการต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 จ�านวนเรื่องทุจริตที่ได้
รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น

1. สร้าง พัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ศึกษาวิจัยรูปแบบการ 
กระท�าความผิดเพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้และก�าหนดแนวทาง
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบ
การทุจริตในอนาคต

5. พัฒนากลไกในการท�างาน 
และสร้างระบบการข่าวให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.1 ความส�าเร็จในการ
พัฒนากลไกในการท�างาน
ด้านการปราบปราม 
5.2 ระดับความส�าเร็จใน
การพัฒนาระบบการข่าว
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. พัฒนาระบบการข่าวให้
สามารถเป็นเครื่องมือในการ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะ
การบริหารจัดการองค์กร
และบุคลากร

6. พัฒนาระบบและ
กระบวนการในการท�างาน

6.1 ระดับความส�าเร็จ
ในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการในการท�างาน
ภายในของส�านักงาน ป.ป.ท.

1. พัฒนากลไกและรูปแบบใน
การท�างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรของส�านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มี 
ขีดสมรรถนะสูง

7. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถใช้ใน
การบริหารและตัดสินใจ

7.1 ระดับความส�าเร็จใน
การด�าเนินงานตามแผน
แม่บทพัฒนาเทคโนโลยีและ
การสื่อสารของส�านักงาน 
ป.ป.ท.

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

7. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถใช้ใน
การบริหารและตัดสินใจ

7.1 ระดับความส�าเร็จใน
การด�าเนินงานตามแผน
แม่บทพัฒนาเทคโนโลยีและ
การสื่อสารของส�านักงาน 
ป.ป.ท.

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

8. การสร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้กับบุคลากร

8.1 ผลการส�ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากร

5. พัฒนาบุคลากรของส�านักงาน
ให้มีขีดสมรรถนะที่สองคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรและ 
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

9. การสร้างบุคลากรที่เป็น
มืออาชีพ

9.1 ระดับความส�าเร็จ
ของการด�าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของ
ส�านักงาน 
9.2 ร้อยละของเรื่องการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี
ความเห็นสอดคล้องกับผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

กลยุทธ์
โครงการ/
ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
ประจำาปี 

พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ 

กรม/สำานัก/
กอง

1. สร้างค่านิยม

ใหม่ประชา

ร่วมใจต่อต้าน

ทุจริต

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 

ให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึก 

ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

1.1 จ�านวน

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

รณรงค์ให้ความรู้ 

ปลูกจิตส�านึก 

และสร้างวินัยที่

จัดท�าขึ้นให้กับ

ทุกภาคส่วนเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้

1.2 ร้อยละของ

ความส�าเร็จใน

การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์ให้ความรู้ 

ปลูกจิตส�านึก 

และสร้างวินัยที่

จัดท�าขึ้นให้กับ

ทุกภาคส่วน

5 โครงการ 1. ประชาสัมพันธ์

บทบาทภารกิจ

และผลงาน

ของส�านักงาน 

ป.ป.ท.ให้เป็นท่ี

รับรู้แก่

ทุกภาคส่วน 

2. รณรงค์ให้

ความรู้แก่ประชาชน 

หน่วยงานและ

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ในการสร้าง

จิตส�านึกและ

ค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต

1.1 โครงการ

สัมมนาเครือข่าย

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

เร่ืองรวมพลัง

ป้องกันการทุจริต

และประพฤติ 

มิชอบ ข้าราชการ

ไทยไม่โกง 

1.2 โครงการฝึก

อบรมหลักสูตร

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตส�าหรับ 

เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐในองค์กร

ปกครอง  

ส่วนท้องถ่ิน

0.8500

0.6800

-

-
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

กลยุทธ์
โครงการ/
ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
ประจำาปี 

พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ 

กรม/สำานัก/
กอง

 3. แสวงหา

ต้นแบบ และ

เชิดชูคนดี เพื่อ

สร้างขวัญก�าลังใจ 

และกระตุ้น

จิตส�านึกในการ

ท�าความดี

1.3 โครงการ

พัฒนาระบบ

เครอืข่าย

สร้างเครอืข่าย

ภาครฐัและ

เอกชนป้องกนั

และปราบปราม

การทุจรติ

ประพฤตมิชิอบ

(คนไทยไม่โกง) 

1.4 โครงการ

ค่ายเยาวชนคนดี

ของแผ่นดิน 

1.5 โครงการ

ค้นหาข้าราชการ

ต้นแบบ

4.8000

5.0000

20.0000

-

-

-

2. สร้างกลไก

การป้องกันการ

ทุจริตภาครัฐให้

เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ

3. สร้างเครือข่ายการ

เฝ้าระวังให้มีความเข้มแข็ง

3.1 จ�านวน 

เครือข่ายเฝ้าระวัง

ทุกภาคส่วนใน

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต

ในภาครัฐ 

3.2 ร้อยละของ

จ�านวนเครือข่าย

เฝ้าระวังทุกภาค

ส่วนที่เข้ารับการ

อบรม ได้รับความรู้

ด้านการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตเพิ่ม

มากขึ้น

3.3 ระดับความ

ส�าเร็จของ

การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริต

2,000

60

1. สร้างเครือข่าย 

และความร่วมมือ

ในการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตใน

ภาครัฐ 

2. ฝึกอบรม 

สัมมนา ถ่ายทอด 

และแลกเปลี่ยน

ความรู้ในด้าน

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตกับกลุ่ม

เป้าหมาย

ในภาคส่วนต่าง ๆ

3.1 โครงการ

บูรณาการทุก

ภาคส่วน ด้าน

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ 

3.2 โครงการ

ประชุมเครือข่าย 

ภาครัฐร่วมเอกชน 

เพื่อก�าหนดแผน

กลยุทธ์ต่อต้าน

การทุจริตข้าม

ชาติให้สอดคล้อง

กับ UNCAC 

3.3 โครงการ

สัมมนาเครือข่าย

สื่อมวลชน 

ต่อต้านการทุจริต 

เรื่องการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตใน

ภาครัฐ

6.0000

0.0900

0.1200

-

-

-
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 3.4 โครงการ

สัมมนาประสาน

เครือข่ายภาครัฐ

ร่วมเอกชน 

ต่อต้านการทุจริต

ระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 4

3.5 โครงการ

จังหวัด

ธรรมาภิบาล

ปลอดการทุจริต

3.6 โครงการ

เยาวชนนักคิด 

พิชิตคอร์รัปชัน

0.2000

12.0000

5.4240

-

สคป.

-

4. สร้างมาตรฐานการ

คุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือ 

กับภาครัฐให้มีความ

ปลอดภัย

4.1 ระดับความ

ส�าเร็จในการ

พัฒนาช่อง

ทางการรับรู้

ข่าวสารของ

ประชาชน

1. ก�าหนดและ

สร้างมาตรการ

ในการคุ้มครอง

พยานและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับ

การปราบปราม

การทุจริตในภาค

รัฐที่ให้ความ 

ร่วมมือ ให้มีความ 

ปลอดภัยและได้

รับความยุติธรรม

4.1 โครงการ

เสริมสร้างองค์

ความรู้ด้านการ

พยานในคดี

ทุจริต

3.2 โครงการฝึก

อบรมหลักสูตร 

การคุ้มครอง

พยานในคดทีจุรติ

ในภาครัฐ

0.1300

1.5000

สคป.

สคป.

3. เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งใน

การปราบปราม

การทุจริตใน

ภาครัฐ

2. พัฒนาและบังคับใช้

กฎหมายการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ

2.1 ร้อยละของ

จ�านวนคดีที่

คณะกรรมการ 

ป.ป.ท.ไต่สวน

แล้วเสร็จ 

2.2 ร้อยละของ

เรื่องทุจริตที่ได้

รับการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเทียบ

กับเรื่องทุจริตที่

ได้รับการ

ร้องเรียน 

มาทั้งหมด

100 

80

1. สร้าง พัฒนา 

และปรับปรุง

แก้ไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องใน

การขับเคลื่อน

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ

ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.1 โครงการฝึก

อบรมหลักสูตร

ยุทธวิธีการข่าว

และการสืบสวน

คดีทุจริตใน

ภาครัฐ

1.0000 สลธ.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

กลยุทธ์
โครงการ/
ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
ประจำาปี 

พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ 

กรม/สำานัก/
กอง
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5. พัฒนากลไกในการ

ท�างานและสร้างระบบการ

ข่าวให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

5.1 ความส�าเร็จ

ในการพัฒนา

กลไกในการ

ท�างานด้านการ

ปราบปราม

5.2 ระดับความ

ส�าเร็จในการ

พัฒนาระบบ

การข่าวให้มี

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

2. ศึกษา วิจัย 

รูปแบบการ 

กระท�าความผิด 

เพื่อเสริมสร้าง

องค์ความรู้และ

ก�าหนดแนวทาง

ในการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตให้มี

ความเหมาะสม

และสอดคล้อง

กับสถานการณ์

ปัจจุบันและ

รปูแบบการทจุรติ

ในอนาคต

3. พัฒนาระบบ

การข่าวให้

สามารถเป็น

เครื่องมือในการ

ปราบปรามการ

ทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

4. เสริมสร้างขีด

สมรรถนะการ

บริหารจัดการ

องค์กรและ

บุคลากร

6. พัฒนาระบบและ

กระบวนการในการท�างาน

6.1 ระดับความ

ส�าเร็จในการ

พัฒนาระบบและ

กระบวนการ

ในการท�างาน

ภายในส�านักงาน 

ป.ป.ท.

1. พัฒนากลไก

และรูปแบบใน

การท�างานให้

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

สูงสุด 

2. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

องค์กรของ

ส�านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

เป็นองค์กรที่มีขีด

สมรรถนะสูง

6.1 โครงการ

สัมมนา เรื่อง

นโยบายทิศทาง

และยุทธศาสตร์

ของส�านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ�า

ปีงบประมาณ 

2556 

6.2 โครงการ

สัมมนา เรื่อง 

การจัดท�าแผน

ปฏิบัติราชการ

และค�าขอ

งบประมาณ

ประจ�า

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

6.3 โครงการ

จัดท�าแผนแม่บท

ป้องกันการทุจริต

0.9850

0.3500

2.0000

-

-

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

กลยุทธ์
โครงการ/
ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
ประจำาปี 

พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ 

กรม/สำานัก/
กอง
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6.4 โครงการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
ของส�านักงาน 
ป.ป.ท.

5.0000 -

7.1 ระดับความ
ส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานตาม
แผนแม่บทพัฒนา
เทคโนโลยีและ
การสื่อสารของ
ส�านักงาน

5 1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร
เพื่อขับเคลื่อน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และการ
บริหารจัดการ
ภายในองค์กร
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

7.1 โครงการจัด
ท�าระบบรับเรื่อง
และติดตามการ
ร้องเรียน (ระยะ
ที่ 2)
7.2 โครงการจัด 
ท�าระบบเครือข่าย 
ภูมิภาค 7 เขต
พื้นที่
7.3  โครงการ
จัดหาระบบ
บริหารการ
จัดการเครื่องลูก
ข่ายและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
7.4  โครงการ
จัดท�าระบบฐาน
ข้อมูลกลาง 
(Database 
Center) ระยะที ่1
7.5  โครงการ
พัฒนาระบบการ
สื่อสารภายใน
ส�านกังานระยะที ่2

6.9000

8.3415

4.3300

6.7000

19.4740

-

-

-

-

-

7.6 โครงการจัด

ท�าระบบส�ารอง

ข้อมูล

7.7 โครงการ

จัดท�าแผนแม่บท

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร  

(ฉบับท่ี  2) ประจ�า 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 - 2558

5.6000

3.0000

-

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

กลยุทธ์
โครงการ/
ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
ประจำาปี 

พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ 

กรม/สำานัก/
กอง
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เจ้าภาพ
ระดับ

กรม/ส�านัก/
กอง

9. การสร้างบุคลากรที่เป็น 

มืออาชีพ

9.1 ระดับความ

ส�าเร็จของการ

ด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนา

บุคลากรของ

ส�านักงาน 

9.2 ร้อยละ

ของคดีที่ส่งให้

คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. และได้รับ 

ความเห็นชอบ

1. พัฒนา

บุคลากรของ

ส�านักงานให้มี

ขีดสมรรถนะที่

สอดคล้องกับ

ความต้องการ

ขององค์กรและ

เป็นมืออาชีพใน

การปฏิบัติงาน

9.1 โครงการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะใน

การปฏิบัติหน้าที่

พนักงาน/ 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

ตาม พ.ร.บ. 

มาตรการของ

ฝ่ายบริหาร ใน

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต

9.2 โครงการ

อบรมสัมมนา 

”แนวทางปฏิบัติ

งานด้านการคลัง”

9.3 โครงการ

อบรมภาษา

อังกฤษพื้นฐาน

ส�าหรับการ

สื่อสารเพื่อ 

จัดเตรียม

ความพร้อม

สู่ประชาคม

อาเซียน ส�าหรับ

ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่

ส�านักงาน 

ป.ป.ท.

1.6300

0.5900

-

-

 9.4 โครงการ
อบรมข้อตกลง
ทางการค้าและ
ภาษาอังกฤษ
เชิงเทคนิคเพื่อ
การตรวจสอบ
และไต่สวนคดี
ทุจริตการค้า
ระหว่างประเทศ
9.5 โครงการฝึก
อบรมหน่วยงาน
ภายนอก

0.1600

4.0000

-

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

กลยุทธ์
โครงการ/
ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
ประจำาปี 

พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท)

เจ้าภาพ
ระดับ 

กรม/สำานัก/
กอง
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ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.
  (1)  โครงสร้างองค์กร

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

ส�านักงาน ป.ป.ท.

เลขาธิการและรองเลขาธิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานกฎหมาย

สำานักงานเลขาธิการ 25

15

11

99

67

11

3

3

1

247

3

9

สำานักคุ้มครองและป้องกัน

กองการต่างประเทศ

ชื่อส่วนราชการ กรอบอัตรากำาลัง

สำานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1-9

สำานักปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 1-5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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2. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2552 - 2555

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

2556 92.025 106.511 21.120 0.500 25.500 245.656

2555 71.366 105.385 4.221 - 22.000 202.973

2554 67.840 108.252 28.131 - 12.170 216.393

2553 82.359 90.856 11.555 - 5.520 190.290

2552 109.484 98.643 25.359 - 7.362 240.848

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

    ประเภท   จ�านวนอัตรา 

    ข้าราชการ   216 

    ลูกจ้างชั่วคราว   162 

       รวม   378 

  

  (3)  งบประมาณ

    1. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

     งบบุคลากร 92.025 ล้านบาท

     งบด�าเนินงาน 106.511 ล้านบาท

     งบลงทุน 0.500 ล้านบาท

     งบเงินอุดหนุน 21.120 ล้านบาท

     งบรายจ่ายอื่น 25.500 ล้านบาท

     รวมทั้งสิ้น 245.656 ล้านบาท

0

50

100

150

200

250

2556 2555 2554 2553 2552
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ผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้า
ของการบูรณาการกับภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
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ผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าของการบูรณาการ
กับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

1.		 ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556
	 	 1.1	ผลผลิตและผลลัพธ์	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยม ประชาร่วมใจ ต่อต้านทุจริต

	 โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เรื่อง	 
	 	 รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 
	 	 “ข้าราชการไทยไม่โกง”
	 	 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส�าคัญ	และมีการแพร่กระจายขยาย

วงกว้างไปท่ัวโลก	รฐับาลได้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัการแก้ไขปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชัน	โดยก�าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ได้ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือ

ข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เร่ือง	 รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

“ข้าราชการไทยไม่โกง”	 ขึน้	 เพือ่กระตุ้นเตือนและส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีข่องรฐั

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรม

จรยิธรรมในการด�าเนนิชวีติและปฏบิตัหิน้าที	่รวมทัง้เพือ่เป็นการระดมความ

คิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ	ควบคุม	และถ่วงดุลการ

ใช้อ�านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ	

ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์	“ข้าราชการไทยไม่โกง”	ให้เป็นจริงได้	โดย

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้จัดโครงการฯ	 ข้ึน	 เม่ือวันที่	 21	 สิงหาคม	 2556	 

ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	471	คน	

	 โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
	 	 ในภาครัฐ	ส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 ด้วยส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้รับเรื่องร้องเรียน

จากผูต้้องขงัและญาตผิูต้้องขงัเป็นจ�านวนมาก	กรณี

ร้องเรยีนกล่าวหาการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีก่รม

ราชทณัฑ์	โดยกระจายไปในหลายเขตจงัหวดัในพืน้ที่	

1	จากปัญหาดังกล่าว	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	โดย	ปปท.	

เขต	1	จึงได้ด�าเนินการจดัโครงการสมัมนาเครอืข่าย

ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการ
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ทุจริตในภาครัฐ	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และผู้บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง	 เพื่อสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติ

งานในหน้าที่	 ลดการใช้อ�านาจหน้าที่ในทางที่ผิด	 สร้างส่ิงที่ดีงามแก่สังคม	 ร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมให้โปร่งใส	 

อันจะส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และพร้อมเป็นแนวร่วมที่ 

เข้มแขง็ในการด�าเนนิภารกจิป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระหว่างบคุลากรของกรมราชทณัฑ์และส�านกังาน	ป.ป.ท.	

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	74	คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

	 โครงการบรูณาการทกุภาคส่วนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	 
	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	2556
	 	 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 ไม่สามารถท�าได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

จากหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ	 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถด�าเนินการในลักษณะบูรณาการให้มี 

ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน	ดังนัน้	จึงจ�าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น	โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากหนว่ยงานภาครัฐ	 

หน่วยงานภาคเอกชน	 สื่อมวลชน	 และประชาชนทั่วไป	 ร่วมมือในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยได้จัดโครงการทั้ง	10	เขตพื้นที่	(รวมกรุงเทพฯ)	มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจ�านวน	

4,280	คน	มีรายละเอียดดังนี้

 

เขตกรุงเทพมหานคร



รายงานประจำาปีงบประมาณ 2556
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

34

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตพื้นที ่ 1

จังหวัดสระแก้ว
เขตพื้นที ่ 2

จังหวัดชัยภูมิ
เขตพื้นที ่ 3
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จังหวัดเลย
เขตพื้นที ่ 4

จังหวัดเพชรบูรณ์
เขตพื้นที ่ 6

จังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที ่ 5
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จังหวัดนครปฐม
เขตพื้นที ่ 7

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที ่ 8

จังหวัดสงขลา
เขตพื้นที ่ 9
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	 โครงการสัมมนาหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก�าหนดมาตรการ 
	 คุ้มครองนักลงทุน	และผู้ประกอบการจากการทุจริต
	 	 ในปัจจุบัน	 โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่เศรษฐกิจ 

การค้าเสรี	 และกลไกตลาดแพร่ขยายอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในประเทศพัฒนาและประเทศก�าลังพัฒนา	 รวมถึง

ประเทศไทยด้วยน้ัน	 รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการแข่งขันด้าน

การค้าและการลงทุนให้เกิดข้ึนภายในประเทศ	 เพื่อยก

ระดับและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม	 ทั้งนี้กระบวนการต่าง	 ๆ	 ในการ

ด�าเนนิการทางธรุกจินัน้	ล้วนแต่มเีจ้าหน้าทีข่องรฐัเข้าไป

มส่ีวนเกีย่วข้องในแต่ละข้ันตอน	ด้วยเหตนุีย่้อมเกดิปัญหา

การทุจริตในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือ

ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกและรวดเร็วในการ

ท�าธุรกิจ	ส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้น	ประชาชนต้อง

รับสภาพกับสินค้าและบริการราคาสูง	 สาธารณูปโภค 

ไม่ได้มาตรฐาน	รวมทั้งเป็นการท�าลายการแข่งขันที่เป็น

ธรรมและเสรีต่อผู ้ประกอบธุรกิจรายอื่น	ๆ 	 ที่ส�าคัญ

เป็นการท�าลายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

สนบัสนนุจากต่างประเทศ	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้ตระหนกั

ถงึความส�าคัญดังกล่าว	จงึด�าเนนิการจัดโครงการสมัมนา

หน่วยงานเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก�าหนดมาตรการคุ้มครองนักลงทุนและผู้ประกอบการจากการทุจริต	เพื่อ

ระดมสรรพก�าลัง	 เครือข่ายภาครัฐ	 ร่วมกับภาคเอกชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็น	 

เตรียมความพร้อมก�าหนดมาตรฐานการคุ้มครองนักลงทุนและผู้ประกอบการจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 

โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ	ภาคเอกชน	และบุคลากรจากส�านักงาน	ป.ป.ท.	เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	106	คน

	 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐ
		 	 ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2551	 

มาตรา	 53	 และมาตรา	 54	 ได้ก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานคือ	 มาตรการเบื้องต้น	 มาตรการทั่วไป	 และ

มาตรการพิเศษ	ส�าหรับมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น	ซึ่งเป็นการคุ้มครองบุคคลตามมาตรา	53	ทางส�านักงาน	ป.ป.ท.	 

จึงด�าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐ	 เพื่อเป็นการสร้าง 

ความรู้	ความเข้าใจในแนวทาง	ระเบียบฯ	วิธีปฏิบัติ	ในการคุ้มครองเบื้องต้นส�าหรับบุคคลตามมาตรา	53	ตลอดจน

การประสานความรว่มมอืกบัส�านักคุม้ครองพยาน	และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนการปฏิบตังิานเปน็ไปในแนวทาง

ทิศทางเดียวกัน	ถูกต้องตามระเบียบ	และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้	 เพื่อให้พยานมีความปลอดภัยในชีวิต	ทรัพย์สิน	และ 

ไดร้บัการคุม้ครองตามสิทธแิละเสรตีามทีก่ฎหมายก�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	โดยมผีูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	

ป.ป.ท.	เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	46	คน	
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 โครงการประชุมสมัมนาเพือ่ทบทวนแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมาย
ของส�านักงาน	ป.ป.ท
	 	 ด้วยรัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	

เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	 2555	 ก�าหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อให้สามารถเป็นกลไกของฝ่ายบริหารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประกอบกับการที่พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2551	ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา	5	ปี	

สมควรจะได้ทบทวนและประเมินการแก้ไขในกฎหมายดังกล่าว	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

จึงด�าเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของ

ส�านักงาน	ป.ป.ท	ข้ึน	เพือ่ระดมความคดิเห็นจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัิ

งานของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และน�ามาเป็นแนวทางในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2551	ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม	 เพ่ือน�าเสนอตามข้ันตอนต่อไป	 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และบุคลากรในสังกัดส�านักงาน	

ป.ป.ท.	เข้าร่วมประชุม

	 โครงการฝึกทักษะนักสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

รวมถงึการได้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรใีห้เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต	ิว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 ซ่ึงบุคลากรทีท่�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบและไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพ่ือปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐของส�านักงาน	ป.ป.ท.	คือ	นักสืบสวนสอบสวน	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	

จึงด�าเนินการจัดโครงการฝึกทักษะนักสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ	 เพือ่ฝึกทกัษะ	 ความพร้อม	 และความช�านาญ 

ในการปฏบิตังิานอย่างมืออาชีพ	 และเป็นที่ยอมรับ	 เชื่อมั่น	 ศรัทธาของสังคม	 ได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเทคนคิ 

และวทิยาการใหม่	 ๆ	 ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน	 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งถ่ายทอด 

องค์ความรู้และประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนอย่างมืออาชีพ	 โดยมีผู้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น	 

81	คน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 
	 	 พ.ศ.	2557
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 เพ่ือชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดท�าแผนและงบประมาณ	 

ให้มีความรู้	 ความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับแนวความคิดและหลักการของการจัดการงบประมาณ	 และจัดท�า

ข้อมูลรายละเอียดค�าของบประมาณ	 ประมาณการรายได้	 แผนปฏิบัติงบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส�านักงาน	ป.ป.ท.	

เพ่ือเสนอรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมใหค้วามเหน็ชอบและสง่ส�านกังบประมาณต่อไป	โดยมบีคุลากรส�านกังาน	

ป.ป.ท.	เข้าร่วมจ�านวน	64	คน

	 โครงการสัมมนาเรื่อง	“นโยบาย	ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน	ป.ป.ท.”
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการจัดสัมมนาเร่ือง	 “นโยบาย	 ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.”	

ข้ึน	 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง	 แนวทางและยุทธศาสตร์การด�าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจนในการด�าเนินงานตาม

บทบาทภารกิจของส�านักงาน	ป.ป.ท.	 เพ่ือน�านโยบายท่ีได้ไปแปลงแผนสู่การปฏิบัติ	พร้อมท้ังทบทวนผลการด�าเนินงาน 

ท่ีผ่านมา	ตลอดจนปัญหาอุปสรรค	และแนวทางแกไ้ข	อนัจะสง่ผลให้การขบัเคลือ่นองคก์รสามารถด�าเนนิการโดยสอดรับ 

กับบทบาทภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ของส�านักงาน	ป.ป.ท.	เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	68	คน

	 โครงการสัมมนา	“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	 เพื่อให้ข้าราชการ 

พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เข้าใจในวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

โครงสร้างองค์กร	 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้รับการพัฒนา	 ปลูกฝังปรัชญาการเป็น

ข้าราชการที่ดี	 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	 เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็น

ข้าราชการ	 สร้างวินัยการท�างานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการท�างาน	 สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี	 แลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมและจิตส�านึกราชการ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ท�างานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติ	 โดยการเรียนรู ้จากประสบการณ์และการลงมือ 

ปฏิบัติงานจริงจัง

	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วยการสร้างทีม
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลาย	 มีความรู้ความสามารถ	 ความ

เชีย่วชาญและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกันไปตามลกัษณะของงาน	แต่ในการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลส�าเรจ็

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น	ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้ด้วยความสามารถของบุคคลใดบคุคลหนึง่ได้	ล้วน

แต่จะต้องปฏิบัตงิานเก่ียวข้องสมัพนัธ์กัน	เพือ่ให้การด�าเนนิงานนัน้บรรลเุป้าหมายตามทีค่าดการณ์ไว้	ในการนี้	ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	จึงด�าเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วยการสร้างทีม	

เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถงึบทบาทและความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมส่วนบคุคล

และผลกระทบต่อการท�างานขององค์กรโดยส่วนรวม	 อันจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและ

น�ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้

ในการปฏบิตังิาน	ซึง่จะส่งผลให้การด�าเนนิงาน

ของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป ็นไปอย ่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ส่งผลให้การ

ด�าเนินการของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 บรรล ุ

เป้าหมายในการเป็นองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรบั	

เชื่อมั่น	 และศรัทธาของประชาชนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 

ทั้งเป็นการยกระดับทัศนคติและเจตคติให้ 

เปิดกว้างข้ึน	 พร้อมที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข
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	 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
	 	 เตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนของ 
	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท
	 	 การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของส่วนราชการ	เป็น

นโยบายเร่งด่วนส�าคญัของรฐับาล	คณะกรรมการพัฒนาระบบบรหิาร	จงึ

มีมติเมื่อวันที่	 10	สิงหาคม	2555	 เห็นชอบในการก�าหนดตัวชี้วัดที่	 1.3	

ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน	บรรจุไว้ในกรอบประเมิน	ผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ	

ประจ�าปี	2556	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	จงึมคี�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานการเตรยีม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในการจัดท�า

ยุทธศาสตร์	 แผนงาน	 โครงการ	 และกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีนและในฐานะทีส่�านกังาน	ป.ป.ท.	เป็นหน่วยงานหลกัของ

ฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	ซึง่มภีารกจิ

ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ	 ตามแผนงาน 

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	 จึงได้ด�าเนินการ 

จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส�านักงาน	ป.ป.ท	เพื่อให้มีบทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน	และมีทิศทาง

และแนวทางในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

ที่ชัดเจน	เพื่อน�าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป	

	 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	ทักษะ	พัฒนาด้าน 
	 	 การสืบสวนสอบสวน	และการป้องกันการทุจริต
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 มีอ�านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติราชการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	รวมถึงการได้รับมอบหมายจาก

คณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั	ดงันัน้	เพือ่เป็นการเตรยีมความ

พร้อมให้กบับคุลากรในสงักดั	ให้มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการท�างาน	

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถตรวจสอบและไต่สวน

ข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จึงได้ด�าเนินการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	 ทักษะ	

พฒันาด้านการสบืสวนสอบสวน	และการป้องกนัการทจุรติ	เพือ่ให้ข้าราชการ

ในสังกดัมศีกัยภาพ	ทักษะและความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าทีด้่านการไต่สวน	

สืบสวนและการป้องกันการทุจริต	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และ

อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
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	 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ 
	 	 ของบุคลากรส�านักงาน	ป.ป.ท.
	 	 การด�าเนินงานของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ลูกจ้างชั่วคราวถือเป็นบุคลากร

ทีม่ส่ีวนส�าคัญและเป็นกลไกทีช่่วยในการขบัเคลือ่นภารกจิด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ดังนั้น	 เพื่อให้บุคลากรดังกล่าว	 ได้รับการ

พฒันาความรูค้วามสามารถ	ทกัษะทีจ่�าเป็นให้เกดิความเชีย่วชาญ	ซึง่ก่อให้เกดิ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 ให้สามารถสนับสนุนภารกิจของส�านักงาน	 

ป.ป.ท.	จึงได้ด�าเนนิการจดัโครงการเสรมิสร้างสมรรถนะในการปฏบิตัหิน้าที่ 

ของบุคลากรส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ใน

ส่วนของลูกจ้างชั่วคราว	 เพื่อพัฒนา

ความเข้าใจในกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	

และข้อบังคบัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของส�านกังาน	ป.ป.ท.	และ

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	โครงการประชมุเชงิปฏิบตักิาร	เรือ่ง	“สรปุผลการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ	 
	 	 พ.ศ.	2556	เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	 
	 	 พ.ศ.	2557	ส�านักงาน	ป.ป.ท.”
	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้มีการก�าหนดตัวชี้วัด	 

ค่าเป้าหมายความส�าเร็จ	 เพื่อควบคุมและติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการ

ด�าเนินงาน	 ทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	อย่างชัดเจน	ประกอบกับมีมติคณะ

รัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 2556	 เห็นชอบ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ซึ่งให้แต่ละ

ส่วนราชการถือปฏิบัติ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสอดรับกับ

มาตรการดังกล่าว	 รวมท้ังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการดังกล่าว	 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน	

ป.ป.ท.	ได้มีโอกาสในการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	ปัญหาและ

อปุสรรค	ในการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ตลอดจน

เพ่ือร่วมกันก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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	 1.2	ระดับขัน้ความส�าเรจ็ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน 

ที่ได้

ค่าคะแนน

ถ่วงน�้าหนัก

มิติภายนอก 

ตวัชีว้ดัที ่1 นโยบายส�าคญัเร่งด่วน ของรฐับาล

และภารกิจหลัก

60.00 2.3815

		ตัวชี้วัดที่	1.1	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	

ในการบรรลุต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของ

รัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง

32.00 1.8990

	 	ตัวชี้วัดที่	1.1.1	ร้อยละของประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายที่มีความเชื่อมั่นต่อการอ�านวยความ

ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

ร้อยละ 15.00 70 72.50 75 77.50 80 69.5100 1.0000 0.1500

		ตัวชี้วัดที่	1.1.2	ร้อยละการกระท�าผิดซ�้า ร้อยละ 0.00 *

		ตัวชี้วัดที่	1	กรมคุมประพฤติ ร้อยละ 0.00 *

		ตัวชี้วัดที่	2	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

ร้อยละ 0.00 *

		ตัวชี้วัดที่	3	กรมราชทัณฑ์ ร้อยละ 0.00 *

		ตัวชี้วัดที่	1.1.3	อัตราการหลบหนีส�าเร็จจาก

ที่ควบคุมหรือคุมขัง

ร้อยละ 0.00 *

		ตัวชี้วัดที่	1	นักโทษเด็ดขาด/ผู้ต้องขัง ร้อยละ 0.00 *

ตัวชี้วัดที่	2	เด็กและเยาวชน ร้อยละ 0.00 *

		ตัวชี้วัดที่	1.1.4	คะแนนจากผลการจัดอันดับ

ดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์ปัญหาคอร์รปัชนัประจ�าปี	

2556	ของประเทศไทย

17.00 2.40 3.05 3.70 4.35 5 3.5000 2.6923 0.4577

		ตัวชี้วัดที่	1.1.5	ร้อยละของผู้เสียหายและผู้

ได้รบัผลกระทบจากกระบวนการยตุธิรรมที่ได้

รับการช่วยเหลือเยียวยา

ร้อยละ 0.00

		ตัวชี้วัดที่	1.2	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า

และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	

(Joint	KPIs)	(ถ้ามี)

25.00 2.6848

	 	 ตัวชี้วัดที่	1.2.1	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน

การทุจริตในภาครัฐที่ด�าเนินการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จและเสนอคณะ

กรรมการ	ป.ป.ท.	พิจารณาเห็นสอดคล้องกับ

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับ

จ�านวนเรือ่งร้องเรยีนการทุจรติในภาครัฐท้ังหมด

ร้อยละ 15.00 40 45 50 55 60 54.0400 3.8080 0.5712

	 	ตัวชี้วัดที่	1.2.2	ระดับความส�าเร็จของการ

ด�าเนินการตามระบบคุ้มกันผู้แจ้งเบาะแสและ

พยานในคดีการทุจริต

ระดับ 10.00 1 25 50 75 100 0.0000 1.0000 0.1000
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน 

ที่ได้

ค่าคะแนน

ถ่วงน�้าหนัก

	 	 ตัวชี้วัดที่	1.3	 ระดับความส�าเร็จของการ 

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน	(ASEAN	Readiness)

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000

	 	 ตวัชีว้ดัที	่1.3.1	 ระดบัความส�าเรจ็ของการ 

เตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ

บริการ

ร้อยละ 10.00 65 70 75 80 85 84.1500 4.8300 0.4830

มิติภายใน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ

2.50 1.8000

		ตวัชีว้ดัที	่4.1	ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบกิ

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ	 1.00 72 74 76 78 80 35.1600 1.0000 0.0100

		ตวัชีว้ดัที	่4.2	ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบกิ

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	ภาพรวม	6	เดือน

แรก

ร้อยละ 0.50 92 93 94 95 96 82.2600 1.0000 0.0050

		ตวัชีว้ดัที	่4.3	ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบกิ

จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย	ภาพรวม	12	เดอืน

แรก

ร้อยละ 0.50 92 93 94 95 96 82.2600 1.0000 0.0050

		ตวัชีว้ดัที	่4.4	ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบกิ

จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ร้อยละ 0.50 92 93 94 95 96 105.6200 5.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส�าเร็จของปริมาณ

ผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน

การตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน

ราชการ

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ตวัชีว้ดัที ่7 ระดับความส�าเรจ็ของการปรบัปรงุ

กระบวนการ

ระดับ 4.00 1 3 5 2.9333 2.9333 0.1173

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา

บุคลากร

5.00 3.8652

		ตัวชี้วัดที่	8.1	ระดับความส�าเร็จของการจัด

ท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์กร

ระดับ 2.00 1 3 5 5.0000 5.0000 0.1000

		ตัวชี้วัดที่	8.2	ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา

บุคลากร

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 2.2174 2.2174 0.0333

		ตัวชี้วัดที่	8.3	ระดับความส�าเร็จของการจัด

ท�าแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.0600
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน 

ที่ได้

ค่าคะแนน

ถ่วงน�้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ

3.00 4.0000

		ตัวชี้วัดที่	9.1	ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส�าคัญต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน

สารสนเทศ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.0450

		ตัวชี้วัดที่	9.2	จ�านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

จ�านวน 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตวัชีว้ดัที ่10 ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

3.00 3.2500

	 	 ตัวชี้วัดที่	10.1	 ส่วนต่างระหว่างความเห็น

และความส�าคัญต่อ	 ความพึงพอใจในการ

พัฒนาปรับปรุง

ร้อยละ 1.50 1 2 3 4 5 2.5000 2.5000 0.0375

		ตัวชี้วัดที่	10.2	ระดับความส�าเร็จของการจัด

ท�าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.0600

ตัวชี้วัดที่	11	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน

โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการ

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 1.0000 1.0000 0.0400

รวม 100.00 2.9000

คะแนนที่ได้ 2.9000

หมายเหตุ	 *	 หมายถึง	 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวนี้	ไม่วัดผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการนี้

	 **	 หมายถึง	 รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	

	 	 	 เป็นไปตามผลการพิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดนี้

	 ***	 หมายถึง	 มีการปรับลดค่าคะแนนที่ได้ในภาพรวม	กรณีส่วนราชการมีการรายงานผล	

	 	 	 e-SAR	รอบ	12	เดือนล่าช้ากว่าก�าหนด	จะปรับลดคะแนน	0.0500	คะแนน
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2.		 ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
	 	 2.1	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 ประเทศไทยได้ยืน่ภาคยานวุตัรเป็นภาคคีวามตกลงเพือ่ก่อตัง้สถาบนัป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระหว่าง

ประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศ	 (Agreement	 for	Establishment	of	 the	 International	Anti-Corruption	

Academy	as	International	Organization:	IACA)	มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่	8	กรกฎาคม	2554	

ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้มีถ้อยแถลงแจ้งถึงความจ�านงในการบริจาคเงินของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ในฐานะของผู้แทน

รัฐบาลไทย	ในการประชุมสมัชชาแห่งภาคี	(Assembly	of	Parties)	ของ	ICAC	เมื่อวันที่	29	-	30	พฤศจิกายน	2555	

ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนินการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่างประเทศ	(International	Anti-Corruption	Academy:	ICAC)	ในประเทศออสเตรีย	จ�านวน	500,000	บาท	

(ห้าแสนบาทถ้วน)	 คิดเป็นเงินสกุลยูโร	 จ�านวน	 12,128.56	 ยูโร	 เมื่อวันที่	 11	 มิถุนายน	 2556	 เพื่อสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ	 (International	 Anti-Corruption	 

Academy:	ICAC)	ต่อไป

	 	 2.2	 การประชุมระหว่างประเทศ

	 	 	 1.	การประชุมประจ�าปีและการประชุมใหญ่	 (IAACA)	ครั้งที่	 6	 ระหว่างวันที่	3	-	8	ตุลาคม	 2555	 

ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

	 	 	 2.	การประชุมนานาชาติของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต	 (IACC)	 ครั้งที่	 15	 ระหว่างวันที่	 7	-	10	

พฤศจิกายน	2555	 ณ	กรุงบราซิลเลีย	สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

	 	 	 3.	การประชุมทบทวนกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญา	UNCAC	(IRG)	ครั้งที่	4	ระหว่างวันที่	14	-	16	

พฤศจิกายน	2555	 ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 4.	การประชุมคณะท�างานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการป้องกันการทุจริต	 ครั้งที่	 4	 ระหว่างวันที่	 25	

พฤษภาคม	ถึงวันที่	2	มิถุนายน	2556	 ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 5.	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส	 APEC	 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	 ครั้งที่	 3/2556	 (SOM3/2013)	 

(ACT)	ระหว่างวันที่	24	-	26	มิถุนายน	2556	 ณ	เมืองเมดาน	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 	 	 6.	การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการติดตามสินทรัพย์คืน	ครั้งที่	7	ระหว่างวันที่	25	

สิงหาคม	ถึงวันที่	2	กันยายน	2556	 ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 7.	การประชุม	 The	 APEC	 Healthcare	 Stakeholders	 Awareness	 High-Level	 Workshop	 

ระหว่างวันที่	2	-	4	กันยายน	2556	 ณ	เกาะบาหลี	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

	 	 	 8.	การประชุม	 Preparatory	 Meeting	 of	 The	 Anti-Corruption	 and	 Transparency	 Network	

(ACT-NET)	ระหว่างวันที่	17	-	20	กันยายน	2556	 ณ	เกาะบาหลี	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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รายงานการเงินของส�านักงาน ป.ป.ท.
ส่วนที่ 3
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท) (หน่วย	:	บาท)

2556 2555

สินทรัพย์	 	 	

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2	 16,118,116.39									5,939,927.38	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 	 3,704,630.94									3,795,729.00	

	 	 รายได้ค้างรับ	 	 1,591,099.80									1,879,155.28	

	 	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	 	 278,959.10												400,185.89	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 183,561.50	 -	

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 21,876,367.73	 					12,014,997.55	

    
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		(สุทธิ)	 3	 74,373,542.24							72,393,874.78	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 4	 7,990,222.63									8,777,135.17	

					 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 82,363,764.87	 					81,171,009.95	

	 รวมสินทรัพย์	 	 104,240,132.60	 					93,186,007.50	

    
หนี้สิน	 	 	 	

 หนี้สินหมุนเวียน   

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	 8,912,642.69							18,207,540.26	

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 3,687,840.15									3,386,840.79	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	 -		 -

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 2,006,541.00									4,997,418.86	

					 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 14,607,023.84	 					26,591,799.91	

    
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	

	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 	 5,054,773.63									5,055,224.45	

	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	 1,500,000.00									1,500,000.00	

					 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 6,554,773.63	 							6,555,224.45	

รวมหนี้สิน	 	 	 21,161,797.47	 					33,147,024.36	

สินทรัพย์สุทธิ	 	 83,078,335.13	 					60,038,983.14	

สินทรัพย์สุทธิ	 	 	

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 5	 83,078,335.13							60,038,983.14	

	 รวมสินทรัพย์สุทธิ	 	 83,078,335.13	 					60,038,983.14	

	 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	 	 104,240,132.60	 93,186,007.50
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท) (หน่วย	:	บาท)

2556 2555

รายได้จากการด�าเนินงาน	 	 	

 รายได้จากรัฐบาล   

	 	 รายได้จากงบประมาณ	 5	 259,862,013.86						246,860,222.93	

	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล	 	 259,862,013.86	 			246,860,222.93	

	 รายได้จากแหล่งอื่น	 	 	

	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 	 -	 2,635,200.00	

	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 	 1,638,886.22	 132,122.07	

	 	 รายได้อื่น	 	 46,150,186.30							24,018,092.54	

	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 	 47,789,072.52	 					26,785,414.61	

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 	 307,651,086.38	 			273,645,637.54	

   

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 6	 125,396,901.07						101,349,135.43	

	 	 ค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญ	 	 5,776,944.69									1,083,870.84	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 	 9,065,754.79							10,270,935.50	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 	 7,482,123.57							16,028,965.27	

	 	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 7	 104,930,913.87						110,475,843.02	

	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 8	 6,732,484.13									5,801,978.46	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 9	 15,734,729.50							13,649,487.80	

	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 	 499,999.89	 -	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 8,971,043.40							15,918,816.60	

	 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 284,590,894.91	 			274,579,032.92	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 23,060,191.47	 (933,395.38)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

	 	 ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการ

	 	 จ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 (26,276.80)	 -

	 	 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิด

	 	 จากการด�าเนินงาน	 	 (26,276.80)	 -	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	 	 23,033,914.67		 (933,395.38)

รายการพิเศษ	 	 -	 -

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 23,033,914.67	 (933,395.38)
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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	3	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2546	การจัดประเภทและการแสดง

รายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0423.2/ว	410	ลงวันที่	21	พฤศจิกายน		

2551	เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

	 1.2	 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

	 	 	 งบการเงินนี้เป็นส่วนการแสดงรายการทางบัญชีที่เกิดข้ึนของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 1.3	 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

	 	 	 รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ	รวมถงึสินทรพัย์	หนีส้นิ	รายได้	และค่าใช้จ่าย	ซึง่เป็นของรฐับาลในภาพรวม	

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

	 	 	 อปุกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม	อปุกรณ์ทีไ่ด้มาตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546	เป็นต้นไป	

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

2556 2555

หมายเหตุที่	2	–	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	

	 เงินสดในมือ	 -		 -

	 เงินทดรองราชการ	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	 เงินฝากธนาคาร	(เงินงบประมาณ)	 2,003,512.00	 827,847.49

	 เงินฝากธนาคาร	(เงินนอกงบประมาณ)	 103,828.00	 72,987.00

	 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	 154,872.00	 134,156.00	

	 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	 -		 -			

	 เงินฝากคลัง	 12,355,904.39	 3,404,936.89	

	 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 16,118,116.39	 5,939,927.38

   

หมายเหตุที่	3		-	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	 	

	 ที่ดิน	 	

	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 16,882,115.14	 13,014,933.34

 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	1,515,911.56	 -	516,771.95

	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(สุทธิ)	 15,366,203.58	 12,498,161.39	

   

	 อุปกรณ์	 103,784,191.66	 91,416,285.56

 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	46,825,353.00	 -34,152,572.17

	 อุปกรณ์	(สุทธิ)	 56,958,838.66	 57,263,713.39

	 งานระหว่างก่อสร้าง	 2,048,500.00	 2,632,000.00

 รวม  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  (สุทธิ) 74,373,542.24 72,393,874.78
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(หน่วย	:	บาท)

2556 2555

หมายเหตุที่	4		-	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 	

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 12,150,250.00	 10,933,580.00

 หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 -	4,160,027.37	 -2,156,444.83

	 รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 7,990,222.63	 8,777,135.17

   

หมายเหตุที่	5		-	รายได้จากงบประมาณ	 	

	 รายได้จากงบบุคลากร	 90,492,895.47	 68,493,749.96

	 รายได้จากงบลงทุน	 12,557,517.84	 28,818,494.76

	 รายได้จากงบด�าเนินงาน	 117,684,141.10		 120,528,594.50	

	 รายได้งบอุดหนุน	 -	 500,000.00

	 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	 28,767,043.03	 27,567,457.55

	 รายได้จากงบกลาง	 12,973,194.62	 9,201,307.72

	 รวม		รายได้จากงบประมาณ	 262,974,792.06	 254,609,604.49

 หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	 -	3,112,778.20	 -7,749,381.56

	 รวม		รายได้จากงบประมาณ	 259,862,013.86	 246,860,222.93	

หมายเหตุที่	6	–	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 	

	 เงินเดือน	 88,638,324.97	 61,988,596.36

	 เงินประจ�าต�าแหน่ง	 29,000.00	 1,467,416.66

	 ค่าจ้าง	 15,931,999.30	 11,680,156.94

	 เงินรางวัลประจ�าปี	 527,038.19	 2,005,516.98

	 ค่ารักษาพยาบาล	 4,910,841.01	 4,860,669.39

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	 15,359,697.60	 19,346,779.10

	 รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 125,396,901.07	 101,349,135.43

   

หมายเหตุที่	7		-	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 	

	 ค่าวัสดุ	 3,637,776.62	 6,768,511.50

	 ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	 595,494.60	 641,343.10

	 ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง	 566,777.61	 673,221.71

	 ค่าจ้างเหมาบริการ	 25,480,906.63	 38,446,087.86

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 74,649,958.41	 63,946,678.85

	 รวม	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 104,930,913.87	 110,475,843.02
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(หน่วย	:	บาท)
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หมายเหตุที่	8		-	ค่าสาธารณูปโภค	 	

	 ค่าไฟฟ้า	 3,273,116.49	 3,400,565.18

	 ค่าน�้าประปา	 64,198.30	 61,133.94

	 ค่าโทรศัพท์	 1,839,965.60	 1,574,257.08

	 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	 748,484.74	 221,273.08

	 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	 806,719.00	 544,749.18

	 รวม		ค่าสาธารณูปโภค	 6,732,484.13	 5,801,978.46

   

หมายเหตุที่	9	-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	

	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 999,139.61	 516,771.95	

	 อุปกรณ์	 12,533,052.93	 11,364,141.43

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 2,202,536.96	 1,768,574.42

	 รวม		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 15,734,729.50	 13,649,487.80

หมายเหตุที่	10	–	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน	(2556)

	 รายการ	 งบสุทธิ	 การส�ารองเงิน	 ใบสั่งซื้อสัญญา	 เบิกจ่าย	 คงเหลือ

แผนงบประมาณ	บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต	ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร	 92,025,046.00	 -	 -	 90,532,602.71	 1,492,443.29

งบด�าเนินงาน	 106,511,095.57	 2,000,000.00	 854,145.41	 102,213,847.66	 1,443,102.50

งบลงทุน	 21,120,258.43	 7,018,697.22	 6,250,500.00	 7,425,888.92	 425,172.29

งบอุดหนุน	 500,000.00	 -	 -	 499,999.89	 0.11

งบรายจ่ายอื่น	 25,500,000.00	 24,100,000.00	 -	 1,393,620.64	 6,379.36

	 	รวม	 245,656,400.00	 33,118,697.22	 7,104,645.41	 202,065,959.82	 3,367,097.55
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(หน่วย	:	บาท)

2556 2555

หมายเหตุที่	11	-	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน	(2552	-	2555)

	 รายการ	 งบสุทธิ	 การส�ารองเงิน	 ใบสั่งซื้อสัญญา	 เบิกจ่าย	 คงเหลือ

แผนงบประมาณ	บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต	ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร	 -	 -	 -	 -	 -	

งบด�าเนินงาน	 16,486,445.27	 -	 1,988,600.00	 6,397,567.00	 8,100,278.27

งบลงทุน	 7,988,524.50	 -	 3,800,000.00	 481,293.00	 3,707,231.50

งบอุดหนุน	 -	 -	 -	 -	 -	

งบรายจ่ายอื่น	 11,476,760.80	 -	 -	 3,036,760.80	 8,440,000.00

	 		รวม	 35,951,730.57	 -	 5,788,600.00	 9,915,620.80	 20,247,509.77

หมายเหตุที่	12	-	รายงานรายได้แผ่นดิน	 	

				รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 	

	 รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี	 	

	 				รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 0.00	 2,000.00

	 				รายได้อื่น	 2,147,021.43	 1,227,898.67

	 รวม	รายได้นอกจากภาษี	 2,147,021.43	 1,229,898.67

   

				รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 2,147,021.43	 1,229,898.67

				รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	 2,147,021.43	 1,229,898.67	
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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)	 ระเบียบคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับเรื่อง

ไว้พิจารณา	พ.ศ.	2554

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

  	 	 10)	 ระเบยีบคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ	พ.ศ.	2554

		 	 	 11)	 ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมของอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ	พ.ศ.	2555

 1.2	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	

	 	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ	จ�านวน	2,004	เรื่อง	มีจ�านวนคดี

ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 จ�านวน	 1,889	 เรื่อง	 มีมติรับไว้ท�าการไต่สวน	 จ�านวน	 259	 เรื่อง	 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 คณะกรรมการมีมติชี้มูล	 จ�านวน	17	 เรื่อง	 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของคณะ

กรรมการ	ป.ป.ท.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	มีรายละเอียดดังนี้
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หน่วย	:	เรื่อง

ปีงบประมาณ
จ�านวนเรื่องร้องเรียน

ที่รับเข้า

การด�าเนินงาน

รับไว้ไต่สวน ส่ง	ป.ป.ช.
ส่งพนักงาน

สอบสวน
ไม่รับไว้ อื่น	ๆ

2556 1,889 259 720 70 717 123

หมายเหตุ**		อื่น	ๆ	หมายถึง	 1)	เรื่องที่คณะกรรมการฯ	ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

	 	 	 				 	 	 	 2)	ส่งไปรวมเรื่องกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

	 	 	 				 	 	 	 3)	เรื่องของกองทุนยุติธรรม	(ของกระทรวงยุติธรรม)	 	

	 	 	 โดยมีเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	รับไว้ไต่สวนจ�านวน	259	เรื่อง	ซึ่งได้มีการชี้มูลความผิดแล้ว	

จ�านวน	17	เรื่อง	มีรายละเอียดดังนี้

ที่ มติคณะกรรมการ	ป.ป.ท. จ�านวน	(เรื่อง)

1 	-	ชี้มูลความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา	(ส่งพนักงานอัยการ)	

-	ชี้มูลความผิดทางวินัย	(ส่งต้นสังกัด)	

11

2 	-	จ�าหน่ายเรื่องตามมาตรา	27	(1)

(เนื่องจากเมื่อแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	แล้วพบว่าไม่ระบุพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิด

ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง)

1

3 	-	ส่ง	ป.ป.ช.	

(เนื่องจากเม่ือแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	 แล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอ�านาจของคณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.	ร่วมกระท�าผิดด้วย)

1

4 	-	ส่งกลับพนักงานสอบสวนด�าเนินการตาม	ป.	อาญาต่อไป 1

5 	-	ยุติเรื่อง	(ไม่มีมูล) 3

รวม 17
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2. การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

	 	 ศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

	 	 	 ตามอนสุนธคิ�าสัง่กระทรวงยตุธิรรม	ที	่280/2555	เรือ่ง	จดัตัง้ศนูย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทจุรติ

ในภาครัฐ	ลงวันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	ข้อ	1.3	

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง	 ซึ่งต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างชัดเจน	และได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ	6	แนวทางหลัก	ประกอบด้วย	

	 	 	 (1)	การปลูกจิตส�านึกและสร้างความตระหนักรู้	

	 	 	 (2)	การพัฒนาองค์การ	

	 	 	 (3)	การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

	 	 	 (4)	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	

	 	 	 (5)	การตรวจสอบ	เฝ้าระวังเชิงรุก

	 	 	 (6)	การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด	

	 	 	 โดยก�าหนดหน่วยงานหลักในการด�าเนินการดังกล่าว	จ�านวน	3	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

หรือ	ดีเอสไอ	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หรือ	ส�านักงาน	ป.ป.ง.	และส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	หรือ	ส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 ในการด�าเนินการและประชุมร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ	โดยให้หน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการ

ทุจริตในภาครัฐ	จัดส่งข้อมูลระหว่างกันเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ	และให้แต่ละหน่วย

งานจัดตัง้หน่วยประสานงานในการปฏบิติัเรือ่งดงักล่าว	โดยมอบส�านกังาน	ป.ป.ท.	เป็นหน่วยงานหลกัในการรวบรวม

และรายงานผลในภาพรวมของ	3	หน่วยงาน	

	 โดยศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทุจริตในภาครัฐ	ได้บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกัน	ได้ด�าเนินการจัด

ชุดปฏิบัติการด้านการปราบปรามทุจริตในภาครัฐข้ึน	 โดยปฏิบัติการตรวจสอบ	 รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน	

ป้องกนัและปราบปรามอย่างเบด็เสรจ็ครบวงจร	ณ	จดุเดยีว	เพือ่ให้การด�าเนนิการในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ภาคผนวก
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การวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.	 วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2556

	 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

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

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

2556 2555

สินทรัพย์	 	 	 	
	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	
	 	 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	 16.12	 15.46	%	 5.94	 6.37	%
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 3.71	 3.56	%	 3.8	 4.08	%
	 	 รายได้ค้างรับ	 1.59	 1.53	%	 1.88	 2.02	%
	 	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	 0.28	 0.27	%	 0.40	 0.43	%
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 0.18	 0.17	%	 0.00	 0.00	%
	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 21.88	 20.99	%	 12.02	 12.90	%

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	
	 	 ทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	(สทุธ)ิ	 74.37	 71.34	%	 72.39	 77.68	%
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 7.99	 7.67	%	 8.78	 9.42	%
	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 82.36	 79.01	%	 81.17	 87.10	%
	 	 รวมสินทรัพย์	 104.24	 100.00	%	 93.19	 100.00	%

หนี้สิน	 	 	 	 	
	 	 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	
	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 8.91	 8.55	%	 18.21	 19.54	%
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 3.69	 3.54	%	 3.39	 3.64	%
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 0.00	 0.00	%	 0.00	 0.00	%
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 2.01	 1.93	%	 5.00	 5.37	%

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 14.61	 14.02	%	 26.60	 28.54	%

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	
	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 5.05	 4.84	%	 5.06	 5.43	%
	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลัง
	 	 ระยะยาว	 1.50	 1.44	%	 1.50	 1.61	%
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 6.55	 6.28	%	 6.56	 7.04	%

	 	 รวมหนี้สิน	 21.16	 20.30	%	 33.15	 21.50	%
สินทรัพย์สุทธิ	 83.08	 79.70	%	 60.04	 64.43	%
สินทรัพย์สุทธิ	 0.00	 0.00	%	 0.00	 0.00	%
	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่า
	 	 ค่าใช้จ่ายสะสม	 83.08	 79.70	%	 60.04	 64.43	%
	 	 รวมสินทรัพย์สุทธิ	 83.08	 79.70	%	 60.04	 64.43	%
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		 	 	 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 จ�านวน	 82.36	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 79.01	 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน	 จ�านวน	 1.19	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.47	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการครุภัณฑ ์

ทั้งจ�านวน	 สินทรัพย์ที่มีมูลค่ารองลงมาคือ	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 จ�านวน	 21.88	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 20.99	 

ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 จ�านวน	 16.12	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นเงินนอกงบประมาณ 

ฝากคลัง	ประกอบด้วย	เงินดอกเบี้ยกลาง	จ�านวน	10.39	ล้านบาท	และเงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง	จ�านวน	1.89	

ล้านบาท	เงินฝากธนาคาร	จ�านวน	2.26	ล้านบาท	และเงินทดรองราชการ	จ�านวน	1.50	ล้านบาท	รองลงมา	เป็นลูกหนี้

ระยะสั้น	จ�านวน	3.71	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จ�านวน	2.73	ล้านบาท	และลูกหนี้เงินยืมนอก

งบประมาณ	จ�านวน	0.96	ล้านบาท

สินทรัพย์
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เงินสด

และรายการ
เทียบเท่า
เงินสด

ลูกหนี้
ระยะสั้น

รายได้
ค้างรับ

สินค้า
และวัสดุ
คงเหลือ

สินทรัพย์
หมุนเวียน

อื่น

ที่ดิน
อาคาร
และ

อุปกรณ์

สินทรัพย์
ไม่มี
ตัวตน

	ปี	2556	 16.12	 3.71	 1.59	 0.28	 0.18	 74.37	 7.99

	ปี	2555	 5.94	 3.80	 1.88	 0.40	 0.00	 72.39	 8.79

	 	 	 โครงสร้างของสินทรัพย์สุทธิ	 เป็นสินทรัพย์สุทธิ	 จ�านวน	 83.08	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 79.70	 ซึ่งเป็น 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	23.04	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	38.37

	 	 	 หนี้สิน	 จ�านวน	 21.16	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 20.30	 ลดลงจากปีก่อน	 จ�านวน	 11.99	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	36.17	ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน	จ�านวน	14.61	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14.02	รายการส่วนใหญ่เป็น

เจ้าหนี้ระยะสั้น	จ�านวน	8.91	ล้านบาท	รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	จ�านวน	3.69	ล้านบาท

	 	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	จ�านวน	6.55	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.28	ประกอบด้วย	รายได้รอรับรู้	(สินทรัพย์บริจาค)	

จ�านวน	5.05	ล้านบาท	และเงินทดรองราชการ	จ�านวน	1.50	ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ

เจ้าหนี้
ระยะสั้น

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

เงินรับฝาก
ระยะสั้น

หนี้สิน
หมุนเวียน

อื่น

รายได้
รอการ
รับรู้

เงินทดรอง
ราชการ

รายได้สูง
(ต�่า)	กว่า
คชจ.	สะสม

	ปี	2556	 8.91	 3.69	 0.00	 2.01	 5.05	 1.50	 83.08

	ปี	2555	 18.21	 3.39	 0.00	 5.00	 5.06	 1.50	 60.04
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(หน่วย	:	ล้านบาท) (หน่วย	:	ล้านบาท)
อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

2556 2555

2.	 วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย

		 ณ		วันที่	30	กันยายน	2556

	 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

รายได้จากการด�าเนินงาน	 	 	 	

	 รายได้จากรัฐบาล    

	 	 รายได้จากงบประมาณ	 259.86	 84.47	%	 246.86	 90.21	%

	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล	 259.86	 84.47	 246.86	 90.21	%

	 รายได้จากแหล่งอื่น
	 	 รายได้จากการขายสินค้า
	 	 และบริการ	 -	 -	 2.64	 0.96	%
	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือ
	 	 และเงินบริจาค	 1.64	 0.53	%	 0.13	 0.05	%
	 	 รายได้อื่น	 46.15	 15.00	%	 24.02	 8.78	%
	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 47.79	 15.53	%	 26.79	 9.79	%
รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 307.65	 100.00	%	 273.65	 100.00	%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 	 	
	 	 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 125.40	 40.76	%	 101.35	 37.04	%
	 	 ค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญ	 5.78	 1.88	%	 1.08	 0.39	%
	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 9.07	 2.95	%	 10.27	 3.75	%
	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 7.48	 2.43	%	 16.03	 5.86	%
	 	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 104.93	 34.10	%	 110.48	 40.37	%
	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 6.73	 2.19	%	 5.80	 2.12	%
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 15.37	 5.11	%	 13.65	 4.99	%
	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 0.50	 0.16	%	 	-	 -
	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 8.97	 2.92	%	 15.92	 5.82	%
	 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 284.59	 92.50	%	 274.58	 100.34	%
รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการ
ด�าเนินงาน	 23.06	 7.50	%	 (0.93)	 -	0.34	%
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการ
ด�าเนินการ
	 	 ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการ
	 	 จ�าหน่ายสินทรัพย์		 (0.03)	 -	0.01	%	 -	 -
	 	 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกดิจาก
	 	 การด�าเนินงาน		 (0.03)		 -	0.01	%	 -	 -
รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจาก
กิจกรรมปกติ		 23.03		 7.49	%		 (0.93)		 0.34	%	
รายการพิเศษ	 -	 -	 -	 -	
รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 23.03	 7.49	%	 (0.93)	 -	0.34	%
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	 	 	 รายได้ของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากงบประมาณ	จ�านวน	259.86	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	84.47	 ของรายได้ท้ังหมด	 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ	5.27	 ซึ่งเป็นรายได้จากงบบุคลากร	 จ�านวน	90.49	 

ล้านบาท	 งบด�าเนินงาน	 จ�านวน	117.67	 ล้านบาท	 งบลงทุน	 จ�านวน	12.56	 ล้านบาท	 งบกลาง	 จ�านวน	12.97	 

ล้านบาท	และงบรายจ่ายอื่น	จ�านวน	28.77	ล้านบาท

		 	 	 รายได้จากเงินนอกงบประมาณ	จ�านวน	46.15	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจาก

เงินกลางกระทรวงยุติธรรม

งบบุคลากร งบลงทุน งบ
ด�าเนินงาน

งบอุนหนุน
จากรัฐบาล

งบ
รายจ่ายอื่น

งบกลาง เงิน
ดอกเบี้ย
กลาง

รายได้อื่น

	ปี	2556	 90.49	 12.56	 117.68	 0.50	 27.77	 12.97	 1.64	 46.15

	ปี	2555	 68.49	 28.82	 120.53	 0.00	 27.57	 9.20	 0.13	 24.02
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	 	 	 ค่าใช้จ่ายของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	จ�านวน	125.40	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	40.76	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	24.05	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	23.73	รองลงมาเป็นค่าวัสดุและค่าใช้สอย	

จ�านวน	104.93	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	34.10	ลดลงจากปีก่อน	จ�านวน	5.55	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.03	ค่า

เสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	จ�านวน	15.73	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	2.08	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	

จ�านวน	9.07	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายอื่น	จ�านวน	8.97	ล้านบาท

บุคลากร บ�าเหน็จ
บ�านาญ

ฝึกอบรม เดินทาง ค่าวัสดุ/
ค่าใช้สอย

ค่า
สาธารณู
ปโภค

ค่าใช้จ่ายอื่นค่าเสื่อมราคา

	ปี	2556	 125.40	 5.78	 9.07	 7.48	 104.93	 6.73	 15.73	 8.97

	ปี	2555	 101.35	 1.08	 10.27	 16.03	 110.48	 5.80	 13.65	 15.92
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